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Abstract  
 

In the past 10 years, one-dimensional nanomaterials have attracted considerable 

attention for their potentional use in nanoelectronics. After the discovery of carbon nanotubes 

by Iijima in 1991, much scientific interest was focused on the physical and electronic 

properties of these new materials. Generally speaking there are two research directions: 

studying the properties of existing nanomaterials and designing new materials that present 

specific properties. Following the second direction, many research groups tried either to 

synthesize new nanotubes based on elements other than carbon or to theoretically model 

hypothetic tubes. In both cases the first candidate to substitute carbon was silicon. 

Chasing the second goal, Ledoux and his collaborators were the first that synthesized 

Si–C nanotubes. Later, two more research groups produced Si-C nanotubes. These tubes had 

morphology similar to the structure of carbon tubes. However the structure of this new 

material was not absolutely clarified. The only fact is that this material is constituted by 

silicon and coal in equal percentage (50%).  

 Thus, using ‘ab initio’ methods, we propose structures for these new tubes and study 

their stability. The ‘first principles’ techniques have also been applied successfully in the 

study of nanotubes, made of carbon or other elements. Also, we predict the electronic 

characteristics of these Si–C nanotubes.   

 Taking into account Density Functional Theory, we propose two different types of Si-

C tubes that are created from pure carbon tubes after replacing half of the carbon atoms with 

silicon. In type 1 tubes, each carbon atoms is linked to three silicon atoms, while in type 2 

tubes, each carbon atom is linked to two silicon atoms and another carbon atom. Our results 

show that type 1 tubes are more stable than type 2. However, type 2 tubes present important 

electronic characteristics that are not observed in type 1. The calculation of their electronic 

attributes is done for systems of infinite length and applying the theory of Tight Binding 

Molecular Dynamics.  

 



Περίληψη 
 

 Την τελευταία δεκαετία, τα µονοδιάστατα νανο-υλικά έχουν προσελκύσει µεγάλο 

ερευνητικό ενδιαφέρον λόγω της πιθανής χρήση τους στη νανο-ηλεκτρονική. Έπειτα από την 

ανακάλυψη των νανοσωλήνων άνθρακα το 1991 από τον Iijima, αρκετές επιστηµονικές 

οµάδες έχουν στρέψει την προσοχή τους στις φυσικές και ηλεκτρονικές ιδιότητες των 

νανοσωλήνων άνθρακα. Οι δυο κύριες κατευθύνσεις των ερευνητών επικεντρώνονται: α) στη 

µελέτη των ήδη υπαρχόντων νανοσωλήνων και β) στο σχεδιασµό νέων νανοσωλήνων, 

αποτελούµενων από άλλα άτοµα εκτός του άνθρακα, µε βελτιωµένες ιδιότητες.  

Κινούµενοι στο δεύτερο στόχο, ο Ledoux και οι συνεργάτες του ήταν οι πρώτοι που 

κατάφεραν να συνθέσουν νανοσωλήνες Si–C. Αργότερα και άλλες ερευνητικές οµάδες 

συνέθεσαν νανοσωλήνες Si – C. Αυτοί οι σωλήνες είχαν µορφολογία παρόµοια µε αυτή των 

σωλήνων άνθρακα. Εντούτοις η δοµή αυτού του νέου υλικού δεν ήταν απολύτως 

διευκρινισµένη. Το µόνο δεδοµένο είναι ότι αυτό το υλικό αποτελείται από πυρίτιο και 

άνθρακα σε ίσο ποσοστό (50%).  

Έτσι, χρησιµοποιώντας µεθόδους από πρώτες αρχές προτείνουµε δοµές και µελετάµε 

τη σταθερότητα αυτών των νέων νανοσωλήνων. Η µελέτη από πρώτες αρχές έχει εφαρµοστεί 

και παλιότερα µε επιτυχία στη µελέτη τόσο των νανοσωλήνων άνθρακα όσο και των 

νανοσωλήνων άλλων στοιχείων. Επίσης γίνεται και µια πρόβλεψη των ηλεκτρονικών 

ιδιοτήτων των νανοσωλήνων Si – C άπειρου µήκους.  

 Πιο συγκεκριµένα, µε χρήση της θεωρίας DFT προτείνουµε δυο διαφορετικού τύπου 

νανοσωλήνες Si – C, που προκύπτουν από τους καθαρούς σωλήνες άνθρακα µετά από την 

αντικατάσταση των µισών από τα ανθρακικά κέντρα µε πυρίτιο. Στους σωλήνες τύπου 1, 

κάθε άτοµο άνθρακα ενώνεται µε τρία άτοµα πυριτίου, ενώ στους σωλήνες τύπου 2, κάθε 

άτοµα άνθρακα ενώνεται µε δυο άτοµα πυριτίου και άλλο ένα άτοµο άνθρακα. Τα 

αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι οι τύπου 1 σωλήνες είναι σταθερότεροι από τους τύπου 2. 

Όµως, οι τύπου 2 εµφανίζουν σηµαντικά ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά που δεν 

παρατηρούνται στους σωλήνες τύπου 1. Ο υπολογισµός των ηλεκτρονικών ιδιοτήτων έγινε 

για συστήµατα άπειρου µήκους και εφαρµόζοντας θεωρία Μοριακής ∆υναµικής στην 

προσέγγιση της Ισχυρής Σύζευξης ( Tight Binding Molecular Dynamics ). 
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Α − Εισαγωγή 
 

Α.1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ.  

 Την τελευταία δεκαετία µεγάλο µέρος της έρευνας έχει στραφεί σε ένα νέο τοµέα της 

τεχνολογίας, τη «νανοτεχνολογία». Ο όρος αυτός αναφέρεται στην κατασκευή νέων υλικών σε 

διαστάσεις µόλις λίγων νανοµέτρων. Η µεγάλη στροφή προς τη νανοτεχνολογία έγινε γιατί 

αυτά τα νέα υλικά, τα νανο-υλικά παρουσίαζαν νέες ιδιότητες, που δεν παρατηρούνταν στα 

µακροσκοπικά υλικά. 

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

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

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

1985 συνετέθη από την ερευνητική οµάδα των Kroto και Smalley[2] τα φουλερένια του 

άνθρακα. Τα φουλερένια είναι σφαιρικές δοµές άνθρακα, που αποτελούνται από πεντάγωνα 

και εξάγωνα sp2 υβριδισµένου άνθρακα. Η δοµή του φουλερενίου C60, όπως προβλεπόταν από 

θεωρητικές µελέτες, αλλά και επαληθεύτηκε από πειράµατα[3] ( NMR, Electron Diffraction, X-

Ray diffraction και Nuclear Inelastic Scattering ) µοιάζει µε µπάλα και αποτελείται από 20 

εξάγωνα και 12 πεντάγωνα. Ισχύει δηλαδή ο κανόνας του αποµονωµένου πενταγώνου[4], όπως 

προβλέπει το θεώρηµα του Euler[5], όπου κάθε πεντάγωνο γειτνιάζει µε 5 εξάγωνα.  

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

οποίων η δοµή µπορεί να θεωρηθεί σαν επιµηκυµένο φουλερένιο[6]. Οι νανοσωλήνες 

αποτελούνται από οµόκεντρα κυλινδρικά φύλλα γραφίτη, των οποίων τα 2 άκρα τελειώνουν 

σε ηµισφαίρια από φουλερένια, όπως φαίνεται από το σχήµα 1. 

 
Σχήµα Α.1: Αναπαράσταση ενός νανοσωλήνα, που µπορεί να θεωρηθεί σαν επιµηκυµένο φουλερένιο. 

 

 Εκτός από τον γραφίτη, είχε προβλεφθεί ότι και άλλα υλικά[7] όπως BN, BC2N και BC3 

µπορούσαν να σχηµατίσουν φουλερενοειδείς µορφές. Πράγµατι η σύνθεση κλουβιών από τα 

προαναφερθέντα υλικά ήταν επιτυχής και στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η σύνθεση 

κλουβιών και από άλλα υλικά όπως GaN, ΜοS2, WS2 και VS2 [8]. 

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

µελέτη των νανοσωλήνων άνθρακα;  Τόσο θεωρητικές µελέτες όσο και πειραµατικά 
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αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι νανοσωλήνες συµπεριφέρονται σα µέταλλα, ηµιαγωγοί ή και 

µονωτές[9] ανάλογα µε τη διάµετρο και τη διάταξη τον εξαγώνων του άνθρακα κατά µήκος του 

σωλήνα. Επίσης, η µηχανική τους αντοχή[10] και η ευκαµψία τους ξεπερνούσε κατά πολύ 

οποιαδήποτε άλλης µορφής ίνας άνθρακα. Τέλος προτάθηκαν και ως µέσο αποθήκευσης 

διαφόρων αερίων[11]. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δόθηκε στην αλληλεπίδραση των νανοσωλήνων µε 

υδρογόνο[12]. Αυτό το αέριο εξετάζεται περισσότερο από όλα τα άλλα, καθώς θεωρείται το 

καύσιµο του µέλλοντος. Εάν λυθεί το πρόβληµα της αποθήκευσης του, τότε θα λυθεί και το 

ενεργειακό πρόβληµα της ανθρωπότητας όπως και το πρόβληµα της περιβαλλοντικής 

µόλυνσης. 
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Α.2) ∆ΟΜΗ ΚΑΙ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ  

 

 Οι νανοσωλήνες αποτελούνται από οµόκεντρα κυλινδρικά φύλλα γραφίτη, που 

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

τιµή είναι λίγο µεγαλύτερη από την τιµή των 3.35 Å για τον γραφίτη. Η διαφορά αυτή 

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

µεταξύ των διαδοχικών στρωµάτων. Όπως στον γραφίτη έτσι και στους νανοσωλήνες, τα 

άτοµα άνθρακα είναι sp2 υβριδισµένα.  

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

ηµισφαίρια διαφόρων φουλερενίων. Τα τερµατικά καπάκια προκύπτουν, όπως και στα 

φουλερένια, από συνδυασµό εξαγώνων και τουλάχιστον 6 πενταγώνων, σύµφωνα µε τον 

κανόνα του Euler. Τα καπάκια επίσης δύναται να είναι και κωνοειδούς µορφής. Τέλος, ο 

τερµατισµός µπορεί να γίνει και µε ηµι-δακτυλιοειδές καπάκι. Αυτού του είδους τα καπάκια 

σχηµατίζονται όταν 2 οµόκεντροι σωλήνες ενώνονται µεταξύ τους, στα σύνορά τους, µε 

συνδυασµό πενταγώνων, εξαγώνων και επταγώνων[13]. 

 
Σχήµα Α.2: Τρόποι τερµατισµού των νανοσωλήνων. 

 

 

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

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

δεν είναι µοναδικός. Αν η δεξιά πλευρά ενός φύλλου γραφίτη, όπως φαίνεται στο παρακάτω 

σχήµα Α.3, περιστραφεί κατά την οριζόντια διεύθυνση ώστε να συµπέσει µε την δεξιά πλευρά, 

τότε προκύπτει ο νανοσωλήνας (b). Αν περιστραφεί η άνω πλευρά κατά την κάθετη διεύθυνση 

ώστε να συµπέσει µε την κάτω πλευρά, τότε δηµιουργείται ο σωλήνας τύπου (a). Αν η 

περιστροφή γίνεται µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, π.χ. µε τέτοιο τρόπο ώστε το άνω αριστερό 

άκρο να ενωθεί µε το κάτω δεξιό, τότε σχηµατίζεται ο σωλήνας τύπου (c). Όλοι αυτοί τρόποι 

αναδίπλωσης του φύλλου γραφίτη συνοψίζονται στο παρακάτω σχήµα: 
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ΣΧΗΜΑ Α.3: Σχηµατισµός νανοσωλήνα ύστερα από δίπλωµα ενός φύλλου γραφίτη 

 και κάλυµµα κάθε άκρου µε το µισό ενός µορίου φουλερενίου. 
 

Ανάλογα µε τον τρόπο διπλώµατος προκύπτει επίσης η ονοµατολογία και ο 

χαρακτηρισµός του νανοσωλήνα. Ο γενικός ορισµός των νανοσωλήνων µπορεί να γίνει 

µαθηµατικά σε σχέση µε τη διάµετρο dt και την χειρόµορφη (chiral) γωνία θ[14],[15], τα οποία 

φαίνονται στο σχήµα Α.4, όπου το χειρόµορφο (chiral) διάνυσµα Ch ορίζεται ως:  

Ch = na1 + ma2 

 

 
Σχήµα Α.4 : Ορισµός χειρόµορφου διανύσµατος Ch και γωνίας θ. 

 

Τα µοναδιαία διανύσµατα a1 και a2 καθορίζουν την διεύθυνση, κατά την οποία γίνεται η 

δίπλωση του γραφιτικού φύλλου για τον σχηµατισµό του σωλήνα. Το διάνυσµα αυτό συνδέει 

2 κρυσταλλογραφικά ισοδύναµες θέσεις Ο και Α στο δισδιάστατο γραφιτικό φύλλο.  

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

Ονοµάστηκε έτσι, γιατί κάθετα στον άξονα του σωλήνα τα άτοµα του άνθρακα σχηµατίζουν 
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µια ζιγκ-ζαγκ γραµµή ( ). Όταν η γωνία παίρνει την τιµή θ = 30°, τότε παίρνει 

την ονοµασία armchair. Η ονοµασία αυτή προέρχεται επειδή το µοτίβο  , το οποίο 

επαναλαµβάνεται κάθετα στον άξονα του σωλήνα, µοιάζει µε µπράτσο πολυθρόνας. Για 

οποιαδήποτε άλλη τιµή της γωνίας οι νανοσωλήνες ονοµάζονται chiral.  

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

οποίο καθορίζει την διάµετρο και την ελικοειδή µορφή κατά µήκος του άξονα του σωλήνα 

(helicity). Αν m = 0 , τότε ο νανοσωλήνας ονοµάζεται (n,0) armchair, ενώ για την περίπτωση 

m = n ονοµάζεται (n,n) zigzag. Τέλος, για n ≠ m ανήκουν στην κατηγορία των chiral 

νανοσωλήνων.  

 

 
Σχήµα Α.5: Πιθανά διανύσµατα νανοσωλήνων όπως ορίζονται από τους δείκτες (n,m)  

και χαρακτηρισµός τους ως µέταλλα ή ηµιαγωγούς. 
 

Οι δείκτες αυτοί εκτός από την διάµετρο ορίζουν και τις ηλεκτρονικές ιδιότητες[16] των 

νανοσωλήνων. Αρχικά, ο υπολογισµός των ηλεκτρονικών ιδιοτήτων έγινε µε την χρήση 

θεωρητικών µοντέλων. Αυτό έγινε γιατί ήταν δύσκολη η σύνθεση και αποµόνωση 

νανοσωλήνων απλού τοιχώµατος. Έτσι, η µελέτη των ιδιοτήτων έπρεπε να γίνει µε την χρήση 

της θεωρίας. Αυτό όµως που πρόβλεψε η θεωρία, επαληθεύτηκε αργότερα και από τα 

πειράµατα, όταν οι τεχνικές σύνθεσης νανοσωλήνων εξελίχτηκαν και συνετέθησαν µε µεγάλη 

ακρίβεια νανοσωλήνες απλού τοιχώµατος ( Single Walled Carbon Nanotubes - SWC−NTs ).  

Τα συµπεράσµατα ήταν ότι περίπου οι µισοί νανοσωλήνες εµφανίζουν µεταλλική 

συµπεριφορά και οι υπόλοιποι ηµιαγώγιµη. Όλοι οι τύπου armchair νανοσωλήνες, δηλαδή οι 
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(n,n) σωλήνες έχουν µεταλλική συµπεριφορά. Αντίθετα, στους zigzag οι ιδιότητες εξαρτώνται 

από την διάµετρο του σωλήνα. Βρέθηκε ότι το ένα τρίτο αυτού του είδους σωλήνων έχουν 

µεταλλική συµπεριφορά ενώ οι υπόλοιποι ηµιαγώγιµη. Για τους (n,0) νανοσωλήνες, όταν το n 

είναι πολλαπλάσιο του 3, δηλαδή έχει την µορφή n = 3d, εµφανίζουν µικρό κενό στην 

ενεργειακή τους µπάντα. Εάν, το n δεν είναι πολλαπλάσιο του 3, τότε οι νανοσωλήνες είναι 

ηµιαγωγοί. Τα συµπεράσµατα µπορούν να επεκταθούν και για τους υπόλοιπους chiral 

νανοσωλήνες (n,m), ανάλογα µε την τιµή των n, m. Η συµπεριφορά τους θα είναι µεταλλική, 

όταν το άθροισµα  2n + m  είναι πολλαπλάσιο του 3.  

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

ακέραιος,
ηµιαγωγός,3
µέταλλο,3

2 =



≠
=

+ q
q
q

mn  

 Από αυτές τις ιδιότητες, είναι δυνατή η κατασκευή των λεγόµενων «κβαντικών» 

καλωδίων, δηλαδή, καλωδίων αποτελούµενων από νανοσωλήνες διπλών ή και πολλαπλών 

τοιχωµάτων. Σε αυτά τα καλώδια διαµέτρου λίγων νανοµέτρων το εσωτερικό αποτελείται από 

νανοσωλήνες µε µεταλλική συµπεριφορά και το εξωτερικό από ηµιαγώγιµους ( ή µονωτικούς ) 

νανοσωλήνες. Η ροή των ηλεκτρονίων στο εσωτερικό θα γίνεται χωρίς πολύ µεγάλη 

αντίσταση, καθώς το τοίχωµα του εσωτερικού σωλήνα είναι απειροστού πάχους, ενώ το 

εξωτερικό περίβληµα είναι µονωτής. 
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Α.3) ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΝΕΩΝ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ 

 

 Μεγάλο επιστηµονικό ενδιαφέρον, από θεωρητικής και πειραµατικής πλευράς, έχει 

στραφεί την τελευταία δεκαετία στη νανοµηχανική. Η νανοµηχανική µελετάει τα νάνο-υλικά 

και τις πιθανές εφαρµογές τους στη νανοηλεκτρονική. Η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως σε 2 

τοµείς. Ο πρώτος είναι η µελέτη των ιδιοτήτων των ήδη υπαρχόντων νανο-υλικών και ο 

δεύτερος ο σχεδιασµός νέων νανοσωλήνων, που αποτελούνται όχι µόνο από άνθρακα,  µε νέες 

βελτιωµένες ιδιότητες. Σε αυτή την περίπτωση υποψήφιοι αντικαταστάτες του άνθρακα είναι 

τα διπλανά στοιχεία του στον περιοδικό πίνακα, δηλαδή το βόριο, το άζωτο µε κυριότερο 

υποψήφιο το πυρίτιο.  

Το πυρίτιο και ο άνθρακας βρίσκονται στην ίδια οµάδα του περιοδικού πίνακα, δηλαδή 

έχουν τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων σθένους. Έχουν και τα δυο άτοµα την ηλεκτρονική δοµή 

s2p2 στην εξωτερική τους στοιβάδα. Παρόλα αυτά έχουν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα 

δέσµευσης. Αυτό οφείλεται στο ότι ο άνθρακας προτιµάει τον sp2 υβριδισµό στα τροχιακά του, 

ενώ αντίθετα το πυρίτιο προτιµάει τον sp3 υβριδισµό, καθώς ο sp2 είναι ενεργειακά 

ασταθέστερος. Αυτή η διαφορά στον προτιµητέο υβριδισµό έχει αντίκτυπο και στις δοµές 

τους. Ο άνθρακας προτιµάει τον σχηµατισµό επίπεδων ή γραµµικών δοµών, ενώ αντίθετα το 

πυρίτιο σχηµατίζει τρισδιάστατες δοµές. Έτσι, στον άνθρακα σταθερότερη διαµόρφωση είναι 

ο γραφίτης ενώ του πυριτίου το διαµάντι.  

Τα πρώτα υποψήφια µόρια, στα οποία ο άνθρακας θα µπορούσε να αντικατασταθεί µε 

το πυρίτιο, θεωρήθηκαν τα φουλερένια. Όµως αυτές οι προσπάθειες ήταν αποτυχηµένες. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι το πυρίτιο προτιµάει τις πραγµατικές τρισδιάστατες δοµές και δεν 

µπορεί να σχηµατίσει σφαιρικές δοµές, µε κενό το εσωτερικό τους. Εντούτοις, µεγάλες 

σφαιρικές δοµές πυριτίου υπάρχουν και µερικές από αυτές (Si33, Si45)[17] παρουσιάζουν 

αξιοπρόσεκτη σταθερότητα (µαγικοί αριθµοί) αλλά είναι συµπαγείς, περιέχοντας άτοµα στο 

εσωτερικό τους. Λαµβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα δέσµευσης του πυριτίου δεν είναι 

παράδοξο που οι νανοσωλήνες καθαρού πυριτίου θεωρούνται ακόµα υποθετικά υλικά[18]. 

Μόλις πρόσφατα αναφέρθηκε η σύνθεση νανοσωλήνων πυριτίου πολλαπλών τοιχωµάτων        

( Multi-Walled Silicon Nanotubes ). Η δοµή τους δεν είναι απόλυτα εξακριβωµένη, αλλά 

µοιάζουν µε ζαρωµένους οµόκεντρους κυλίνδρους, κενούς στο εσωτερικό τους[19]. Εντούτοις, 

δεν έχει αποµονωθεί νανοσωλήνας πυριτίου απλού τοιχώµατος ( Single-Walled Silicon 

Nanotube ). Αυτό γίνεται γιατί δεν ευνοείται ο σχηµατισµός δοµών πυριτίου µε sp2 υβριδισµό.  
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Μεγάλο επιστηµονικό ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στην εισαγωγή πυριτίου στους 

νανοσωλήνες, κυρίως για δυο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι οι ηλεκτρονικές ιδιότητες του 

νανοσωλήνα µπορούν να αλλάξουν δραµατικά ακόµα και µε µικρό βαθµό πρόσµιξης του 

πυριτίου στους σωλήνες. Αυτά τα νέα υλικά µπορούν να βρουν σηµαντικές εφαρµογές στον 

σχεδιασµό και τη χρήση νέων βελτιωµένων ολοκληρωµένων ηλεκτρονικών κυκλωµάτων. Ο 

δεύτερος λόγος είναι ότι η παρουσία του πυριτίου καθιστά το νανοσωλήνα πιο δραστικό στα 

κέντρα πρόσµειξης. Οι νανοσωλήνες καθαρού άνθρακα είναι αδρανείς και δεν αντιδρούν 

εύκολα µε άλλα µόρια. Έτσι, τα άτοµα πυριτίου θα µπορούσαν να δράσουν σαν κέντρα 

δέσµευσης οργανικών µορίων[20] και να χρησιµοποιηθούν σαν αισθητήρες ανίχνευσης κάποιων 

ενώσεων. 
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Α.4) ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ Si-C 

 

Παρόλο που η πλήρης αντικατάσταση των ατόµων άνθρακα µε πυρίτιο εξαρχής ήταν 

δύσκολο να επιτευχθεί, η µερική αντικατάσταση είχε ήδη γίνει από το 1999. Η ερευνητική 

οµάδα του M. Pellarin[21] κατάφερε να συνθέσει ετεροφουλερένια αποτελούµενα από ίσο 

ποσοστό ατόµων πυριτίου και άνθρακα. Η προσπάθεια αυτή συνεχίστηκε και το 2001 για 

πρώτη φορά συνετέθησαν και µελετήθηκαν νανοσωλήνες καρβιδίου του πυριτίου[22] ( Silicon 

Carbide Nanotubes - SiCNTs ).  

Το καρβίδιο του πυριτίου[23] ( SiC ) κρυσταλλώνεται σε δυο µορφές, την α και β. Στην 

α µορφή το πλέγµα έχει εξαγωνική και ροµβοεδρική διάταξη, ενώ στη β έχει κυβική διάταξη. 

Και οι δυο µορφές του εµφανίζουν µεγάλο διάκενο ζώνης. Για την α µετρήθηκε στα 2.5 eV 

ενώ για τη β στα 3 – 3.5 eV. Εµφανίζει υψηλή µηχανική αντοχή, µεγάλη θερµική αγωγιµότητα 

και αντοχή σε οξειδωτικές συνθήκες. Επίσης, ως ηµιαγωγός βρίσκει ευρεία χρήση σε 

ηλεκτρονικές και οπτικές συσκευές λόγω της µεγάλης σταθερότητας του σε υψηλές 

θερµοκρασίες. Ακόµα χρησιµοποιείται σε πολλές βιοιατρικές και βιοµηχανικές εφαρµογές. 

Τέλος, σπουδαίες είναι οι καταλυτικές του ιδιότητες. Η β µορφή του SiC χρησιµοποιείται σαν 

καταλύτης στην οξείδωση του H2S από O2 προς S στους 60°C , σύµφωνα µε την αντίδραση:  

OHSvolsteamOSH 222 %)25(
2
1

+→++  . 

Είναι µια χρήσιµη βιοµηχανική αντίδραση για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς 

χρησιµοποιείται για να καθαρίσει τα απόβλητα των εργοστασίων παραγωγής θειαφιού (Claus 

process). Κατά την αντίδραση παραγωγής του θειαφιού, ένα µικρό ποσοστό του H2S ( 0.2% ως 

1% ) δεν αντιδρά και τελικά διαφεύγει στο περιβάλλον. Στη συνέχεια οξειδώνεται από τον 

αέρα και σχηµατίζεται το διοξείδιο του θείου (SO2). Η απελευθέρωση του SO2 στην 

ατµόσφαιρα είναι η πηγή προέλευσης της όξινης βροχής. Πολλές διαδικασίες καθαρισµού[24], 

µε ευρεία εφαρµογή στην βιοµηχανία, χρησιµοποιούν ως καταλύτη το Ni. Αν χρησιµοποιηθεί 

όµως β-SiC σαν υποβοήθηµα του Ni, τότε η προηγούµενη αντίδραση οξείδωσης δείχνει 

τεράστια βελτίωση µε ποσοστό µετατροπής 100% του H2S, επιλεκτικότητας 100% και 0% 

παραγωγής του ανεπιθύµητου SO2. Όµως, ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα λαµβάνονται, αν 

αντί για β-SiC χρησιµοποιηθούν οι νανοσωλήνες SiC. Σ’ αυτή την περίπτωση, οι νανοσωλήνες 

είναι σχεδόν 2 φορές πιο αποτελεσµατικοί από ότι το β-SiC, δηλαδή µπορούν να 

αποθηκεύσουν θειάφι διπλάσιου βάρους και να καταλύσουν την αντίδραση οξείδωσης µε 

διπλάσιο ρυθµό. 
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 Οι νανοσωλήνες SiC συνετέθησαν για πρώτη φορά το 2001 από την ερευνητική οµάδα 

του Ledoux[22]. Για τη σύνθεση χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Shape Memory Synthesis 

(Μνηµονική Σύνθεση Σχήµατος), που χρησιµοποιείται για την κατασκευή καρβιδίων. Κατά τη 

µέθοδο αυτή το τελικό προϊόν διατηρεί το αρχικό του µακροσκοπικό σχήµα. Έτσι, 

χρησιµοποιώντας ως αρχική πηγή άνθρακα τους νανοσωλήνες άνθρακα παρήχθησαν τελικά 

καρβίδια του πυριτίου αλλά σε σωληνοειδή µορφή. Η διάµετρος των αρχικών νανοσωλήνων 

καθαρού άνθρακα µετά την αντίδραση µε ατµούς SiO δεν άλλαξε σηµαντικά, γεγονός που 

οδηγεί στην υπόθεση ότι η αντίδραση πραγµατοποιείται µε διαδοχικά µικροσκοπικά βήµατα. 

Σε κάθε βήµα, κάθε µόριο SiO αντιδρά µε ένα από τα δυο άτοµα άνθρακα, ανταλλάσσοντας 

ένα άτοµο άνθρακα µε ένα πυριτίου παράγοντας ένα µόριο CO. Με αυτό τον τρόπο 

διατηρείται η αρχική µακροσκοπική δοµή. Ύστερα από ανάλυση εικόνων SEM και µελέτη µε 

διάθλαση ακτίνων X βρέθηκε ότι το τελικό προϊόν είναι SiC σε σωληνοειδή µορφή. Το τελικό 

προϊόν αποτελείται από πολλαπλούς οµόκεντρους κυλίνδρους. Το SiC βρίσκεται µε τη µορφή 

νανοσωλήνα στο εξωτερικό, ενώ στο εσωτερικό υπάρχουν νανοσωλήνες άνθρακα πολλαπλών 

τοιχωµάτων. Οι αποστάσεις µεταξύ των κυλίνδρων έχουν αυξηθεί λίγο από 3.4 Å σε 3.6 Å. 

∆ηλαδή, µπορεί να θεωρηθεί ότι το προϊόν είναι ένας νανοσωλήνας πολλαπλών τοιχωµάτων 

όπου στο εξωτερικό βρίσκονται µερικά τοιχώµατα νανοσωλήνων SiC ενώ στο εσωτερικό 

υπάρχουν µόνο νανοσωλήνες καθαρού άνθρακα. Αυτό το αποτέλεσµα επιβεβαιώθηκε από µια 

επόµενη εργασία των Lee και Teo[25] το 2002. Η ερευνητική τους οµάδα συνέθεσε σχεδόν 

ιδίου τύπου νανοσωλήνες. Από εικόνες µικροσκοπίου HRTEM και αποτελέσµατα στοιχειακής 

χαρτογράφησης βρήκαν ότι στο εσωτερικό υπάρχει µόνο άνθρακας ενώ τα εξωτερικά 

τοιχώµατα περιέχουν SiC. Οι αποστάσεις µεταξύ των τοιχωµάτων είναι αρκετά µεγαλύτερες 

από αυτήν των 3.4 Å των MWC−NTs και κυµαίνονται από 3.5 Å ως 4.5 Å. Τέτοιου µεγέθους 

αποστάσεις συναντώνται πρώτη φορά σε καρβίδιο του πυριτίου και είναι διαφορετικές από 

οποιεσδήποτε άλλες κρυσταλλικές µορφές του SiC (κυβική, εξαγωνική ή ροµβοεδρική). Η 

µορφολογία των σωλήνων SiC επιβεβαιώθηκε και από την ερευνητική οµάδα του Vix-

Guterl[26]. Συνέθεσαν νανοσωλήνες SiC µε µέθοδο όµοια µε τις προηγούµενες δυο, δηλαδή µε 

αντίδραση νανοσωλήνων ή µικρό-ινών άνθρακα µε οξείδια του πυριτίου SiO/SiO2. Η δοµή 

των SiC–NTs, που πρότεινε η οµάδα των Lee και Teo[25], θεωρεί ότι οι νανοσωλήνες SiC 

προκύπτουν από τους νανοσωλήνες άνθρακα αντικαθιστώντας τα µισά άτοµα άνθρακα µε 

πυρίτιο. Μια άλλη προσέγγιση, που µπορεί να γίνει, είναι να θεωρηθεί ότι οι νανοσωλήνες 

πρόκειται για απλού τοιχώµατος. Οι διατοιχωµατικές αποστάσεις της τάξης των 3.8 Å - 4.5 Å 

είναι αρκετά µεγάλες, οπότε η θεώρηση ότι υπάρχει ασθενής σύζευξη µεταξύ των διαδοχικών 
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τοιχωµάτων είναι σωστή. Άλλωστε σε αποστάσεις τέτοιου µεγέθους δεν υπάρχουν παρά µόνο 

ασθενείς van der Waals δυνάµεις. Έτσι, µπορεί να θεωρηθεί, χωρίς σηµαντικό σφάλµα, ότι 

κάθε τοίχωµα του νανοσωλήνα SiC είναι ανεξάρτητο από το διπλανό του και έτσι να 

µελετηθεί ξεχωριστά.  

Βασιζόµενοι σε αυτές τις υποθέσεις, εξετάζεται, από «πρώτες αρχές» δοµή των νέων 

αυτών νανοσωλήνων. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να προτείνει πιθανές δοµές για αυτούς 

τους νανοσωλήνες. Επίσης, µελετάται η σταθερότητα σε σχέση µε τους αρχικούς νανοσωλήνες 

άνθρακα, από τους οποίους προκύπτουν, αλλά και σε σχέση µε την γραφιτική µορφή του SiC. 

Οι ‘αb initio’ µέθοδοι έχουν χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία παλιότερα, όπου κατάφεραν να 

προβλέψουν µε επιτυχία την δοµή άλλων νανοσωλήνων όπως επίσης και τη σχετική 

σταθερότητά τους. Τέλος γίνεται πρόβλεψη των ηλεκτρονικών τους ιδιοτήτων. Tα 

αποτελέσµατα παρατίθενται στο µέρος Γ. 
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Β – Θεωρητικά µοντέλα  
 

Β.1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Στόχος σε αυτή τη µελέτη είναι ο υπολογισµός µε θεωρητικά µοντέλα και η 

προσοµοίωση της δοµής και των ιδιοτήτων των διαφόρων τύπων νανοσωλήνων SiC. Οι 

νανοσωλήνες SiC έχουν διάµετρο από 10 nm και µήκος έως µερικά µm. Το αντικειµενικό 

πρόβληµα είναι ότι τέτοιου είδους υπολογισµοί είναι αδύνατοι µε υψηλό επίπεδο θεωρίας. Για 

αυτό επιλέγονται δυο τρόπου χειρισµού του προβλήµατος, οι οποίοι περιγράφονται σχηµατικά 

στο σχήµα Β.1. 

 

 
Σχήµα Β.1: Μοντέλα προσοµοίωσης νανοσωλήνα 

 

Ο πρώτος είναι η χρήση περιοδικών συνθηκών. Αποµονώνεται ένας σχετικά µικρός 

δακτύλιος του νανοσωλήνα και σε αυτό το µέρος υπολογίζονται οι επιµέρους ιδιότητες. Με τη 

χρήση περιοδικών συνθηκών µιας διάστασης µπορούµε να επεκταθούµε ουσιαστικά στο 

άπειρο σύστηµα, όπως απεικονίζεται γραφικά στο σχήµα Β.1. Βασικό πλεονέκτηµα της 

µεθόδου αυτής είναι ο συνδυασµός µεθόδων υψηλής ακρίβειας σε µεγάλο σύστηµα. Σε 

επίπεδο θεωρίας η χρήση των περιοδικών µοντέλων µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια της 

Θεωρίας Συναρτησιακού της Πυκνότητας (DFT – Density Functional Theory). Το 

µειονέκτηµα είναι ότι η δοµή και οι ιδιότητες του σωλήνα πρέπει να εµφανίζουν και αυτές 

περιοδικότητα.  
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Στο δεύτερο τρόπο, αποµονώνεται ένα κοµµάτι του συστήµατος. Στη συνέχεια µε τις 

κατάλληλες συνοριακές συνθήκες τερµατίζεται και αντιµετωπίζεται σαν ανεξάρτητο 

συσσωµάτωµα, όπως φαίνεται στο σχήµα Β.1-Β. Αν οι συνοριακές συνθήκες τερµατίζουν 

σωστά το σύστηµα, τότε αποφεύγονται τα προβλήµατα ασυνέχειας της πρώτης µεθόδου. 

Τέτοια µεθοδολογία έχει χρησιµοποιηθεί επιτυχώς σε προηγούµενες µελέτες, στις οποίες 

εξεταζόταν η προσρόφηση ατοµικού[27] και µοριακού[28] υδρογόνου σε νανοσωλήνες άνθρακα. 

Βασικό µειονέκτηµα είναι ότι περιορίζεται το µέγεθος του συστήµατος, αλλά µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν µέθοδοι υψηλότερης ακρίβειας, πέρα από την DFT, όπως η θεωρία 

διαταραχών, η θεωρία του συζευγµένου ζεύγους και η θεωρία της αλληλεπίδρασης 

διαµορφώσεων. Στην παρούσα εργασία τα αποτελέσµατα λαµβάνονται σύµφωνα µε τη θεωρία 

DFT. Χρησιµοποιούνται δυο παραλλαγές της DFT: i) η συµβατική DFT, όπως υλοποιείται στο 

πρόγραµµα GAUSSIAN 98[29], και ii) η DFT στην RI (Resolution of Identity) προσέγγιση, 

όπως εκτελείται στο πρόγραµµα TURBOMOLE[30]. Οι βασικές αρχές της θεωρίας DFT καθώς 

της RI-DFT εξηγούνται στο κεφάλαιο Β.2 του παρόντος συγγράµµατος. 

Τέλος υπολογίζονται και παριστάνονται γραφικά η πυκνότητα των ηλεκτρονικών 

καταστάσεων (DOS – Densities Of States) για διάφορους τύπους νανοσωλήνων SiC. Αυτό 

γίνεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο των συσσωµατωµάτων. Ο τρόπος υπολογισµού των DOS 

αναλύεται στο κεφάλαιο Β.3. 
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Β.2) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ DFT 

 
Β.2.Α Μοντέλα Hartree  και Hartree-Fock [31] 

 

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

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

πολυηλεκτρονιακός Χαµιλτονιανός τελεστής της εξίσωσης Schrodinger που περιγράφει το 

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

πολυηλεκτρονιακής κυµατοσυνάρτησης. Η θεωρία Hartree εισάγει την απλούστερη δυνατή 

προσέγγιση για να την εκφράσει: ένα γινόµενο µονοηλεκτρονιακών κυµατοσυναρτήσεων. Το 

κάθε ηλεκτρόνιο κινείται στο δικό του τροχιακό υπό την επίδραση ενός µέσου πεδίου που 

οφείλεται σε όλα τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια απ΄ τη µια, το δυναµικό Hartree, και στους πυρήνες 

από την άλλη (Προσέγγιση Κεντρικού ή Μέσου Πεδίου (Central οr Mean Field 

Approximation)). Οι υπολογισµοί στηρίζονται στη θεωρία των µεταβολών και συνεχίζονται 

µέχρις ότου επιτευχθεί αυτοσυνέπεια. Τα αποτελέσµατα όµως, που δίνει η µέθοδος δεν είναι 

ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Για παράδειγµα, προβλέπει ότι σε ένα ουδέτερο σύστηµα µε 

οµοιόµορφα κατανεµηµένο φορτίο π.χ. ένα στερεό, δεν υπάρχει ενέργεια σύνδεσης των 

ηλεκτρονίων µε αυτό, πράγµα που δεν ισχύει. 

Στη βελτιωµένη προσέγγιση Ηartree-Fock λαµβάνεται υπόψη µια επιπλέον 

παράµετρος: η Αρχή του Pauli. Έτσι, το γινόµενο της Hartree γενικεύεται σε ένα άθροισµα 

τέτοιων γινοµένων µε εναλλασσόµενο πρόσηµο (συµβατικά γράφεται µε τη µορφή ορίζουσας 

Slater) οπότε εξασφαλίζεται η απαίτηση της αντισυµµετρικότητας της κυµατοσυνάρτησης. 

Ταυτόχρονα, ικανοποιείται η οµώνυµη Απαγορευτική Αρχή (ηλεκτρόνια µε το ίδιο σπιν 

αποφεύγουν το ένα το άλλο). Μπορεί να θεωρηθεί ότι κάθε ηλεκτρόνιο περιβάλλεται από µια 

περιοχή στο χώρο, γνωστή σαν “οπή ανταλλαγής” (exchange or Fermi hole) η οποία είναι 

απογυµνωµένη από ηλεκτρόνια µε το ίδιο spin. Η παρουσία της οπής αυτής έχει σαν 

αποτέλεσµα να µειώνονται οι απωστικές δυνάµεις Coulomb µεταξύ των ηλεκτρονίων µε το 

ίδιο σπιν, δρώντας έτσι γι αυτά σαν ένα ενεργό ελκτικό δυναµικό (exchange potential), οπότε 

σταθεροποιείται το σύστηµα και βελτιώνονται τα αποτελέσµατα της Hartree. 
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Μονοηλεκτρονιακές Εξισώσεις 

Ηartree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

το si αναφέρεται στο σπιν. Ο όρος αυτός είναι µη µηδενικός µόνο στις περιπτώσεις 

ηλεκτρονίων µε όµοιο σπιν. 

Οι συµβατικοί ab-initio HF υπολογισµοί χρησιµοποιούν σαν προσέγγιση της 

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

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

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

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

µεθόδους.  

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

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

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

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

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

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

υπολογισµών. 

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

CH4, C2H6, C6H6, CO, N2 και ΝΗ3 οι προβλεπόµενες τιµές των ενδοατοµικών αποστάσεων 

και γωνιών πλησιάζουν εκπληκτικά τις πειραµατικές. Ακόµα και οι δονητικές συχνότητες 

(λαµβάνονται µέσω της κλίσης της καµπύλης της ολικής ενέργειας συναρτήσει των 

(1)

(2)
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αποστάσεων των πυρήνων) διαφέρουν µόνο κατά 10% περίπου. Ωστόσο οι τιµές όσον αφορά 

τις ολικές ενέργειες είναι λιγότερο ικανοποιητικές. Θεωρητικά, π.χ. η διαφορά ανάµεσα στην 

ολική ενέργεια ενός µορίου N2 και σε αυτές που αντιστοιχούν σε δύο ξεχωριστά άτοµα Ν θα 

έπρεπε να δίνει την ενέργεια σύνδεσης του µορίου. Βρέθηκε τελικά ότι οι τιµές της ολικής 

ενέργειας ήταν εξαιρετικά ευαίσθητες στην ποιότητα των συναρτήσεων βάσης και ότι ακόµα 

και µε µεγάλα σύνολα βάσεων η συµφωνία ανάµεσα στη θεωρία και το πείραµα δεν ήταν 

ικανοποιητική. Γενικά φαίνεται ευκολότερη η εύρεση της σωστής γεωµετρίας από τη λήψη 

σωστών ενεργειακών αποτελεσµάτων.  

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

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

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

των δονητικών χαρακτηριστικών στο O3 αποδείχτηκε ακόµα πιο δύσκολος. Παρόλα αυτά, 

µπορεί οι (απόλυτες) ενέργειες σύνδεσης να είναι πρόβληµα , οι σχετικές όµως ενέργειες, π.χ. 

µεταξύ δύο διαφορετικών µορφών του ίδιου µορίου ή µεταξύ δύο ισοµερών, είναι συχνά 

ακριβείς στο όριο των 10 kJ/mol (περίπου 0.1 eV) ή καλύτερα. 

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

µόρια. Το πεδίο των στερεών και των επιφανειών αποτελούσε για χρόνια αντικείµενο των 

φυσικών της Στερεάς Κατάστασης. Η πρόβλεψη ενεργειακών διαφορών είναι δυνατή µόνο αν 

η γεωµετρία ισορροπίας των µορίων µπορεί να προσδιοριστεί καλά. Η λεπτοµερής 

παρακολούθηση όλων των δυνατών θέσεων των πυρήνων στο χώρο είναι δυνατή µόνο για 

πολύ απλά µόρια. Για τη βελτιστοποίηση της γεωµετρίας µεγαλύτερων µορίων χρειάζονται 

άλλες πιο πολύπλοκες τεχνικές.     

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

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

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

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

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

range). Οι δεύτερες µπορούν σχετικά εύκολα να αναπαρασταθούν µε προσεγγίσεις όπως αυτή 

του µέσου πεδίου στη θεωρία ΗF. Οι δε πρώτες έχουν να κάνουν µε την περιοχή γύρω από το 

κάθε άτοµο (ή καλύτερα γύρω από κάθε ηλεκτρόνιο) του µορίου ή του στερεού και είναι πολύ 

πιο δύσκολο να παρασταθούν. Σε µεγάλο βαθµό, το κεντρικό πρόβληµα είναι η αναζήτηση 

τρόπων ώστε να εισαχθούν µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια οι συσχετίσεις µικρής 

εµβέλειας στην προσέγγιση µέσου πεδίου. Υπάρχουν µάλιστα περιπτώσεις συστηµάτων, 
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ειδικά στη Στερεά Κατάσταση (όπως οι υψηλών θερµοκρασιών υπεραγωγοί), όπου οι 

συσχετίσεις είναι τόσο ζωτικής σηµασίας (γιατί είναι πολύ ισχυρές) αλλά και τόσο δύσκολο να 

εισαχθούν στους υπολογισµούς ώστε τα αποτελέσµατα κάθε άλλο παρά αξιόπιστα είναι. 

 
Β.2.Β Post-HF και Density Functional µέθοδοι [32],[33] 

 
Καθώς εξελισσόταν η Κβαντική και Υπολογιστική Χηµεία αναπτύχθηκαν διάφορες 

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

πρόβληµα τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ηλεκτρονίων του συστήµατος και την επίδραση 

που έχουν αυτές στην επίλυση της εξίσωσης Schrodinger.  

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

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

Interaction (QCI), Coupled Cluster (CC), Moller-Plesset Perturbation Theory (MP), 

GAUSSIAN 2 (G2).  

Παρόλο που οι µέθοδοι αυτές αποτελούν σαφείς και αποτελεσµατικές βελτιώσεις της 

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

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

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

αυξανόµενες απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ και χρόνο CPU. 

Γενικά, έχει αποδειχθεί[34] ότι υπάρχουν κάποια βασικά κριτήρια τα οποία θα πρέπει 

να ικανοποιεί µια υπολογιστική µέθοδος ώστε να θεωρείται αποτελεσµατική και ακριβής για 

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

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

ενέργειας για δεδοµένη διάταξη των πυρήνων 

• Συνέπεια ως προς µέγεθος. 

• Ακριβής όταν εφαρµόζεται σε σύστηµα δύο ηλεκτρονίων 

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

µέγεθος του υπό µελέτη συστήµατος 

• Αποτελέσµατα  όσο το δυνατόν πιο κοντά στα πραγµατικά (πειραµατικά) 

• Μεταβολική:  προκύπτουσα ενεργειακή τιµή-άνω όριο στην ακριβή 

 

 

∆υστυχώς, καµία από τις Post-HF µεθόδους δεν ικανοποιεί όλα τα παραπάνω κριτήρια. 
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 Η δεύτερη µεγάλη κατηγορία µεθόδων και η οποία δίνει τα πιο ικανοποιητικά µέχρι 

στιγµής αποτελέσµατα ιδιαίτερα σε µεγάλα (πολυηλεκτρονιακά και κατ’επέκτασην 

πολυατοµικά) συστήµατα είναι οι Density Functional µέθοδοι, οι οποίες είναι ιδιαίτερα 

δηµοφιλείς τα τελευταία χρόνια και βελτιώνονται συνεχώς. Όσο για το αν ικανοποιούν ή όχι 

το σύνολο των παραπάνω κριτηρίων  αυτό εξακολουθεί να είναι υπό µελέτη.  

 

Β.2.Γ Bασικά χαρακτηριστικά της θεωρίας DFT [32],[33] 

 

Οι διάφορες υπολογιστικές τεχνικές οι οποίες βασίζονται στη θεωρία του 

Συναρτησιακού της Ηλεκτρονιακής Πυκνότητας, αναπτύχθηκαν κυρίως χάρη στην εντατική 

έρευνα των κβαντικών φυσικών κατά τη δεκαετία του 1920 (µοντέλο Thomas-Fermi-Dirac), 

και αργότερα, χάρη στη θεµελιώδη δουλειά στα πλαίσια της Κβαντικής Χηµείας από τον 

Slater κατά τη δεκαετία του ’50.  

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

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

της µεθόδου αυτής στηρίζεται αποκλειστικά στη σωστή εκλογή των παραµέτρων βάσει των 

οποίων θα λυθεί το πρόβληµα (στην προκειµένη περίπτωση η ελαχιστοποίηση της ενέργειας). 

Αν πάρουµε για παράδειγµα ένα σώµα που πέφτει µέσα σε µια κοιλότητα, τότε το ύψος από 

το κατώτερο σηµείο της κοιλότητας (και όχι π.χ. η θερµοκρασία του περιβάλλοντος) είναι µια 

καλή µεταβλητή βάσει της οποίας θα αναζητηθεί το ενεργειακό ελάχιστο. Οµοίως, στο 

κβαντοµηχανικό πρόβληµα που εξετάζουµε, όσο καλύτερη είναι η µορφή της 

κυµατοσυνάρτησης (όσο πιο πολύ ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα), τόσο καλύτερα 

αποτελέσµατα θα πάρουµε από τη µεταβολική προσέγγιση. Γι αυτό και στη HF η 

αντισυµµετρική κυµατοσυνάρτηση βοηθά στην περιγραφή της αλληλεπίδρασης ανταλλαγής 

(exchange interaction) και δίνει καλύτερα αποτελέσµατα σε µικρά συστήµατα, κάτι που δε 

γίνεται µε την κυµατοσυνάρτηση-γινόµενο της Hartree. Όµως είναι φανερή η αποτυχία και 

των δύο αυτών µοντέλων σε µεγάλα συστήµατα, µια και δεν υπάρχουν αρκετά καλές 

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

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

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

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

ηλεκτρονιακής αλληλεπίδρασης – συσχέτισης µέσω γενικευµένων συναρτησιακών της 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας.  
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Β.2.Γ.1 Η έννοια της ηλεκτρονιακής πυκνότητας 

 

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

συγκεκριµένη κατάσταση του συστήµατος, µπορεί να υπολογιστεί η αναµενόµενη τιµή 

οποιασδήποτε φυσικής ποσότητας µε χρήση του αντίστοιχου κβαντοµηχανικού τελεστή. Η 

ποσότητα: 

|Ψ(r1,r2,...,rN)|2dV1 dV2... dVN = Ψ*(r1,r2,...,rN) Ψ(r1,r2,...,rN) dV1 dV2... dVN
          (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

από το σηµείο που προσδιορίζεται µέσω του r2 κ.ο.κ. Αν η Ψ περιγράφει ένα σύστηµα που 

περιέχει ένα µόνο ηλεκτρόνιο, τότε το |Ψ(r)|2dV δίνει την πιθανότητα να βρεθεί το 

ηλεκτρόνιο µέσα στο στοιχείο όγκου dV γύρω από το σηµείο r. Σε καρτεσιανές 

συντεταγµένες dV=dxdydz (βλ. Σχήµα Β.3). Ολοκληρώνοντας τώρα την Ψ σε όλο το χώρο 

για όλες τις µεταβλητές (δηλαδή αθροίζοντας τις πιθανότητες σε όλα τα στοιχεία όγκου dVi) 

λαµβάνεται η πιθανότητα εύρεσης των ηλεκτρονίων οπουδήποτε στο χώρο (µε την 

προϋπόθεση ότι η Ψ είναι κανονικοποιηµένη). 

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

την ποσότητα. Είναι: 

                                                  ρ(r) = N 〈 Ψ | δ (r-ri〉 | Ψ 〉                                (4) 

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

Dirac η εισαγωγή της οποίας ανάγει την προηγούµενη έκφραση σε ολοκλήρωση πάνω στα 

Σχήµα Β.2: Το στοιχείο όγκου για ένα σωµατίδιο
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ρ(r) = N ∫∫...∫ | Ψ (r1, r2, ... rN) |2 dr2 dr3... drN 

 
                                    N – 1                                       N – 1 

διανύσµατα θέσης ri όλων των ηλεκτρονίων εκτός από ένα. Ποιο είναι αυτό δεν έχει σηµασία 

µια και τα ηλεκτρόνια είναι µη-διαχωρίσιµα. Έτσι, 

 

 

 

 

 

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

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

       ρ(r) = Ψ* (r) Ψ(r) = |Ψ (r)|2 = |Ψ〉 〈Ψ|                      (6) 
 
δηλαδή η ηλεκτρονιακή πυκνότητα και η πυκνότητα πιθανότητας να βρούµε ένα ηλεκτρόνιο 

κάπου στο χώρο ταυτίζονται.  

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

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

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

i η πυκνότητα που αντιστοιχεί σ’ αυτό. Είναι:  

ρi(r) = | φi (r) |2       (7) 

Η συνολική πυκνότητα όλων των ηλεκτρονίων είναι: 

 

 

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

ηλεκτρονιακή πυκνότητα µε την οποία αλληλεπιδρά είναι: 

 

 

 

 

Β.2.Γ.2 Θεωρήµατα των Ηohenberg και Kohn [35] 

 

 Για πολλά χρόνια, η χρησιµοποίηση της ηλεκτρονιακής πυκνότητας για την 

περιγραφή  του υπό µελέτη πολυηλεκτρονιακού συστήµατος στηριζόταν µάλλον στη φυσική 

διαίσθηση των ερευνητών ότι κάτι τέτοιο έχει λογική βάση, παρά στην αυστηρή απόδειξη ότι 

µπορεί να γίνει. Η ηλεκτρονιακή πυκνότητα σαν έννοια είναι περισσότερο ελκυστική επειδή 

(5) 

∑
Ν

=1ι

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

Ν

=1ι

 
(8) 

∑
Ν

=1ι

 

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

=1ι

 

i ≠ k 

(9) 
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είναι πιο εύχρηστη από την κυµατοσυνάρτηση που περιγράφει το σύστηµα των Ν 

ηλεκτρονίων. Η µεν δεύτερη είναι συνάρτηση µε 3Ν µεταβλητές (ή 4Ν αν ληφθεί υπόψιν και 

το σπιν) ενώ η δεύτερη µόνο τριών. Εξαρτάται µόνο από τα x, y, z, ενώ αν ληφθεί υπόψιν και 

το σπιν µπορούν κάλλιστα να οριστούν δύο  πυκνότητες: µία για τα ηλεκτρόνια µε σπιν πάνω 

ρ↑(r) και µία για τα ηλεκτρόνια µε σπιν κάτω ρ↓(r). Έτσι, µε τη χρήση του ρ(r) σαν βασική 

µεταβλητή στη µεταβολική προσέγγιση επιταχύνονται οι υπολογισµοί. Βέβαια, αυτό δεν είναι 

αυτοσκοπός. πρέπει να είµαστε σίγουροι ότι µπορούν να προκύψουν και καλύτερα 

αποτελέσµατα (ή απλώς καλά, στις περιπτώσεις όπου δεν ήταν δυνατό µέχρι στιγµής να 

υπάρξουν αποτελέσµατα). 

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

βασικά θεωρήµατα: 

 

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

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

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

να υπολογιστούν µε βάση την πυκνότητα και µόνο. Συγκεκριµένα, κάθε µια από  τις ιδιότητες 

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

 

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

 
                ρ(r) ≥ 0 και ∫ ρ(r)dV= N    (10) 

 
θα είναι 
           Εο ≤ Ε[ ρ ]     (11) 
 

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

ενέργεια της βασικής καταστάσεως και στη σωστή φυσική ηλεκτρονιακή πυκνότητα της 

κατάστασης αυτής.  

 

Β.2.Γ.2.α  Η µορφή του Συναρτησιακού της Ενέργειας 

 

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

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

σύστηµα από την κατανοµή του ηλεκτρονιακού νέφους στο χώρο γύρω από τους πυρήνες. 
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Στα πλαίσια της προσέγγισης Born-Oppenheimer, η βασική κατάσταση ενός συστήµατος 

ηλεκτρονίων είναι αποτέλεσµα της θέσης των πυρήνων. Πράγµατι, µε βάση την 

ηλεκτρονιακή Χαµιλτονιανή 

  Ηel = Τel + Vext + Uee     (12) 

 

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

“προσαρµόζονται” στο εξωτερικό (λόγω των πυρήνων) πεδίο (Vext). Μόλις αυτό καθοριστεί, 

καθορίζονται και οι δύο άλλοι όροι, και µαζί η ηλεκτρονιακή πυκνότητα η οποία 

προσαρµόζεται έτσι ώστε να επιτευχθεί η ελάχιστη ενέργεια για το σύστηµα. Έτσι, το Vext 

είναι στην ουσία η µόνη µεταβλητή στην εξίσωση Schrodinger και όλα τα άλλα  εξαρτώνται 

εµµέσως από αυτό. 

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

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

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

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

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

πραγµατικότητα, η αντιστοιχία αυτή είναι ακριβής µέσα στο όριο µιας σταθεράς, η οποία 

όµως δεν αλλάζει τίποτα µια και η εξίσωση Schrodinger µε Ηel και Ηel + const. δίνουν 

ακριβώς τις ίδιες ιδιοκαταστάσεις και ενέργειες που είναι στη δεύτερη περίπτωση απλά 

µεγαλύτερες κατά την τιµή της const.. Την αντιστοιχία του ρ(r) σε ένα και µοναδικό Vext την 

απέδειξαν καταλήγοντας σε άτοπο: 

1. Έστω ότι έχουµε µια ακριβή έκφραση της ηλεκτρονιακής πυκνότητας ρ(r) για τη βασική 

κατάσταση. 

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

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

επεκταθούν και σε εκφυλισµένες) 

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

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

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

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

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

Η απ’τη µια και τα Ψ και Η΄ απ’ την άλλη 
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Εο < 〈 Ψ΄ | Hel | Ψ΄〉 = 〈 Ψ΄ | Hel΄ | Ψ΄〉 + 〈 Ψ΄ | Hel - Hel΄  | Ψ΄〉 = Εο΄ + ∫ ρ(r)[ Vext - Vext΄]dr 

 

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

 

4. Προσθέτοντας, καταλήγουµε σε άτοπο 

Εο + Εο΄ <  Εο΄ + Εο 

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

µοναδική διάταξη των πυρήνων στο χώρο.  

Με βάση λοιπόν το δεύτερο θεώρηµα, χρησιµοποιώντας διάφορες, κατάλληλα 

επιλεγµένες, συναρτήσεις που περιγράφουν την ηλεκτρονιακή πυκνότητα, βρίσκεται τελικά 

εκείνη τη συνάρτηση που ελαχιστοποιεί το συναρτησιακό της ενέργειας. Έτσι ορίζεται η 

βασική κατάσταση του συστήµατος δηλαδή την ενέργεια του (η αντίστοιχη τιµή του 

συναρτησιακού που ελαχιστοποιήθηκε), η ηλεκτρονιακή του πυκνότητα ρ(r), η ακριβής και 

µοναδική διάταξη των πυρήνων και κατ’ επέκταση το Vext. Στη  συνέχεια, υπολογίζοντας τις 

διάφορες παραγώγους της ενέργειας ως προς το χώρο, προσδιορίζονται και όλες οι υπόλοιπες 

ιδιότητες της κατάστασης αυτής. Με άλλα λόγια, η γνώση της συνάρτησης της 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας είναι το ίδιο καλή (αν όχι καλύτερη) µε τη γνώση της 

κυµατοσυνάρτησης που περιγράφει τη δεδοµένη κατάσταση του συστήµατος και παρέχει 

όλες τις πληροφορίες γι’ αυτό. 

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

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

την ακριβή µορφή του. Οι Hohenberg και Kohn ήξεραν ότι µια γενική µορφή του θα έπρεπε 

να είναι η ακόλουθη  

 

Ε[ρ(r)] = Τel [ρ(r)] + Εext [ρ(r)] + Uee [ρ(r)]   (13) 

 

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

συναρτησιακό FHK . 

  FHK  = Τel + Uee  =  Tel + EHartree + Exc   (14) 

 

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

ανταλλαγής-συσχέτισης (exchange-correlation energy), και εποµένως, 
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Ε[ρ(r)]   =    FHK[ρ(r)] + Εext[ρ(r)]    =    FHK[ρ(r)] + ∫ ρ(r)Vext(r) dr       (15) 

 

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

ελαχιστοποιεί το συναρτησιακό1. 

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

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

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

εστιάζεται στον όρο της κινητικής ενέργειας Τel, όπου σηµαντική ήταν η συνεισφορά των 

Kohn και Sham (1965) και (περισσότερο) στον όρο της ενέργειας Ανταλλαγής-Συσχέτισης 

Exc, όπου είναι αναγκαίες κάποιες προσεγγίσεις.  

 

Β.2.Γ.2.β Το Οµογενές Ηλεκτρονιακό Αέριο και το Μοντέλο Thomas-Fermi-Dirac 

  

 ∆υστυχώς, δεν υπάρχει ένας συστηµατικός τρόπος για να βελτιωθεί ένα συναρτησιακό 

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

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

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

πυκνότητας προτάθηκαν το 1927-28 από τους Thomas, Fermi και Dirac και τα οποία 

προέκυψαν µε βάση το µοντέλο του λεγόµενου οµογενούς αερίου ηλεκτρονίων  

(homogeneous electron gas) 

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

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

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

των ηλεκτρονίων ανά µονάδα όγκου είναι ρ ≠ 0. 

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

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

Κινητικής Ενέργειας 

     ΤΤFD[ρσ] = 3/10 (6π2)2/3 ∫ρσ5/2(r) dr   (16) 

                                                 
1 Στη µεταβολική διαδικασία απαιτείται η χρήση πολλαπλασιαστών Lagrange. 
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όπου το σ µπορεί να αντιστοιχεί στο α ή στο β (σπιν πάνω και σπιν κάτω αντίστοιχα). 

∆υστυχώς όταν το ίδιο συναρτησιακό χρησιµοποιηθεί στην περίπτωση των µορίων δίνει 

κινητικές ενέργειες κατά 10% µικρότερες. 

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

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

ακόλουθο: 

     Εx
D[ρσ] = -3/2 (3/4π)1/2 ∫ρσ4/2(r) dr   (17) 

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

10% περίπου µικρότερες από αυτές τις θεωρίας HF. 

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

(που περιγράφουν τις ηλεκτροστατικές απώσεις Coulomb µεταξύ των ηλεκτρονίων) όπως 

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

υπερεκτιµήσεις των ενεργειών συσχέτισης στα άτοµα και µόρια. Γενικά, φαίνεται πως το 

µοντέλο του Οµογενούς Ηλεκτρονιακού Αερίου αποτελεί καλύτερη πηγή αναφοράς για τα 

συναρτησιακά των ενεργειών ανταλλαγής παρά για τα αντίστοιχα των ενεργειών συσχέτισης. 

Έτσι, και µε δεδοµένο ότι οι ηλεκτρονιακές πυκνότητες στα άτοµα και τα µόρια κάθε άλλο 

παρά οµοιόµορφες είναι, τα συναρτησιακά που αναπτύχθηκαν στη συνέχεια βασίζονταν σε 

βελτιώσεις του µοντέλου που περιελάµβαναν και εκφράσεις µη οµογενούς πυκνότητας.  

 

Β.2.Γ.2.γ.  Το Συναρτησιακό της Κινητικής Ενέργειας και τα Τροχιακά Kohn-Sham [36] 

 

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

Συναρτησιακού της Ενέργειας: 

 

 

 

 

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

από τα δύο δύσκολα να εκφραστούν συναρτησιακά, αυτό της Κινητικής Ενέργειας των 

ηλεκτρονίων (πολύ σηµαντικός όρος) απέδειξαν ότι γράφοντας την ηλεκτρονιακή πυκνότητα 

συναρτήσει ενός συνόλου µονοηλεκτρονιακών κυµατοσυναρτήσεων ψi, δηλ. 

     Tο Ενεργειακό Συναρτησιακό Των Κohn-Sham  
 

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

(18)
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 ο όρος αυτός µπορεί να γραφεί σαν έµµεσο συναρτησιακό του ρ µε τη µορφή  

 

 

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

αποτελούν λύσεις των οµόνυµων µονοηλεκτρονιακών (Schrodinger µορφής) εξισώσεων στις 

οποίες καταλήγει η διαδικασία ελαχιστοποίησης του Συναρτησιακού της Ολικής Ενέργειας.  

  FKS(1) ψi(1) = Εi
KS ψi(1) Εξισώσεις Κohn-Sham               (21) 

όπου 

 

 

είναι ο  λεγόµενος Τελεστής Κohn-Sham µε  

 

 

 

Vxc(1) είναι το δυναµικό ανταλλαγής συσχέτισης,  

 

Vxc = ∂ Εxc [ρ] / ∂ρ 

 

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

συντεταγµένων του ηλεκτρονίου 1.  

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

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

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

σηµαντική ιδιότητα της ορθοκανονικότητας βοηθά στο να αναχθεί και πάλι το δύσκολο 

πρόβληµα του συστήµατος των αλληλεπιδρώντων ηλεκτρονίων σε ένα σύστηµα µη-

αλληλεπιδρώντων ηλεκτρονίων τα οποία κινούνται στο ενεργό δυναµικό που εµπεριέχεται 

στον τελεστή FKS. Ουσιαστικά, τo µοντέλο των τροχιακών Kohn-Sham, τέλος, αποτελεί µια 

βελτίωση του παλιότερου Thomas-Fermi-Dirac µοντέλου, µε την αναπαράσταση κατά 

κάποιο τρόπο, της δοµής των ατοµικών φλοιών. Παρόλα αυτά η έκφραση (19) του ρ έχει 

ρ = ∑
Ν

=1ι
| ψi |2 (19)

∑
Ν

=1ι

 
Τ[ρ(r)] = - ћ 2/2me 〈 ψi(1) | ∇2

1 ψi(1) 〉 (20) 

FKS(1) =   -ћ2/2me ∇2
1 + Veff(1) 

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

(22) 

(23) 

(24) 
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αυξήσει την πολυπλοκότητα του προβλήµατος, µια και η ελαχιστοποίηση τώρα απαιτεί ΝΜ 

βαθµούς ελευθερίας, όπου Μ είναι ο αριθµός των συναρτήσεων βάσης που απαιτούνται για 

να αναπαρασταθούν τα τροχιακά ψi
KS. 

 Eπιπλέον, υπάρχει ακόµα το πρόβληµα σε ότι αφορά τον υπολογισµό του ρ µε βάση 

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

 

 

Β.2.Γ.2.δ  Το συναρτησιακό συσχέτισης-ανταλλαγής και οι βασικές προσεγγίσεις του 

µοντέλου DFΤ. 

 

 Όπως προαναφέρθηκε, κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορα συναρτησιακά για το 

Εxc[ρ] στους µοριακούς υπολογισµούς DF και η καταλληλότητά τους ελέγχθηκε µε βάση την 

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

τώρα αδυναµία ανάπτυξης µιας συστηµατικής διαδικασίας βελτίωσης του συναρτησιακού 

αυτού, αποτελεί και το σπουδαιότερο µειονέκτηµα του µοντέλου. 

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

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

Ηλεκτρονιακής Πυκνότητας (Local Density Approximation-LDA). Αυτή συνίσταται στο να 

εκφράζεται το εν λόγω συναρτησιακό µε την παρακάτω µορφή: 

LDA 

Εxc
LDA[ρ] = ∫ ρ(r) εxc 

hom([ρo] , r)|ρο=ρ(r) dV 

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

ένα οµογενές αέριο ηλεκτρονίων µε ηλεκτρονιακή πυκνότητα ρ.  

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

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

οµογενούς αερίου ηλεκτρονίων. Σε ένα µόριο όµως, το θετικό φορτίο δεν είναι οµοιόµορφο 

γύρω από τους πυρήνες. Έτσι, το ρ µεταβάλλεται ταχύτατα από σηµείο σε σηµείο, µε 

αποτέλεσµα η σχέση αυτή να αποτελεί όντως προσέγγιση όταν χρησιµοποιείται σε τέτοια 

συστήµατα.. Ωστόσο, η µέχρι τώρα χρησιµοποίησή της έχει δείξει ότι γενικά δίνει αρκετά 

καλά αποτελέσµατα ακόµα και για τέτοιες µεταβολές της πυκνότητας χωρίς όµως να είναι 

απόλυτα κατανοητό γιατί συµβαίνει αυτό. 

(25) 
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Αναφέρουµε παρακάτω τις περισσότερο χρησιµοποιούµενες εκφράσεις για τη 

συνάρτηση εxc(ρ), µε βάση τη θεωρία του οµογενούς ηλεκτρονιακού αερίου, και 

εκφρασµένες µέσω της παραµέτρου 

rs(ρ) = (3/4πρ)1/3 

(όλες οι εκφράσεις σε ατοµικές µονάδες) 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 

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

αυτές των: 

 

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

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

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

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

 

Όταν ήµαστε υποχρεωµένοι να αναφερθούµε σε προβλήµατα τα οποία βασίζονται 

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

πρέπει να ορισθεί ο αριθµός των ηλεκτρονίων µε σπιν πάνω και αυτών µε σπιν  κάτω, τότε η 

θεωρία LDA δεν είναι επαρκής γιατί αναφέρεται σε συστήµατα µε τον ίδιο αριθµό 

ηλεκτρονίων στις δύο καταστάσεις spin, δηλαδή σε µη µαγνητικά υλικά. Εύκολα όµως η 

θεωρία γενικεύεται και για την περίπτωση που θέλουµε να κάνουµε αυτό το διαχωρισµό. Θα 

(26) 
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περιοριστούµε όµως µόνο σε µία βελτίωση, τη λεγόµενη Προσέγγιση Τοπικής Spin-

Ηλεκτρονιακής Προσέγγισσης (Local Spin Density Approximation-LSDA) . 

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

Ειδικότερα, αν µε ρ↓(r) και ρ↑(r) συµβολίζονται οι πυκνότητες των ηλεκτρονίων µε προβολή 

spin –1/2 και +1/2 αντίστοιχα, ορίζουµε 

LSDA 
 

        ρ(r) = ρ↓(r) + ρ↑(r)    (27)  

Εxc [ρ↓(r) , ρ↑(r)] = ∫ εxc [ρ↓(r) , ρ↑(r)] ρ(r)|ρο=ρ(r) dV  (28) 

 

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

   Vxc
σ (r)= δ Εxc [ρ↓(r) , ρ↑(r)] / δnσ(r) ,      σ =± ½   (29) 

Οι εξισώσεις (27), (28) υποδηλώνουν την ανάγκη καθορισµού της Ενέργειας 

Ανταλλαγής – Συσχέτισης ανά ηλεκτρόνιο µε δεδοµένη κατεύθυνση προβολής spin, δηλαδή 

της συνάρτησης εxc [ρ↓(r) , ρ↑(r)]. Η περισσότερο χρησιµοποιούµενη τέτοια συνάρτηση είναι 

αυτή που προτάθηκε από τους U. Von Barth και L. Hedin [ J. Phys. C: Solid State Physics, 

5, 1629 (1972)]. 

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

ότι η λεγόµενη “οπή ανταλλαγής-συσχέτισης” (exchange-correlation hole) που 

προαναφέρθηκε στη σύνοψη της θεωρίας HF, η µειωµένη δηλαδή πυκνότητα οµοίων 

σωµατίων λόγω απώσεων spin και Coulomb γύρω από ένα ηλεκτρόνιο, περιγράφεται 

µέσω της παρουσίας, στο χώρο γύρω από αυτό µιας ποσότητας οµογενούς αερίου 

ηλεκτρονίων, µε πυκνότητα ίση προς αυτή που υπάρχει στην ίδια περιοχή (local density). 

Το ενδιαφέρον είναι ότι µπορεί να µην προσεγγίζονται επακριβώς οι διαστάσεις της 

συνδυασµένης “οπής”, αλλά δε συµβαίνει το ίδιο και µε το συνολικό ενεργό φορτίο που 

βλέπει κάθε ένα από τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια. Για παράδειγµα, η “οπή” ανταλλαγής στην 

προσέγγιση LDA αντιστοιχεί σε µια κατανοµή µε κέντρο το ηλεκτρόνιο (σε σχέση µε το 

οποίο ορίζεται) ενώ η ακριβής κατανοµή της οπής τείνει να εντοπισθεί πλησιέστερα στο 

θετικό φορτίο του πυρήνα. Η εικόνα δεν µεταβάλλεται ποιοτικά, αν στον καθορισµό της  

“οπής” ανταλλαγής συµπεριληφθούν και τα φαινόµενα της ηλεκτρονιακής συσχέτισης 
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(correlation hole). Το  δυναµικό που αισθάνεται τελικά  κάθε ηλεκτρόνιο φαίνεται ότι 

προσεγγίζεται αρκετά καλά.. 

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

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

υπερβολικά µεγάλες ενέργειες σύνδεσης. Αυτό οφείλεται σε ένα βασικό µειονέκτηµα που έχει 

η έκφραση (25) σε περιοχές µε χαµηλή ηλεκτρονιακή πυκνότητα. Σε αυτές τις περιοχές, η 

ακριβής µορφή του εxc [ρ] είναι γνωστή. Είναι αυτή που χρησιµοποιείται στο µοντέλο του 

Οµογενούς Ηλεκτρονιακού Αερίου και έχει τη µορφή µιας δύναµης του ρ(r). Στην περίπτωση 

της LDA όµως, η έκφραση του εxc [ρ] πέφτει εκθετικά ως προς το ρ(r), µε αποτέλεσµα να 

µην εκτιµάται εκεί σωστά η συνεισφορά του Εxc.  

 Έτσι, την τελευταία δεκαετία έχουν αναπτυχθεί κάποιες βελτιώσεις της LDA 

προσέγγισης µε σπουδαιότερη τη λεγόµενη Gradient Corrected or Generalised Gradient 

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

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

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

ηλεκτρονιακή πυκνότητα. Η εισαγωγή αυτής της παραγώγου δεν έχει τόσο σηµαντική 

επίδραση σε πρόβλεψη ιδιοτήτων σε µόρια (π.χ. µήκη δεσµών, συχνότητες), όσο σε 

περιπτώσεις όπου είναι πραγµατικά σηµαντική η παρακολούθηση της µεταβολής της τιµής 

του ρ (π.χ. συνένωση δύο ατόµων για το σχηµατισµό µορίου). Τα πιο γνωστά τέτοια 

συναρτησιακά είναι  π.χ το Becke’s Gradient Corrected Exchange Functional και το Lee-

Yang-Parr’ s Gradient Corrected Correlation Functional. 
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Β.2.Γ.2.ε Tα πιο γνωστά συναρτησιακά 

 

Συνήθως στους DFT υπολογισµούς ακολουθείται το εξής σχήµα: 
 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα Β.3 

 

Ένα από τα  πιο γνωστά συναρτησιακά Εxc είναι το λεγόµενο BLYP που είναι ανάµειξη των  
 

Becke’s Gradient Corrected Exchange Functional 
+ 

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

προέλευση των οποίων οφείλεται στον Βecke. Σχηµατίζονται µε ανάµειξη όρων-

συναρτησιακών Ηartree-Fock και DFT exchange µε DFT correlation όρων-συναρτησιακών, 

και έχουν τη γενική µορφή 

 
     Εxc

hybrid = cHF EHF
X

  + cDFT EDFT
XC   (30) 

 

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

µια εξέλιξη του ΒLYP  µε γενική µορφή:  

 

Becke-style 3-parameter LYP Functional 

   EXC
B3LYP = EX

LDA + co (EX
HF – EX

LDA) + cx ∆ΕX
B88 + ΕC

VWN3 + cc (EC
LYP – EC

VWN3)   (31) 

 

Οι υπολογισµοί, που έγιναν µε χρήση του προγράµµατος GAUSSIAN 98, βασίζονται 

σε αυτό το συναρτησιακό. Επίσης για την λήψη των αποτελεσµάτων από το πρόγραµµα 

TURBOMOLE χρησιµοποιήθηκε το συναρτησιακό BP86, το οποίο προτάθηκε από τους 

Becke και Perdew. Η γενική του µορφή είναι: 

Εκφράσεις Συναρτησιακών
Ανταλλαγής (Εxchange) 

Εκφράσεις Συναρτησιακών 
Συσχέτισης(Correlation) 

Συναρτησιακό Ανταλλαγής-Συσχέτισης
(Exchange-Correlation Functional) 

Exc 
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Β.2.∆      Η  DFΤ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ RI (Resolution of the Identity) [37] 

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

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

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

ερώτηµα σε αυτό το σηµείο είναι πως µπορεί να βελτιωθεί ως προς το χρόνο η DFT όχι όµως 

εις βάρος της αξιοπιστίας. Την απάντηση κατάφερε να δώσει η προσέγγιση RI (Resolution of 

the Identity). 

 Σε έναν υπολογισµό DFT, ο περισσότερος χρόνος καταναλώνεται στον υπολογισµό 

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

2121 r
r

rJ ρρ  (34). Αυτά τα 

ολοκληρώµατα είναι ολοκληρώµατα 4 κέντρων και η ακριβής λύση αυξάνει κατά ένα 

παράγοντα N4 σε σχέση µε το µέγεθος του µοριακού συστήµατος. Αντιθέτως, ο υπολογισµός 

του όρου ανταλλαγής συσχέτισης: τρ ρ dfEXC ),....,(∫ ∇=  αυξάνεται γραµµικά σε σχέση µε 

το µέγεθος του συστήµατος. Σε µικρά µόρια ο χρόνος υπολογισµού των J και EXC είναι 

σχεδόν ίσος, ενώ σε µέσου µεγέθους συστήµατα (περισσότερα από 50 άτοµα) ανεβαίνει 

δραµατικά ο χρόνος και για τον υπολογισµό του EXC απαιτείται µόλις το 10% του χρόνου σε 

σχέση µε το ολοκλήρωµα J. Το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίζεται µε τη χρήση κάποιων 

βοηθητικών συναρτήσεων βάσης, µε τις οποίες γίνεται ανάπτυγµα της πυκνότητας ρ(r): 

∑ ⋅=≈
α

α αρρ )()()( rcrr    (35) 

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

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

στον παρακάτω τύπο για την πυκνότητα: 

∑=
νµ

νµ µρ )()()( rrvDr    (36), 

Η πυκνότητα φορτίου συµβολίζεται µε: ∫= τσρσρ dr
r

r )(1)()|( 2121     (37). 

Οι συντελεστές Cα στην (35) καθορίζονται από την απαίτηση:  min)|( =−− ρρρρ  (38), η 

οποία οδηγεί στο γραµµικό σύστηµα των εξισώσεων: 

α
β

β γβα =∑ c)|(   (39) 

µε ∑=
νµ

νµα νµαγ D)|(   (40). 
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Η συνθήκη (38) είναι µαθηµατικά ισοδύναµη µε την αντικατάσταση: 

∑ −≈
αβ

κλββαανµκλνµ )|()|)(|()|( 1     (41) 

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

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

the Identity). 

Από τις εξισώσεις (39) και (40) η ενέργεια Coulomb γίνεται: 

∑==

=≥=

α
αα γρρ

ρρρρ

c

JJ

2
1)|(

2
1

)|(
2
1)|(

2
1

    (42) 

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

ανµνµ ανµ cJJ )|(  (43). 

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

ανεξάρτητο, το οποίο εξασφαλίζει τη µαθηµατική ύπαρξη της λύσης της εξίσωσης (39). Η 

ακρίβεια µπορεί να επιτευχθεί, αν το βοηθητικό σύνολο βάσης είναι αρκετά ευπροσάρµοστο 

και πλησιάζει την τελειότητα. Σε αυτό το σηµείο αντιµετωπίζει κανείς τα εξής συσχετισµένα 

προβλήµατα: 

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

να επιτρέπει µια σταθερή αριθµητική επίλυση της (39). 

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

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

µνήµη. 

 

Η προσεκτική βελτιστοποίηση των βοηθητικών συνόλων βάσης [38] επέτρεψε τελικά την 

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

συµβατικούς τρόπους υπολογισµού των ολοκληρωµάτων 4 κέντρων. Η επιλογή µιας όχι πολύ 

απαιτητικής βάσης, της SVP (την οποία χρησιµοποιούµε στους υπολογισµούς µας) 

αναφέρεται ότι δίνει πολύ µεγάλη ακρίβεια Η βάση SVP µοιάζει πολύ µε την 6-31G* που 

χρησιµοποιείται στο πρόγραµµα GAUSSIAN. Η SVP αναφέρεται ότι υπολογίζει ενέργειες µε 

ακρίβεια της τάξης των 0.1 mH ή 0.26 kJ/mol για τα άτοµα. Τα µήκη δεσµών υπολογίζονται 

µε ακρίβεια 0.1 pm, όπως επίσης οι γωνίες µε ακρίβεια 0.1° και η διπολική ροπή µε ακρίβεια 

0.01 Debye. 
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 Μια ένδειξη της τεράστιας µείωσης του υπολογιστικού χρόνου [39] µε χρήση της RI-

DFT σε σχέση µε τη συµβατική DFT παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 
Πίνακας Β.1: Σύγκριση χρόνων DFT και RI-DFT υπολογισµών 
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Β.2.Ε      Αλγόριθµος DFΤ 
 

 Ακολουθεί το συνοπτικό διάγραµµα ροής ενός τυπικού υπολογισµού βασισµένου σε 

Density Functional µεθόδους. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το ζητούµενο είναι η 

ελαχιστοποίηση του Συναρτησιακού της Ολικής Ενέργειας, που ισοδυναµεί τελικά µε τη 

λύση των εξισώσεων KS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Σχήµα Β.4: ∆ιάγραµµα ροής ενός DFT υπολογισµού. 

 

 

 

 

Κλήση ενός 
αρχικού ρ(r) 

VXC =  ∂EXC / ∂ρ 

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

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

Μuffin-tin) LMTO τροχιακά 

Λαµβάνεται ένα 
νέο ρ(r) 

ρ = ∑
Ν

=1ι

| ψi |2

Επίτευξη Αυτοσυνέπειας;
 
ΟΧΙ                              

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ρο και  Εο Βασικής Κατάστασης 

⇒ Υπολογισµοί Παραγώγων Ενέργειας 
⇒ Iδιότητες  

ΝΑΙ 
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Β.3) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ D.O.S 

 

 Στην παρούσα µελέτη υπολογίζεται η πυκνότητα των ηλεκτρονικών καταστάσεων 

χρησιµοποιώντας τα DFT αποτελέσµατα στην προσέγγιση της µεθόδου των 

συσσωµατωµάτων. Έτσι από τα µικρά συσσωµατώµατα και τις διακριτές ιδιοκαταστάσεις, 

µπορεί να γίνει γενίκευση σε σωλήνες µεγάλου µήκους. 

 Αν θεωρηθεί ότι ο νανοσωλήνας εκτείνεται σε άπειρο µήκος, τότε ο αριθµός των 

ενεργειακών καταστάσεων είναι και αυτός άπειρος. Οι ιδιοτιµές της ενέργειας µπορεί να 

θεωρηθεί ότι αποκτούν συνεχείς τιµές και έχουν την µορφή µιας συνεχούς διακριτής ζώνης. Οι 

ενεργειακές καταστάσεις χωρίζονται σε 2 ζώνες. Η χαµηλότερη ονοµάζεται ζώνη σθένους και 

περιλαµβάνει τα δεσµικά τροχιακά, ενώ η υψηλότερη ζώνη αγωγιµότητας. Στην περίπτωση 

των µετάλλων η ζώνη αγωγιµότητας περιλαµβάνει τόσο κατειληµµένα όσο και µη 

κατειληµµένα τροχιακά. Για τους µονωτές και ηµιαγωγούς η ζώνη αγωγιµότητας περιλαµβάνει 

µόνο µη κατειληµµένα τροχιακά. Στο υψηλότερης ενέργειας κατειληµµένο τροχιακό βρίσκεται 

το επίπεδο Fermi. Η ενέργεια του επιπέδου αυτού είναι ίση µε την τιµή της ελάχιστης 

ενέργειας που απαιτείται για να ιονιστεί το σύστηµα. 

 Όταν εκτελείται ένας DFT υπολογισµός για ένα µικρό συσσωµάτωµα του σωλήνα, 

τότε λαµβάνεται ένας µικρός αριθµός διακριτών ιδιοκαταστάσεων, όπως φαίνεται στο σχήµα 

Β.6. Πιο σηµαντικές είναι οι καταστάσεις κοντά στα τροχιακά HOMO και LUMO, δηλαδή 

στην περιοχή της ενέργειας Fermi. Ως µηδέν της ενέργειας Fermi λαµβάνεται το κέντρο 

µεταξύ των HOMO και LUMO.  

 
Σχήµα Β.5: Φάσµα ιδιοενεργειών ενός συσσωµατώµατος 

 

Αν διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί κ.ο.κ το µέγεθος του συστήµατος, τότε οι νέες ενεργειακές 

καταστάσεις βρίσκονται πολύ κοντά στις αρχικές του απλού συσσωµατώµατος. Άλλες είναι 

µεγαλύτερης και άλλες είναι µικρότερης ενέργειας, δηλαδή βρίσκονται εκατέρωθεν των 
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αρχικών ιδιοτιµών. Μπορεί να θεωρηθεί ότι σε νανοσωλήνα άπειρου µήκους υπάρχει µια 

διασπορά γύρω από τις αρχικές ιδιοτιµές, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα: 

 

 
Σχήµα Β.6: ∆ιασπορά ιδιοτιµών ενέργειας γύρω από τις αρχικές, καθώς το µέγεθος του 

συστήµατος διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται, τετραπλασιάζεται, κ.ο.κ.  

 

Αυτή η διασπορά µπορεί να προσοµοιωθεί µε καµπύλη τύπου Gauss ή Lorentz. Στη 

συγκεκριµένη µελέτη χρησιµοποιήθηκαν καµπύλες τύπου Gauss, οι οποίες µαθηµατικά έχουν 

τη µορφή:  
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όπου w1 είναι το εύρος της καµπύλης στο µισό του ύψους της, 

Α είναι το ύψος της καµπύλης, 

xc είναι το κέντρο της καµπύλης 

και y0 είναι η κάθετη µετατόπιση από τον άξονα x. 

 

 Στη συνέχεια, µε κέντρο κάθε ιδιοτιµή προσαρµόζεται µια καµπύλη τύπου Gauss και 

στο τελικά αθροίζονται όλες µαζί και λαµβάνεται η ολική πυκνότητα των ηλεκτρονικών 

καταστάσεων. Στο επόµενο σχήµα φαίνεται ένα παράδειγµα, στο οποίο υπολογίζεται η DOS 

από 5 καταστάσεις. Οι 3 πρώτες αφορούν κατειληµµένα τροχιακά και οι 2 τελευταίες µη 

κατειληµµένα τροχιακά. Στο αριστερό µέρος της εικόνας παρουσιάζονται οι 5 καµπύλες 

Gauss, αν προσαρµοστούν µε κέντρο την ιδιοτιµή του κάθε τροχιακού. Στο δεξί µέρος της 

εικόνας φαίνεται πως µοιάζει η ολική πυκνότητα αν αθροιστούν όλες οι καµπύλες. 
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Σχήµα Β.7: Τρόπος προσοµοίωσης των D.O.S. 

 

 Στην παρούσα εργασία υπολογίζεται η DOS σύµφωνα µε 30 καταστάσεις, από τις 

οποίες οι 20 είναι κατειληµµένες και οι 10 κενές. Επειδή, ο υπολογισµός είναι τύπου 

RESTRICTED, κάθε τροχιακό είναι διπλά κατειληµµένο, εποµένως συµπεριλαµβάνονται 60 

ηλεκτρονικές καταστάσεις. Ο υπολογισµός γίνεται µε τη χρήση ενός προγράµµατος Fortran 

77, του οποίου ο κώδικας αναφέρεται στο παράρτηµα 1 της εργασίας. Τα σηµαντικότερα 

βήµατα του προγράµµατος αναλύονται στην επόµενη παράγραφο. 

 Αρχικά εισάγονται από αρχείο οι 50 ιδιοτιµές κατά αύξουσα σειρά και µετατρέπονται 

από Hartrees σε eV. Ο συντελεστής Α στη συνάρτηση Gauss λαµβάνεται ίσος µε 2, καθώς 

κάθε ιδιοκατάσταση αφορά 2 ηλεκτρόνια. Η µετατόπιση y0 λαµβάνεται ως µηδέν. Στη 

συνέχεια ορίζεται η διαµέριση του χώρου, δηλαδή το ελάχιστο βήµα dx κατά το οποίο θα 

µεταβάλλεται η ενέργεια. Αυτό ορίζεται ως: 
n
eigeneigen

dx
)50()1( −

= , όπου eigen είναι οι 

ιδιοτιµές της 1ης και της 50ης κατάστασης και n ο µεγαλύτερος ακέραιος αριθµός, έτσι ώστε να 

χωριστεί το διάστηµα µεταξύ 1ου και 50ου τροχιακού σε περισσότερα υποδιαστήµατα. Στο 

συγκεκριµένο πρόγραµµα δεν µπορούσε να υπερβεί την τιµή 999. Έπειτα ζητείται η τιµή για 

το ηµιεύρος της κάθε καµπύλης Gauss (FWHM = Full Width at Half Maximum). Έπειτα από 

δοκιµές επιλέχτηκε ως καλύτερη τιµή τα 0.34 eV. Στη συνέχεια προσαρµόζεται µια καµπύλη 

Gauss µε κέντρο την ιδιοτιµή κάθε τροχιακού και µετά αθροίζονται όλες µαζί για να ληφθεί η 

πυκνότητα. Στο τέλος γίνεται µια µετατόπιση, έτσι ώστε το µηδέν στον άξονα των ενεργειών 

να συµπέσει µε το κέντρο των τροχιακών HOMO και LUMO. Η πυκνότητα σώζεται στο 

αρχείο ‘density.txt’ σε µορφή 2 στηλών και τα δεδοµένα µπορούν να εισαχθούν σε 

οποιοδήποτε γραφικό πρόγραµµα και να προβληθούν. 
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Γ − Αποτελέσµατα 

 

 Τα αποτελέσµατα για τους SiCNTs παρατίθενται σε 4 κεφάλαια. Στο κεφάλαιο Γ.1 

εξετάζεται η σταθερότητα του armchair νανοσωλήνα (4,4). Ελέγχονται οι µεταβολές των 

ιδιοτήτων καθώς ο (4,4) νανοσωλήνας καθαρού άνθρακα µετατρέπεται σε (4,4) SiC−NT, µε 

σταδιακή αντικατάσταση ατόµων άνθρακα από πυρίτιο. Στο κεφάλαιο Γ.2 συγκρίνονται οι 

µεταβολές των ιδιοτήτων 2 ισοµερών, αλλά διαφορετικής χειροµορφίας, νανοσωλήνων καθώς 

από CNTs µετατρέπονται σε SiC−NTs. Στο κεφάλαιο Γ.3 παρατίθενται οι ιδιότητες 

νανοσωλήνων SiC διαφόρων διαµέτρων και χειροµορφίας. Τέλος, στο κεφάλαιο Γ.4 

προσεγγίζεται το πραγµατικό υλικό, καθώς εξετάζονται οι SiC−NTs άπειρου µήκους. 

 

Γ.1) ΑΠΟ CNTs ΣΕ SiCNTs. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ 

ΕΝΟΣ (4,4) ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΑ 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η συµπεριφορά ενός µικρής διαµέτρου νανοσωλήνα 

µονού τοιχώµατος, του armchair (4,4). Τι συµβαίνει όταν γίνεται σταδιακή αντικατάσταση 

ατόµων C από Si, µέχρι το κρίσιµο ποσοστό της 50% πρόσµειξης.  

 Για τη µελέτη αυτή επιλέγεται ένα κοµµάτι 56 ατόµων από ένα (4,4) CNT. Εξετάζεται 

η σταθερότητα του νανοσωλήνα για διάφορα ποσοστά προσµείξεων σε πυρίτιο, χωρίς όµως 

να αλλάζει ο αριθµός των 56 ατόµων στο συσσωµάτωµα. Οι δεσµοί, που διασπώνται, στα 

άκρα του σωλήνα γίνονται κορεσµένοι µε την προσθήκη ατόµων Η. Αυτή η κίνηση είναι 

απαραίτητη, έτσι ώστε να τερµατίζονται σωστά οι συνοριακές συνθήκες και να µην 

υπεισέρχονται τυχόν παρεκκλίσεις από την ύπαρξη ακόρεστων δεσµών στα άτοµα C ή Si. 

Τέτοια µεθοδολογία έχει χρησιµοποιηθεί επιτυχώς σε προηγούµενες µελέτες[27],[28], στις 

οποίες εξεταζόταν η προσρόφηση ατοµικού και µοριακού υδρογόνου σε νανοσωλήνες 

άνθρακα.  

 Αρχικά λαµβάνεται ένας (4,4) νανοσωλήνας άνθρακα 56 ατόµων (ισοµερές I), του 

οποίου τα τελικά άτοµα ενώνονται µε άτοµα Η, έτσι ώστε να ικανοποιείται η τετρασθενία του 

άνθρακα. Η δοµή του νανοσωλήνα άνθρακα, όπως και όλων των υπόλοιπων δοµών, 

βελτιστοποιείται χωρίς περιορισµούς συµµετρίας. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται το 

πρόγραµµα TURBOMOLE σε επίπεδο θεωρίας RI-DFT µε εφαρµογή του υβριδικού 

συναρτησιακού BP86 σε συνδυασµό µε το βοηθητικό σύνολο βάσης SVP. Τα αποτελέσµατα 
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αναγράφονται στον πίνακα Γ.1 και στο σχήµα Γ.1 παρατίθενται οι κυριότερες 

βελτιστοποιηµένες δοµές.  

 Το ισοµερές II προκύπτει από το I µε αντικατάσταση ενός ατόµου άνθρακα από 

πυρίτιο. Το βελτιστοποιηµένο µήκος του δεσµού Si − C υπολογίζεται στα 1.80 Å, τιµή η 

οποία βρίσκεται σε συµφωνία µε άλλες τιµές για τον ίδιο δεσµό σε διάφορα συσσωµατώµατα 

Si-C [40]. Οι δεσµοί C − C δίπλα στο κέντρο πρόσµειξης παραµένουν σχεδόν αµετάβλητοι 

(1.43 Å) σε σχέση µε τον CNT, ενώ βαίνουν ελάχιστα εκτός του άξονα του νανοσωλήνα. 

Επιπλέον, το άτοµο πυριτίου βρίσκεται 3.5 Å µακριά από τον άξονα του σωλήνα., ενώ τα 

υπόλοιπα άτοµα άνθρακα βρίσκονται σε ακτίνα 2.76 Å από τον άξονα, προκαλώντας έτσι µια 

εξοχή στην επιφάνεια του νανοσωλήνα. Τέλος, το κενό µεταξύ των τροχιακών HOMO − 

LUMO (H.L. gap) υπολογίζεται µικρότερο κατά 0.19 eV σε σχέση µε τον CNT, δηλαδή η 

αντικατάσταση ενός ατόµου άνθρακα από πυρίτιο εισάγει νέες καταστάσεις  στο ύψος της 

ενέργειας Fermi. Όλες αυτές οι τιµές βρίσκονται σε απόλυτη συµφωνία µε την µελέτη[41] του 

Fazzio και συνεργατών, στην οποία ερευνάται η αντικατάσταση ενός ατόµου άνθρακα από 

πυρίτιο, χρησιµοποιώντας όµως περιοδικές συνθήκες.  

 
Σχήµα Γ.1: Βελτιστοποιηµένες δοµές νανοσωλήνων Si-C µε διαφορετικούς λόγους Si / C. 

  

  Η αντικατάσταση δυο ατόµων άνθρακα από πυρίτιο στον ίδιο εξαγωνικό δακτύλιο 

µπορεί να γίνει µε τρεις τρόπους, σχηµατίζοντας έτσι τα ισοµερή III, IV και V, που φαίνονται 

επίσης στο σχήµα Γ.1. Στη δοµή III, τα άτοµα πυριτίου βρίσκονται σε διπλανές θέσεις. Το 
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βελτιστοποιηµένο µήκος του δεσµού Si – Si υπολογίζεται στα 2.22 Å .Στις άλλες δυο 

περιπτώσεις, στα ισοµερή IV και V παρεµβάλλονται 1 (IV) και 2 (V) άτοµα άνθρακα 

αντίστοιχα ανάµεσα στα άτοµα πυριτίου. Και στις 3 περιπτώσεις το µήκος των δεσµών Si – C 

που σχηµατίζονται υπολογίζεται στα 1.82 Å. Οι αποστάσεις των ατόµων πυριτίου από τον 

άξονα του σωλήνα είναι: 3.46 και 4.17 Å (III), 3.44 Å (IV) και 3.42 Å (V). Τα συνδεµένα 

άτοµα άνθρακα βρίσκονται εκτός του άξονα κατά 2.96 ως 3.03 Å (III), 2.91 ως 3.28 Å (IV) 

και 2.92 ως 3.05 Å (V). Οι ενέργειες των 3 ισοµερών υπολογίζονται πολύ κοντινές, µε 

σταθερότερο το ισοµερές V έναντι των IV και III. Το πυρίτιο είναι πιο ηλεκτροθετικό 

στοιχείο από τον άνθρακα. Αυτό φαίνεται και από τους υπολογισµούς στους οποίους 

µετράται µια µεταφορά φορτίου και τα άτοµα πυριτίου φορτίζονται θετικά κατά + 0.3|e|. Η 

τοποθέτησή τους στις αντιδιαµετρικές θέσεις του δακτυλίου µειώνει τις ηλεκτροστατικές 

απώσεις µεταξύ των δυο θετικά φορτισµένων ατόµων πυριτίου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα 

την µείωση της ολικής ενέργειας του συστήµατος. Αυτές οι παρατηρήσεις είναι σύµφωνες µε 

άλλη µελέτη[40,b] για εξαµελείς δακτυλίους του τύπου Si2C4. Σύµφωνα µ’ αυτή, ο δακτύλιος 

µε τους 2 ισχυρούς δεσµούς C – C, που αντιστοιχεί στο ισοµερές V, είναι πιο σταθερός σε 

σχέση µε τις άλλες δοµές. Το υψηλότερης ενέργειας κατειληµµένο µοριακό τροχιακό 

(HOMO – Highest Occupied Molecular Orbital) του V παρουσιάζεται στο σχήµα Γ.2. Σε 

αυτό το σχήµα φαίνεται καθαρά η διαταραχή που εισάγεται στο π σύστηµα του νανοσωλήνα 

άνθρακα µε την προσθήκη των 2 ατόµων πυριτίου, καθώς εµφανίζεται ένα κοµβικό επίπεδο 

κάθετο στον άξονα του σωλήνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να απεντοπίζονται λιγότερο 

αποτελεσµατικά τα ηλεκτρόνια σε όλη την επιφάνεια του σωλήνα. Τέλος εξετάζεται και η 

περίπτωση όπου τα 2 άτοµα πυριτίου λαµβάνουν θέσεις σε αντιδιαµετρικούς δακτυλίους του 

νανοσωλήνα. Σε αυτή την περίπτωση, η δοµή είναι υψηλότερης ενέργειας (Ε = − 2644.6423 

Hartree) από τις άλλες περιπτώσεις III, IV και V. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 

διαταραχή διπλασιάζεται καθώς διαταράσσεται η δοµή δυο εξαγωνικών δακτυλίων, αντί για 

έναν όπως στις προηγούµενες περιπτώσεις III, IV και V. 

 
Σχήµα Γ.2: Υψηλότερης Ενέργειας Κατειληµµένο Τροχιακό (ΗΟΜΟ) του ισοµερούς V.  
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Πίνακας Γ.1: Ενεργειακά, ∆οµικά και Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά των βελτιστοποιηµένων δοµών. 

Ενέργεια 
∆ιάµετρος 

σωλήναβ (Å) 
Ατοµικά Φορτίαγ 

∆οµή 
Στοιχειο-

µετρία Ολική  

(Hartree) 
B. E. / atomα 

(eV) 
C  Si 

H.L.  

gap (eV) 
C Si 

I C56 -2142.066127 8.229 5.76 - 1.026 0  

II C55Si -2393.355348 8.126 5.55 6.30 0.832 - 0.1 + 0.2 

III C54Si2 -2644.667359 8.035 5.50 6.40 0.691 -0.1 + 0.3 

IV C54Si2 -2644.660102 8.031 5.65 6.21 0.816 - 0.1 + 0.3 

V C54Si2 -2644.679661 8.040 5.66 6.19 0.804 - 0.1 + 0.3 

VI C44Si12 -5158.006401 7.226 5.87 6.88 0.784 - 0.1 + 0.3 

VII -8174.380359 6.466 6.27  6.50 1.573 + 0.2 / – 0.4 + 0.5 

VIII 
C32Si24 

-8173.839303 6.171 6.68 7.10 0.426 - 0.1 + 0.3 

IX C28Si28 -9179.983654 6.241 7.05 6.77 2.013 - 0.6 + 0.6 

 
α Η ενέργεια δέσµευσης ανά άτοµο ( Binding Energy / atom) υπολογίζεται σε σχέση µε την διάσπαση του 

σωλήνα στα στοιχεία του: 
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−=
16

/..  

όπου x, y είναι ο αριθµός των ατόµων άνθρακα και πυριτίου στο νανοσωλήνα αντίστοιχα (x+y=56 σε όλες τις 

περιπτώσεις) και EC, ESi και EH είναι οι ατοµικές ενέργειες των στοιχείων. 
β  Οι τιµές διαµέτρων αφορούν µέσες τιµές, και υπολογίζονται ως προς C και Si. 
γ  Όταν αναφέρονται 2 διαφορετικές τιµές, τότε εµφανίζονται 2 διαφορετικοί χαρακτήρες από το ίδιο άτοµο. 
 

 Η σταδιακή αύξηση της αναλογίας των ατόµων Si / C παράγει τις δοµές VI ως IX. Η 

δοµή VI προκύπτει από την V, την πιο σταθερή περίπτωση παρουσίας 2 ατόµων Si, µε την 

προσθήκη 12 ατόµων Si στις 56 θέσεις του σωλήνα. Παρά τη µικρή αύξηση της διαµέτρου 

του σωλήνα, οι ηλεκτρονικές ιδιότητες του VI παραµένουν ίδιες µε αυτές του V. 

 Όταν γίνει η αντικατάσταση 24 ανθρακικών θέσεων από πυρίτια, τότε είναι δυνατή η 

δηµιουργία των 2 νέων δοµών VII και VIII. Η βασική τους διαφορά είναι ότι στη µορφή VII 

(τύπου 1) τα άτοµα Si και C βρίσκονται σε εναλλάξ θέσεις µεταξύ τους, ενώ στη VIII (τύπου 

2) υπάρχουν δεσµοί C – C και Si – Si. Όπως προβλεπόταν αλλά και επαληθεύεται από τα 
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αποτελέσµατα, η δοµή VII, µε τα άτοµα άνθρακα και πυριτίου να εναλλάσσονται µεταξύ 

τους, είναι η πιο σταθερή. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη των ισχυρών δεσµών Si – C. 

Αντίθετα, στη δοµή VIII υπεισέρχεται µια αστάθεια στο νανοσωλήνα µε το σχηµατισµό των 

δεσµών Si – Si. Αυτή η αστάθεια δεν αντισταθµίζεται µε την ύπαρξη των σταθερότερων 

δεσµών C – C. Οι δεσµοί Si – C είναι ισχυρότεροι, γιατί υπάρχει µεγαλύτερη συνεισφορά από 

τις ιοντικές δυνάµεις. Οι ιοντικές δυνάµεις αναπτύσσονται µεταξύ των θετικά φορτισµένων 

ατόµων Si (+0.5 |e|) και των αρνητικά φορτισµένων ατόµων C (−0.4 |e|). Αντιθέτως, στη δοµή 

VIII εµφανίζεται µικρότερος διαχωρισµός φορτίου, +0.3 |e| για τα άτοµα Si και −0.1 |e| για τα 

άτοµα C. Για το VIII οι δεσµοί Si – Si υπολογίζονται στα 2.27 Å, οι Si – C στα 1.84 Å και οι 

C – C στα 1.43 Å. Αντίστοιχα, για τη δοµή VII υπολογίζονται λίγο µικρότεροι, στα 1.80 Å. Ο 

µεγαλύτερος ιονικός χαρακτήρας του νανοσωλήνα VII έναντι του VIII είναι ο κυριότερος 

λόγος της αυξηµένης σταθερότητας του πρώτου έναντι του δεύτερου κατά 0.3 eV/atom. 

Επίσης, µεγάλη διαφορά παρατηρείται και στην ενεργειακή διαφορά µεταξύ των τροχιακών 

HOMO και LUMO. Συγκεκριµένα, για το VII το H.L gap υπολογίζεται στα 1.57 eV ενώ για 

το VIII στα 0.43 eV. 

 Τελικά µε την αντικατάσταση των µισών θέσεων µε άτοµα πυριτίου σχηµατίζεται ο 

νανοσωλήνας IX, όπου τα άτοµα Si και C καταλαµβάνουν θέσεις εναλλάξ (τύπου 1). Αυτό 

δηµιουργεί έναν σταθερό νανοσωλήνα, που εµφανίζει µεγάλο ιονικό χαρακτήρα. Τα άτοµα Si 

είναι ισχυρά φορτισµένα θετικά µε φορτίο +0.6 |e| και τα άτοµα C αρνητικά φορτισµένα µε 

φορτίο − 0.6 |e|. Η ενεργειακή διαφορά των τροχιακών HOMO και LUMO αυξάνεται στα 

2.01 eV. 

 Στο σχήµα Γ.3 παρουσιάζεται η ενέργεια δέσµευσης ανά άτοµο σε σχέση µε την 

αναλογία Si / C. Όλες οι δοµές εµφανίζουν B.E / atom από 6.2 ως 8.2 eV/atom.  

 
Σχήµα Γ.3: Ενέργεια δέσµευσης (σε eV) ανά άτοµο σε σχέση µε την αναλογία ατόµων Si / C. 

0,0 σηµαίνει ότι πρόκειται για νανοσωλήνα άνθρακα, ενώ 1,0 σηµαίνει περιεκτικότητα 50% σε Si. 
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Παρατηρείται µια µείωση στην ενέργεια δέσµευσης ανά άτοµο καθώς το ποσοστό των 

ατόµων πυριτίου αυξάνεται µέσα στον σωλήνα. Αυτή η παρατήρηση έρχεται σε συµφωνία µε 

µια ποιοτική µελέτη των µοριακών τροχιακών. Οι νανοσωλήνες άνθρακα σταθεροποιούνται 

λόγω του απεντοπισµού της ενέργειας σε ολόκληρη την κυλινδρική επιφάνεια µέσω των sp2 

τροχιακών. Αντίθετα, αν εισαχθούν sp3 υβριδισµένα άτοµα πυριτίου, τότε προκαλείται µια 3-

διάστατη διαταραχή και έτσι αποσταθεροποιείται ο νανοσωλήνας. Συνεπώς, δοµές µε 

περιεκτικότητα πυριτίου πάνω από 50% προβλέπεται να είναι αρκετά ασταθείς. Αυτό το 

συµπέρασµα επιβεβαιώνεται και από τα θεωρητικά αποτελέσµατα, τα οποία δεν κατέληξαν 

σε σταθερή δοµή για πλούσιους σε Si νανοσωλήνες. ∆ιάφορες δοκιµαστικές δοµές κατέληξαν 

ύστερα από την γεωµετρική βελτιστοποίηση σε άµορφα συσσωµατώµατα ή νανο-καλώδια. 

 Καθώς, αυξάνεται το ποσοστό των ατόµων Si µέσα στο σωλήνα, τότε παρατηρείται 

µια αύξηση στην διάµετρο του. Έτσι, από 5.52 Å για τον (4,4) CNT, η διάµετρος γίνεται 7.05 

Å για έναν (4,4) SiC−NT (δοµή IX). Αντίστοιχη αύξηση παρατηρείται και στο µήκος του 

σωλήνα. Για τον (4,4) CNT το µήκος του ( ως προς τα τερµατικά άτοµα άνθρακα ) είναι 7.36 

Å, ενώ για τον αντίστοιχο SiC–NT το µήκος είναι 9.31 Å. 

 Στο σχήµα Γ.4 παρουσιάζεται ποιοτικά η πυκνότητα των ηλεκτρονικών καταστάσεων 

(DOS – Density Of States), όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε το κεφάλαιο B.3, και το φάσµα 

ιδιοτιµών για τις διάφορες δοµές. Στην περίπτωση, όπου υπάρχουν ισοµερείς δοµές, 

επιλέγονται αυτές που είναι πιο σταθερές, δηλαδή ανάµεσα στις III, IV, V επιλέγεται η V και 

ανάµεσα στις VII, VIII η VII. Συγκρίνοντας τα 3 πρώτα διαγράµµατα για τις δοµές Ι, II και 

III, συµπεραίνεται ότι η αντικατάσταση ατόµων C από Si εισάγει ενεργειακά επίπεδα στο 

κενό µεταξύ των HOMO – LUMO. Ωστόσο όταν το ποσοστό των ατόµων Si αυξάνεται και 

πλησιάζει την τιµή του 50%, τότε το H.L gap αυξάνεται. Στις δοµές VII και IX το ποσοστό 

περιεκτικότητας σε πυρίτιο είναι 42 και 50% αντίστοιχα, ενώ τα αντίστοιχα HL gap 

υπολογίζονται στα 1.57 και 2.01 eV αντίστοιχα. 
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Σχήµα Γ.4: Ποιοτικές αναπαραστάσεις των DOS και το φάσµα ιδιοτιµών για (4,4) νανοσωλήνα  

µε διάφορες αναλογίες Si / C. 
  

 

 Τα θεωρητικά αποτελέσµατα της παρούσης µελέτης δείχνουν σηµαντική συµφωνία µε 

τα πειραµατικά αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα της αναφοράς της οµάδας του 

Ledoux[22]. Σύµφωνα µ’ αυτούς, η δοµή των SiC−NTs είναι όµοια µε αυτή των CNTs, από 

τους οποίους προέρχονται. Επίσης, επαληθεύεται και η πρόβλεψη της οµάδας του Lee[25], ότι 

οι SiC−NTs αποτελούνται κατά 50% από Si. Το ανώτατο ποσοστό περιεκτικότητας σε 

πυρίτιο είναι 50%, καθώς πέρα από αυτό το όριο διαλύεται η σωληνοειδής δοµή.  
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Γ.2) ΑΠΟ CNTs ΣΕ SiCNTs. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ZIGZAG ΚΑΙ ΕΝΟΣ ARMCHAIR ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΑ. 

 

 Στο σηµείο αυτό της µελέτης εξετάζεται η µεταβολή των ιδιοτήτων ενός zigzag 

νανοσωλήνα, καθώς από CNT µετατρέπεται σε SiC−NT, παράλληλα µε έναν ισοµερή 

armchair νανοσωλήνα. Επίσης, ελέγχεται αν είναι δυνατή η ύπαρξη (4,4) ή (8,0) 

νανοσωλήνων µε ποσοστό ατόµων Si άνω του 50%. 

Επιλέγονται ένας (8,0) zigzag και ένας (4,4) armchair, µε 64 άτοµα. Όπως και στο 

προηγούµενο κεφάλαιο τα συνοριακά άτοµα ενώνονται µε 16 άτοµα H,  έτσι ώστε να 

ικανοποιείται η τετρασθενία του C και του Si.  

 Οι αρχικές δοµές (I) ξεκινoύν από νανοσωλήνες καθαρού άνθρακα. Και στις 2 

περιπτώσεις, (4,4) και (8,0) οι δεσµοί C – C υπολογίζονται µε µέση τιµή 1.435 Å. Η 

διάµετρος του (8,0) zigzag υπολογίζεται στα 6.37 Å και του (4,4) armchair στα 5.54 Å. Και οι 

δυο νανοσωλήνες βρίσκονται σχεδόν ισοενεργειακοί. Οι κυριότερες δοµές φαίνονται στο 

σχήµα Γ.5 ενώ τα ενεργειακά, δοµικά και ηλεκτρονικά τους χαρακτηριστικά αναφέρονται 

στον πίνακα Γ.2. 

 

 
Σχήµα Γ.5: Κυριότερες δοµές των (8,0) και (4,4) νανοσωλήνων µε διαφορετικές αναλογίες Si:C 
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 Το ισοµερές II προκύπτει από το I µε αντικατάσταση ενός ατόµου άνθρακα από πυρίτιο. Το 

βελτιστοποιηµένο µήκος του δεσµού Si − C υπολογίζεται στα 1.82 Å και στις 2 περιπτώσεις 

(armchair και zigzag), τιµή σύµφωνη µε το µήκος δεσµού Si – C για διάφορα 

συσσωµατώµατα πυριτίου – άνθρακα[40]. Οι δεσµοί C – C δίπλα στο άτοµο πυριτίου 

παραµένουν σχεδόν αµετάβλητοι σε σχέση µε τους αρχικούς CNTs και στις 2 περιπτώσεις µε 

µέσο µήκος δεσµού στα 1.44 Å, ενώ επίσης µετακινούνται ελάχιστα προς τα έξω. Η παρουσία 

του ατόµου του πυριτίου προκαλεί και στις 2 περιπτώσεις µια παραµόρφωση της επιφάνειας 

του σωλήνα, µε µεγαλύτερη διαταραχή στον zigzag. Το άτοµο Si βρίσκεται στο zigzag 4.0 Å 

από τον άξονα του σωλήνα, όταν  τα υπόλοιπα άτοµα άνθρακα βρίσκονται σε απόσταση 3.15 

Å. Για τον armchair το πυρίτιο εντοπίζεται 3.5 Å µακριά από τον άξονα, όταν τα υπόλοιπα 

άτοµα είναι 2.72 Å εκτός του άξονα του σωλήνα. Και οι 2 δοµές είναι σχεδόν ισοενεργειακές, 

µε την armchair να είναι σταθερότερη από την zigzag κατά 0.04 eV. Παρόµοιες 

παρατηρήσεις µπορούν να γίνουν και για τις ηλεκτρονικές ιδιότητες. Και στις 2 περιπτώσεις, 

η παρουσία του ατόµου πυριτίου εισάγει νέες καταστάσεις στο ύψος της ενέργειας Fermi. Στο 

zigzag το HOMO – LUMO gap µειώνεται από 0.076 eV στα 0.070, όπως επίσης και στον 

armchair από τα 1.240 eV στα 0.888 eV.  

 Η αντικατάσταση 2 ατόµων άνθρακα από πυρίτιο στον ίδιο εξαγωνικό δακτύλιο 

µπορεί να γίνει µε 3 τρόπους, σχηµατίζοντας έτσι τα ισοµερή III, IV και V, που φαίνονται 

επίσης στο σχήµα Γ.5. Στη δοµή III, τα άτοµα πυριτίου βρίσκονται σε διπλανές θέσεις. Το 

βελτιστοποιηµένο µήκος του δεσµού Si – Si υπολογίζεται στα 2.24 Å για τη zigzag µορφή και 

στα 2.20 Å για την armchair. Στις άλλες δυο περιπτώσεις, στα ισοµερή IV και V 

παρεµβάλλονται 1 (IV) και 2 (V) άτοµα άνθρακα αντίστοιχα ανάµεσα στα άτοµα πυριτίου. Οι 

βελτιστοποιηµένες αποστάσεις των ατόµων πυριτίου από τον άξονα του σωλήνα είναι 3.88 ως 

4.58 Å (III), 3.91 Å (IV) και 4.19 Å (V), ενώ τα συνδεµένα άτοµα άνθρακα βρίσκονται στα 

3.37 / 3.50 Å (III), 3.43 / 3.72 Å (IV) και 3.64 Å (V). Οι ενέργειες σύνδεσης ανά άτοµο έχουν 

παραπλήσιες τιµές. Από τα 3 ισοµερή πιο σταθερό είναι το V έναντι των IV και V. Η ίδια 

τάση παρατηρείται και στις armchair δοµές. Ξανά, το πιο σταθερό ισοµερές είναι το V. Οι 

βελτιστοποιηµένες αποστάσεις των ατόµων πυριτίου από τον άξονα του σωλήνα είναι 3.37 / 

4.10 Å (III), 3.44 Å (IV) και 3.42 Å (V), ενώ τα συνδεµένα άτοµα άνθρακα βρίσκονται στα 

3.00 ως 3.06 Å (III), 2.98 / 3.33 Å (IV) και 2.92 ως 3.02 Å (V). Καθώς τα άτοµα πυριτίου 

είναι πιο ηλεκτροθετικά από τον άνθρακα, φορτίζονται θετικά κατά + 0.2|e|. Έτσι, η 

τοποθέτησή τους στις αντιδιαµετρικές θέσεις του δακτυλίου µειώνει τις ηλεκτροστατικές 

απώσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση της ολικής ενέργειας του συστήµατος. Αυτές 
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οι παρατηρήσεις είναι σύµφωνες µε άλλη µελέτη[40,b] για εξαµελείς δακτυλίους του τύπου 

Si2C4. Τέλος εξετάζεται και η περίπτωση όπου τα 2 άτοµα πυριτίου λαµβάνουν θέσεις σε 

αντιδιαµετρικούς δακτυλίους του νανοσωλήνα. Και στις 2 διαµορφώσεις του σωλήνα, η δοµή 

είναι υψηλότερης ενέργειας (Εzigzag = − 2949.3099 Hartr και Earmchair = - 2949.3224 Hartr) 

από τις άλλες περιπτώσεις III, IV και V. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η διαταραχή του π 

συστήµατος διπλασιάζεται, όπως εξηγείται παραπάνω στο κεφάλαιο Γ.1. 

 
Πίνακας Γ.2: Ενεργειακά, ∆οµικά και Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά των βελτιστοποιηµένων δοµών. 

Ενέργεια 
∆ιάµετρος 

σωλήναγ (Å) 
Ατοµικά Φορτίαδ 

∆οµή 
Στοιχειο-

µετρία α Ολική  

(Hartree) 
B. E. / atomβ 

(eV) 
C  Si 

H.L.  

gap  

(eV) C Si 

z -2446.732633 8.1425 6.37 - 0.076 0 - I C64 
a -2446.738793 8.1451 5.54 - 1.240 0 - 

z -2698.029930 8.0562 6.28 7.25 0.070 - 0.1 + 0.2 II C63Si 

a -2698.031481 8.0568 5.48 6.35 0.888 - 0.1 + 0.2 

z -2949.341587 7.976 6.15 7.87 / 
7.17 0.026 - 0.2 0 / + 0.35 III 

a -2949.341636 7.976 5.35 6.98 / 
6.26 0.693 - 0.15 / - 0.2 + 0.1 / + 0.4

z -2949.334032 7.9728 6.24 7.15 0.105 - 0.15 / -0.4 + 0.3 IV 
a -2949.356925 7.9825 5.40 6.29 1.049 - 0.15 / -0.3 + 0.3 

z -2949.352273 7.9815 6.11 7.49 0.065 - 0.15 + 0.2 V 

C62Si2 

a -2949.359316 7.9835 5.70 / 
5.53 6.22 0.897 - 0.1 + 0.25 

z -4457.191002 7.4860 6.51 / 
6.70 7.60 0.115 - 0.15 + 0.3 

VI C56Si8 

a -4457.199919 7.490 6.09 / 
5.74 6.75 0.769 + 0.1 / - 0.1 + 0.3 

z -6467.912730 6.9415 7.18  7.38 0.087 + 0.15 / -0.2 
/ -0.4 + 0.45 

VII C48Si16 

a -6467.910379 6.9405 6.25 6.58 0.337 - 0.1 / - 0.2 + 0.2 / + 0.3 
/ + 0.4 

z -10489.65721 5.9806 8.00 7.82 / 
8.18 0.300 - 0.2 + 0.2 / + 0.4 

VIII 
a -10489.58516 5.9499 6.80 6.63 / 

7.84 0.648 - 0.2 + 0.3 / 0 

z -10490.00173 6.1270 8.13 7.93 0.017 - 0.6 + 0.6 IX 

C32Si32 

a -10490.08738 6.1634 7.04 6.81 2.055 - 0.6 + 0.6 
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α  Όταν γράφεται a αναφέρεται στην armchair διαµόρφωση, και όταν z στην zigzag. 
β Η ενέργεια δέσµευσης ανά άτοµο ( Binding Energy / atom) υπολογίζεται σε σχέση µε την διάσπαση του 

σωλήνα στα στοιχεία του: 

[ ]
yx

EEyExEatomEB HSicnanotube

+
−⋅−⋅−

−=
16

/..  

όπου x, y είναι ο αριθµός των ατόµων άνθρακα και πυριτίου στο νανοσωλήνα αντίστοιχα (x+y=64 σε όλες τις 

περιπτώσεις) και EC, ESi και EH είναι οι ατοµικές ενέργειες των στοιχείων. 
γ  Οι τιµές διαµέτρων αφορούν µέσες τιµές, και υπολογίζονται ως προς C και Si. 
δ  Όταν αναφέρονται 2 διαφορετικές τιµές, τότε εµφανίζονται 2 διαφορετικοί χαρακτήρες από το ίδιο άτοµο. 
 

 Η σταδιακή αύξηση του αναλογίας των ατόµων Si / C παράγει τις δοµές VI ως IX, µε 

περιεκτικότητα 12,5%, 25% και 50% σε πυρίτιο. Στις armchair διαµορφώσεις συνεχίζει να 

υπάρχει πάλι η ίδια τάση όσον αφορά τα δοµικά και ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά σε σχέση 

µε τον κοντύτερο σωλήνα του κεφαλαίου Γ.1. Το HOMO – LUMO gap συνεχίζει να 

µειώνεται µέχρι την πρόσµειξη 50% σε πυρίτιο. Για τον armchair  από 1.240 eV για τον  CNT 

µειώνεται µέχρι και στα 0.337 eV για 25% περιεκτικότητα σε πυρίτιο. Για το zigzag το 

HOMO – LUMO διάκενο δε µεταβάλλεται σχεδόν καθόλου και από 0.076 eV αρχικά για τον 

(8,0) CNT λαµβάνει σχεδόν την ίδια αρχική τιµή (0.087 eV) για το νανοσωλήνα 

περιεκτικότητας 25% σε πυρίτιο.  

Η αντικατάσταση των µισών από τις 64 ανθρακικές θέσεις µε πυρίτιο οδηγεί σε 2 

πιθανούς σχηµατισµούς, τους VIII και IX. Η βασική διαφορά τους είναι ότι στη δοµή IX, τα 

άτοµα C και Si εναλλάσσονται µεταξύ τους ( τύπος 1 ή alter), ενώ στη δοµή VIII 

σχηµατίζονται δεσµοί C – C και Si – Si (τύπος 2 ή dimer). Όπως αναµένεται αλλά και 

επαληθεύεται από τα αποτελέσµατά µας, η δοµή IX εµφανίζει ισχυρότερους δεσµούς C – Si. 

Αυτό µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι υπάρχει µεγαλύτερη συνεισφορά ιοντικών 

δυνάµεων. Όπως υπολογίζουµε, τα άτοµα C αποκτούν ηλεκτρονιακή πυκνότητα και 

φορτίζονται αρνητικά κατά φορτίο –0.6|e| και τα άτοµα Si µε θετικό φορτίο +0.6|e|. 

Αντιθέτως, στη δοµή VIII υπάρχει διαχωρισµός φορτίου αλλά σε µικρότερο βαθµό, +0.3 |e| 

για τα άτοµα Si και –0.2 |e| για τα άτοµα C. Επιπροσθέτως, στην δοµή VIII εµφανίζονται και 

απωστικές δυνάµεις µεταξύ των ατόµων Si, καθώς υπάρχουν δεσµοί Si – Si, όπως επίσης για 

τον ίδιο λόγο απώσεις µεταξύ των ατόµων C. Έτσι, η σταθερότητα λόγω έλξεων Coulomb 

µεταξύ αρνητικά φορτισµένων ατόµων C και θετικά φορτισµένων ατόµων Si, 

αντισταθµίζεται από την παρουσία απώσεων Coulomb µεταξύ των οµόσηµα φορτισµένων 

ατόµων Si ή C. Επίσης, η παρουσία δεσµών Si – Si, όπως εξετάστηκε και στις περιπτώσεις III 
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σε σχέση µε τις IV και V, έδειξε ότι προκαλεί µεγάλη αστάθεια στο σύστηµα. Αυτή η 

αστάθεια δεν µπορεί να ξεπεραστεί από την ύπαρξη των ισχυρών δεσµών C – C και Si – C. 

Για αυτούς τους λόγους η δοµή VIII είναι αρκετά ασταθέστερη από την IX, και στις 2 

περιπτώσεις (armchair και zigzag).  

 Αν συγκριθούν οι δοµές VIII για τις zigzag και armchair διαµορφώσεις, τότε εύκολα 

µπορεί να προβλεφθεί ότι σταθερότερη από τις δυο είναι η zigzag. Στην armchair δοµή 

φαίνεται από το σχήµα Γ.5 ότι υπάρχει µεγάλη τάση λόγω της κάµψης των δεσµών C – C και 

Si – Si. Για την armchair οι δεσµοί C – C υπολογίζονται στα 1.43 Å ενώ στη zigzag στα 1.46 

Å. Οµοίως, ο δεσµοί Si – Si βρίσκονται για την armchair στα 2.28 Å ενώ στη zigzag στα 2.31 

Å. Αντιθέτως, ο δεσµός Si – C βρίσκεται στα 1.86 Å για την armchair και στα 1.83 Å στη 

zigzag, γεγονός που δείχνει ότι στην armchair διαµόρφωση ο δεσµός αυτός είναι πιο ασθενής 

και δεν προσφέρει σταθεροποίηση στο σύστηµα. Παροµοίως, µπορεί να ειπωθεί ότι η ύπαρξη 

βραχύτερων δεσµών C – C και Si – Si για την armchair σε σχέση µε τη zigzag φέρνει 

µεγαλύτερη αστάθεια στο σύστηµα. Η σταθερότητα των IX έναντι των VIII φαίνεται και από 

την ενεργειακή τους διαφορά, η οποία υπολογίζεται περίπου στα 0.2 eV ανά άτοµο και στις 

δυο περιπτώσεις (armchair και zigzag). 

 Μια σηµαντική διαφορά παρατηρείται επίσης στις ηλεκτρονικές ιδιότητες ανάµεσα 

στις zigzag και armchair δοµές. Στη zigzag, καθώς το ποσοστό του Si αυξάνεται µέχρι και την 

τιµή του 50% (IX) παρατηρείται ότι το διάκενο µεταξύ των HOMO και LUMO σχεδόν 

µηδενίζεται (0.017 eV). Αντίθετα στην armchair, στην αρχή µειώνεται σταδιακά και τελικά 

(IX) αυξάνεται και σχεδόν διπλασιάζεται (2.055 eV) σε σχέση µε τον (4,4) CNT (1.240 eV). 

 Καθώς αυξάνεται ο αριθµός των ατόµων Si, που εισάγονται στο σωλήνα, αυξάνεται 

επίσης και η διάµετρος του. Έτσι, από τον διαµέτρου 6.37 Å (8,0) CNT µε αντικατάσταση 

των µισών ατόµων από πυρίτια, καταλήγει σε (8,0) SiCNT (IX) µε διάµετρο 8.03 Å. Οµοίως, 

από 5.54 Å για τον (4,4) CNT δηµιουργείται ένας SiCNT µε διάµετρο 6.92 Å. Και στις 2 

περιπτώσεις, η τελική δοµή (IX) έχει διάµετρο αυξηµένη κατά 20% περίπου. Αντίστοιχη 

αύξηση παρατηρείται και για το µήκος των σωλήνων. Όσον αφορά το µήκος του (4,4), από 

8.64 Å για τον CNT αυξήθηκε στα 10.88 Å για τον SiC–NT. Το ίδιο και το zigzag. Από 7.15 

Å για τον σωλήνα καθαρού άνθρακα, το µήκος αυξήθηκε στα 8.91 Å για τον (8,0) SiC–NT.  

Και στις δυο περιπτώσεις, η τελική δοµή (ΙΧ) έχει αυξηµένο µήκος κατά 26% σε σχέση µε 

την αρχική (Ι). ∆ηλαδή, η εισαγωγή ατόµων πυριτίου σε ένα νανοσωλήνα άνθρακα προκαλεί 

µεγαλύτερη αύξηση το µήκος του σωλήνα από ότι στη διάµετρο του. 
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 Στο σχήµα Γ.6 παριστάνεται η ενέργεια δέσµευσης ανά άτοµο σε σχέση µε τον λόγο 

Si : C. Όλες οι δοµές σταθεροποιούνται κατά 6.1 ως 8.2 eV/άτοµο σε σχέση µε την διάσπασή 

τους στα ατοµικά στοιχεία τους. Επιπλέον, παρατηρείται ότι η ενέργεια δέσµευσης µειώνεται 

καθώς αυξάνει η περιεκτικότητα σε Si. Η εξήγηση έχει ήδη δοθεί παραπάνω στο κεφάλαιο 

Γ.1. Οι νανοσωλήνες άνθρακα σταθεροποιούνται µε τον απεντοπισµό της ενέργειας µέσω των 

sp2 υβριδισµένων ατόµων άνθρακα σε όλη την επιφάνεια του σωλήνα. Αν προστεθούν sp3 

υβριδισµένα άτοµα Si, τότε δηµιουργείται µια 3-διάστατη διαταραχή και αποσταθεροποιείται 

ο σωλήνας. Συνεπώς, δοµές µε περιεκτικότητα πυριτίου πάνω από 50% προβλέπεται να είναι 

αρκετά ασταθείς. Αυτό το συµπέρασµα επιβεβαιώνεται και από τα θεωρητικά αποτελέσµατα, 

τα οποία δεν κατέληξαν σε σταθερή δοµή για πλούσιους σε Si νανοσωλήνες. ∆ιάφορες 

δοκιµαστικές δοµές κατέληξαν ύστερα από την γεωµετρική βελτιστοποίηση σε άµορφα 

συσσωµατώµατα. Μια τέτοια δοµή µε στοιχειοµετρία C24Si40 φαίνεται στο σχήµα Γ.8. 

 

 
Σχήµα Γ.6: Ενέργεια δέσµευσης (σε eV) ανά άτοµο σε σχέση µε την αναλογία ατόµων Si / C. 

0,0 σηµαίνει ότι πρόκειται για νανοσωλήνα άνθρακα, ενώ 1,0 σηµαίνει περιεκτικότητα 50% σε Si. 

 

Στο σχήµα Γ.7 παρουσιάζεται ποιοτικά η πυκνότητα των ηλεκτρονικών καταστάσεων 

(DOS – Density Of States), όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε το κεφάλαιο B.3, και το φάσµα 

ιδιοτιµών για τις διάφορες δοµές. Με µαύρο χρώµα απεικονίζονται οι DOS για τις zigzag 

δοµές και µε γαλάζιο για τις armchair. Οι DOS αφορούν τις κυριότερες δοµές, δηλαδή τις I, 

II, V και IX. 
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Σχήµα Γ.7: Ποιοτικές αναπαραστάσεις των DOS και το φάσµα ιδιοτιµών για (8,0) (µαύρη γραµµή) και  

(4,4) (γαλάζια γραµµή) νανοσωλήνα µε διάφορες αναλογίες Si / C. 
 

Τα θεωρητικά αποτελέσµατα δείχνουν σηµαντική συµφωνία µε τα πειραµατικά 

αποτελέσµατα. ∆ηλαδή, η δοµή των SiC−NTs είναι όµοια µε αυτή των CNTs, από τους 

οποίους προέρχονται, είτε είναι armchair ή zigzag. Επίσης, επαληθεύεται και η πρόβλεψη ότι 

οι SiCNTs αποτελούνται κατά 50% από Si. Το ανώτατο ποσοστό περιεκτικότητας σε πυρίτιο 

είναι 50%, καθώς πέρα από αυτό το όριο διαλύεται η σωληνοειδής δοµή. Ένα τέτοιο 

παράδειγµα φαίνεται στο σχήµα Γ.8 και δείχνει ένα νανοσωλήνα (8,0) µε 24 άτοµα C και 40 

άτοµα Si, που έχει χάσει τη σωληνοειδή µορφή του. 

 

 
Σχήµα Γ.8: Παραµορφωµένη δοµή ενός σωλήνα πλούσιου σε πυρίτιο. 
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Γ.3) ΣΥΓΚΡΙΣΗ SiCNTs ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΡΩΝ 

 

 Σε αυτό το κεφάλαιο παρατίθενται τα χαρακτηριστικά µεγαλύτερων νανοσωλήνων 

(τύπου 1 ή alter), και διαφορετικής χειροµορφίας (zigzag και armchair). Το µήκος του κάθε 

zigzag και σωλήνα επιλέγεται να είναι το τετραπλάσιο της µοναδιαίας κυψελίδας[42] του. 

Επίσης για κάθε armchair το µήκος είναι το οκταπλάσιο της µοναδιαίας κυψελίδας του 

αντίστοιχου CNT. Αυτό έγινε έτσι ώστε ο (n,n) armchair να έχει τον ίδιο συνολικό αριθµό 

ατόµων µε τον (2n,0) zigzag. 

 Τα αποτελέσµατα στα 2 πρώτα κεφάλαια Γ.1 και Γ.2 δείχνουν ότι οι νανοσωλήνες 

τύπου 2, όπου εµφανίζονται δεσµοί του τύπου C – C και Si – Si, είναι αρκετά ασταθείς. Αυτό 

µας επιτρέπει να αρκεστούµε στη µελέτη µόνο των νανοσωλήνων του τύπου 1. Σε όλες τις 

περιπτώσεις, συµπεραίνεται ότι οι νανοσωλήνες Si – C είναι σταθεροί και µάλιστα η 

σταθερότητα αυξάνεται όσο µεγαλώνει η διάµετρος των σωλήνων. Ανάµεσα στους (n,n) 

armchair και στους (2n,0) zigzag παρατηρείται ότι οι πρώτοι είναι σταθερότεροι σε σχέση µε 

τους δεύτερους µόλις κατά 0.04 eV. Αυτή τιµή είναι σχεδόν η ίδια για όλα τα ζευγάρια 

νανοσωλήνων που συγκρίνονται. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα κυριότερα 

αποτελέσµατα για τα ενεργειακά, δοµικά και ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά των 

νανοσωλήνων, που µελετήθηκαν. 

 
Πίνακας Γ.3: Κυριότερα Ενεργειακά, ∆οµικά και ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά των νανοσωλήνων Si – C. 

Τύπος 
Β.Ε / 
atom 
(eV) 

Μέση 
∆ιάµετρος 

(Å) 
H.L gap 

(eV) Τύπος Β.Ε / atom 
(eV) 

Μέση 
∆ιάµετρος 

(Å) 
H.L gap 

(eV) 

(4,4) 6.06 6.94 1.98 (8,0) 6.03 8.04 0 

    (9,0) 6.05 8.96 0 

(5,5) 6.10 8.59 2.20 (10,0) 6.07 9.98 0 

    (11,0) 6.08 10.95 0 

(6,6) 6.12 10.36 2.32 (12,0) 0.09 11.96 0 

    (13,0) 6.09 12.92 0.01 

(7,7) 6.14 12.02 2.30 (14,0) 6.10 13.95 0.03 

        

(8,8) 6.33 13.71 2.29     
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 Όπως συµπεραίνεται από τα αποτελέσµατα του παραπάνω πίνακα, η σταθερότητα των 

νανοσωλήνων αυξάνεται, καθώς µεγαλώνει η διάµετρός τους. Αυτό ισχύει και για τους 

armchair αλλά και για τους zigzag νανοσωλήνες. Αν συγκριθούν ένας armchair και ένας 

zigzag νανοσωλήνας ίδιας διαµέτρου, τότε σταθερότερος είναι πάντοτε ο armchair. Αν 

συγκριθούν ένας (n,n) νανοσωλήνας µε έναν (2n,0) ίδιου αριθµού ατόµων, τότε πάλι 

σταθερότερος είναι ο (n,n) armchair. Οι ενέργειες δέσµευσης ανά άτοµο σε σχέση µε την 

διάµετρο του σωλήνα παριστάνονται στο παρακάτω σχήµα. 
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Σχήµα Γ.9: Μεταβολή της ενέργειας δέσµευσης ανά άτοµο σε σχέση µε την διάµετρο του σωλήνα. 

 

 

 Ένα άλλο συµπέρασµα είναι ότι οι (n,n) νανοσωλήνες εµφανίζουν µεγάλο διάκενο 

HOMO – LUMO (>2 eV), ενώ αντίθετα οι (n,0) νανοσωλήνες εµφανίζουν µηδενικό κενό 

µεταξύ των HOMO και LUMO. Η τιµή του διάκενου για τους (n,n) armchair νανοσωλήνες 

σταθεροποιείται σε µια τιµή γύρω στα 2.3 eV. Οι παρατηρήσεις αυτές συνοψίζονται στο 

σχήµα Γ.10. 



 56

 

6 7 8 9 10 11 12 13 14

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

H
O

M
O

 - 
LU

M
O

 g
ap

 (e
V

)

tube diameter (A)

 armchair
 zigzag

 
Σχήµα Γ.10: Μεταβολή της τιµής του κενού HOMO–LUMO σε σχέση µε την διάµετρο του σωλήνα. 

 

  

Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα αυτού του κεφαλαίου καταλήγουµε στις εξής 

παρατηρήσεις: 

i) Οι (n,n) νανοσωλήνες είναι πιο σταθεροί από τους (2n,0). 

ii) Αν συγκριθούν δυο ίδιας διαµέτρου σωλήνες, τότε πάντα σταθερότερος είναι ο 

armchair 

iii) Οι (n,n) νανοσωλήνες εµφανίζουν µεγάλο διάκενο HOMO – LUMO (>2 eV), που 

σταθεροποιείται και είναι ανεξάρτητο από την διάµετρο. 

iv) Οι (n,0) νανοσωλήνες εµφανίζουν σχεδόν µηδενικό κενό HOMO – LUMO. 
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Γ.4) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ (6,6) ΚΑΙ (12,0) ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ SiC ΑΠΕΙΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό χρησιµοποιείται ab initio θεωρία σε συνδυασµό µε την TBMD 

µεθοδολογία προκειµένου να εξεταστούν η µορφολογία και οι ιδιότητες ενός (6,6) και ενός 

(12,0) SiC−NT. Η θεωρία TBMD έχει χρησιµοποιηθεί επιτυχώς παλαιότερα στην µελέτη 

φουλερενίων και νανοσωλήνων άνθρακα[43], όπως επίσης στην περίπτωση νανοσωλήνων 

BN[44], συσσωµατωµάτων SimCn και ετεροφουλερενίων SiC[45]. Επίσης, παράλληλα µε τους 

νανοσωλήνες εξετάζεται η γραφιτική µορφή του SiC. 

 Τα άπειρα συστήµατα προσοµοιάζονται µε µια µοναδιαία κυψελίδα 192 ατόµων, ενώ 

στην περίπτωση του φύλου γραφίτη χρησιµοποιούνται 128 άτοµα στην µοναδιαία κυψελίδα. 

Θεωρούµε ότι η κυψελίδα αυτή επαναλαµβάνεται περιοδικά, οπότε δηµιουργείται ένας 

σωλήνας άπειρου µήκους, δηλαδή προσεγγίζεται το πραγµατικό υλικό. Σε αυτή την 

περίπτωση δεν χρειάζεται να προστεθούν άτοµα H στα συνοριακά άτοµα του σωλήνα. Στα ab 

initio αποτελέσµατα το µέγεθος του συστήµατος περιορίζεται στα 72 άτοµα, λόγω του 

τεράστιου υπολογιστικού κόστους. Επίσης, τα τερµατικά άτοµα C και Si ενώνονται µε 24 

άτοµα Η για να ικανοποιείται η τετρασθενία τους, όπως και στα προηγούµενα κεφάλαια. Η 

DFT χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των ενεργειών των δοµών, που προκύπτουν από 

την θεωρία GTBMD. Για τον DFT υπολογισµό χρησιµοποιείται το υβριδικό συναρτησιακό 

B3LYP, όπως εκτελείται στο πρόγραµµα GAUSSIAN 98. Όλοι ο υπολογισµοί, DFT και 

GTBMD, έγιναν χωρίς κανέναν περιορισµό συµµετρίας.  

 Οι νανοσωλήνες άνθρακα µπορεί να θεωρηθούν ότι προέρχονται από την αναδίπλωση 

ενός φύλλου γραφίτη. Για αυτόν το λόγο στην περίπτωση του SiC µελετάται αρχικά η 

επίπεδη γραφιτική δοµή του SiC. Όπως και στα προηγούµενα κεφάλαια εξετάζονται δυο 

περιπτώσεις διαφορετικών διαµορφώσεων. Στην πρώτη περίπτωση τα άτοµα C και Si 

εναλλάσσονται σε διαδοχικές θέσεις, δηλαδή κάθε άτοµο C  γειτονεύει µε τρία άτοµα Si, και 

αντίστροφα κάθε άτοµο Si µε 3 άτοµα C. Αυτή την διαµόρφωση την ονοµάζουµε ‘type 1 – 

alter’. Στην δεύτερη περίπτωση κάθε άτοµο C έχει ως γείτονες δυο άτοµα Si και άλλο ένα 

άτοµο C, δηλαδή εµφανίζονται δεσµοί διµερών C – C και Si – Si και δεσµοί Si – C. 

Ονοµάζουµε αυτού του είδους την µορφή ‘type 2 – dimer’. Και στους δυο τύπους γραφίτη η 

δοµή παρουσιάζει κυµατιστή µορφή, µε πιο έντονη στην δοµή τύπου 1. Τα άτοµα Si 

βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, ενώ τα άτοµα C βρίσκονται σε δυο επίπεδα, πάνω και κάτω από 

το επίπεδο των Si. Η δοµή γραφίτη παρουσιάζεται στο σχήµα Γ.11. Ανάλογη κυµατιστή δοµή 

του τύπου 1 υπολογίστηκε και από τους Miyamoto και Yu[46]. Μια σηµαντική διαφορά είναι 
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ότι στην δοµή των Miyamoto και Yu τα άτοµα C βρίσκονται όλα σε ένα επίπεδο, που 

προεξέχει από το επίπεδο των Si κατά 0.08 Å. 

 
Σχήµα Γ.11: ∆οµές γραφίτη του SiC (µε αναλογία Si/C 1:1). (a) Type 1 – alter, (b) Type 2 – dimer. 

 

 Προκειµένου να συγκριθεί η σταθερότητα αυτών των δυο δοµών, χρησιµοπείται  ab 

initio θεωρία. Όπως και στη µέθοδο των συσσωµατωµάτων, επιλέγεται ένα κοµµάτι 72 

ατόµων (ίσο αριθµό ατόµων Si και C και ίσο αριθµό δεσµών C – C, Si – Si και Si – C στη 

δοµή τύπου 2) και τα συνοριακά άτοµα ενώνονται µε άτοµα Η. Για αυτό το συσσωµάτωµα 

υπολογίζεται ab initio η ενέργειά του, χωρίς όµως να γίνει γεωµετρική βελτιστοποίηση. Κατά 

αυτόν τον τρόπο το τύπου 1 γραφιτικό φύλλο του SiC υπολογίζεται σταθερότερο από του 

τύπου 2 κατά 0.43 eV ανά ζευγάρι SiC.  

 Στον τύπου 1 γραφίτη όλοι οι δεσµοί Si – C είναι ισοδύναµοι και υπολογίζονται στα 

1.87 Å, ενώ στον τύπου 2, οι δεσµοί C – C στα 1.50 Å, οι Si – Si στα 2.31 Å και Si – C στα 

1.87 Å. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο Γ.3, βελτιστοποιώντας γεωµετρικά µε την 

DFT τις διάφορες δοµές SiC, συµπεραίνεται ότι όλα τα άτοµα Si και C βρίσκονται στο ίδιο 

επίπεδο. Όµως, αν από το µικρό συσσωµάτωµα επεκταθούµε στο άπειρο υλικό, τότε 

αναµένεται να σχηµατίζεται αυτή η κυµατιστή δοµή. Μια ελαφρώς κυµατιστή δοµή 

παρατηρείται στις δοµές νανοσωλήνων, βελτιστοποιηµένων µε την DFT. Στις τύπου 1 δοµές 

σωλήνων, τα άτοµα C βρίσκονται εκτός του επιπέδου των ατόµων Si µόλις κατά 0.05 Å. 

Ανάλογα αποτελέσµατα βρέθηκαν για τους νανοσωλήνες BN[44].  

 Αν διπλωθούν οι δυο γραφιτικές δοµές του SiC, τότε µπορούν να προκύψουν 

νανοσωλήνες και χαρακτηρίζονται ανάλογα µε τον τρόπο διπλώµατος, όπως περιγράφεται 

στο κεφάλαιο Α.2 και στα σχήµατα Α.3 και Α.4. Όλες οι δοµές νανοσωλήνα 
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βελτιστοποιούνται γεωµετρικά χωρίς να ληφθεί υπόψη η συµµετρία. Εξετάζονται δυο 

περιπτώσεις, ενός (6,6) armchair και ενός (12,0) zigzag σωλήνα. Όλες οι βελτιστοποιηµένες 

δοµές απεικονίζονται στα σχήµατα Γ.12 και Γ.13. Αντίθετα, οι Miyamoto και Yu[46] δεν 

βελτιστοποίησαν τις γεωµετρίες, που προέκυψαν από το δίπλωµα του γραφίτη. Υπολόγισαν 

µόνο τις ατοµικές δυνάµεις και βρήκαν ότι είναι µικρότερες από το κριτήριο των 0.005 

Hartree/a.u, οπότε θεωρήθηκε ότι οι δοµές ανήκουν σε ελάχιστο της καµπύλης δυναµικής 

ενέργειας.  

 Στο σχήµα Γ.12 παρουσιάζονται οι δοµές των δυο νανοσωλήνων που προκύπτουν από 

το δίπλωµα του γραφίτη τύπου 1. 

 
Σχήµα Γ.12: (12,0) και (6,6) SiC−NTs που δηµιουργούνται από τον γραφίτη τύπου 1. 

 

Οι νανοσωλήνες εµφανίζουν πάλι µια κυµατιστή µορφή, αλλά σε αυτή την περίπτωση 

σχηµατίζονται 2 επίπεδα. Στο εξωτερικό επίπεδο τοποθετούνται τα άτοµα C και στο 

εσωτερικό τα άτοµα Si. Όµοια δοµή βρέθηκε και από τους Miyamoto και Yu. Ανάλογη 

µορφολογία παρατηρείται και στους νανοσωλήνες ΒΝ, όπου τα περισσότερο ηλεκτραρνητικά 

άτοµα N βρίσκονται στο εξωτερικό, ενώ τα περισσότερο ηλεκτροθετικά άτοµα B στο 

εσωτερικό. Κατ’ αναλογία, τα ηλεκτροθετικά άτοµα Si τοποθετούνται στο εσωτερικό και στο 

εξωτερικό τα άτοµα C. Αυτή η µορφολογία ευνοείται επίσης και από το γεγονός ότι έτσι τα 
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άτοµα C αποκτούν υψηλότερο χαρακτήρα s στα τροχιακά σθένους. Με αυτό τον τρόπο 

χαµηλώνουν ενεργειακά και έτσι τα ηλεκτρόνια ρέουν από τα άτοµα Si προς τα τροχιακά του 

C. Αυτό εκφράζεται και στους υπολογισµούς, όπου µετριέται µια µεταφορά φορτίου από το 

Si προς τον C της τάξης του 0.5 |e|. Οι δυο δοµές είναι σχεδόν της ίδιας σταθερότητας, µε την 

armchair δοµή να είναι σταθερότερη της zigzag κατά 0.05 eV ανά ζεύγος SiC. Αυτή η 

παρατήρηση βρίσκεται αντίθετη µε τους υπολογισµούς για τους νανοσωλήνες BN, όπου η 

zigzag διαµόρφωση είναι σταθερότερη από την armchair. Επίσης, δεν παρατηρείται καµιά 

διαφορά στην ενέργεια ανάµεσα στις armchair και zigzag διαµορφώσεις των CNTs. Σύµφωνα 

µε τη µέθοδο GTBMD όλοι οι δεσµοί Si – C βρίσκονται ισοδύναµοι και έχουν µήκος δεσµού 

όπως και στο γραφίτη, δηλαδή 1.87 Å. Τα ab initio αποτελέσµατα δείχνουν µήκος δεσµού 

1.785 ως 1.795 Å για τον (6,6) armchair και 1.77 ως 1.85 Å για τον (12,0) zigzag. Επίσης, τα 

άτοµα C και Si είναι όλα οµοεπίπεδα, δηλαδή διατήρησαν την µορφή του γραφίτη, από την 

οποία προέκυψαν.  

 Αν γίνει δίπλωση του γραφίτη τύπου 2, τότε προκύπτουν πάλι 2 νανοσωλήνες 

διαφορετικής χειροµορφίας, οι οποίοι επίσης διαθέτουν ένα κυµατιστό µοτίβο, όπως φαίνεται 

στο σχήµα Γ.13. 

 
Σχήµα Γ.13:  (12,0) και (6,6) SiC−NTs που δηµιουργούνται από τον γραφίτη τύπου 2. 
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Όπως και στην περίπτωση του γραφίτη τύπου 1, τα άτοµα C βρίσκονται όλα στον εξωτερικό 

κύλινδρο, ενώ στον εσωτερικό τα άτοµα Si. Υπάρχει όµως και µια σηµαντική διαφορά. Ο 

τύπου 2 (6,6) SiC−NT έχει µια διαταραγµένη δοµή. Τα διµερή Si – Si βρίσκονται όλα στην 

εφαπτοµένη της περιφέρειας του κύκλου, ενώ τα διµερή C – C είναι ελαφρώς στραµµένα από 

την εφαπτοµένη. Η πηγή της διαταραχής µπορεί να εξηγηθεί εύκολα µε βάση τη δοµή τύπου 

2 γραφίτη, από την οποία δηµιουργείται ο (6,6) σωλήνας. Σε αυτό το φύλλο γραφίτη, 

υπάρχουν 2 ειδών παραµορφωµένα εξάγωνα. Αν διπλωθεί αυτό το φύλλο ώστε να 

σχηµατιστεί ένας zigzag σωλήνας, τότε τα διµερή C – C και Si – Si ευθυγραµµίζονται κατά 

µήκος του άξονα του σωλήνα, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι τάσεις µεταξύ τους. Αντιθέτως, 

αν προκύψει armchair σωλήνας, τότε υπάρχει µια κάµψη των δεσµών. Αυτό καταλήγει σε 

αυξηµένη τάση, ειδικά για τους βραχείς δεσµούς C – C. Η τάση είναι αντιστρόφως ανάλογη 

της διαµέτρου. Αυτός είναι ο κύριος λόγος, που τα αποτελέσµατα δείχνουν σχεδόν διπλάσια 

σταθερότητα του τύπου 2 (12,0) SiC−NT σε σχέση µε τον (6,6). Οι υπολογισµοί δείχνουν ότι 

ο πρώτος σταθεροποιείται σε σχέση µε τον δεύτερο κατά 0.45 eV άνα ζεύγος SiC.  

Στον πίνακα Γ.4 αναφέρονται τα κυριότερα δοµικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά 

για τους δυο τύπους γραφιτικού SiC και τους νανοσωλήνες που προκύπτουν. Συνοψίζοντας 

τα αποτελέσµατα, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι τύπου 1 νανοσωλήνες είναι 

σταθερότεροι και παρασκευάζονται πιο εύκολα. Οι τύπου 2 µπορεί να είναι λίγο 

ασταθέστεροι, αλλά µε τις ευνοϊκές θερµικές συνθήκες θα µπορούν να συντεθούν. Επιπλέον, 

οι ενεργειακές διαφορές ανάµεσα στις ποικίλες δοµές και τύπους νανοσωλήνων αναµένεται 

να ελαχιστοποιούνται µε την αύξηση της διαµέτρου, οπότε θα καταστεί δυνατή η σύνθεση 

όλων αυτών των δοµών. Η µεγάλη αστάθεια στους τύπου 2 σωλήνες και ειδικότερα στους 

armchair (n,n), λόγω της τάσης των δεσµών C – C, αναµένεται να µειώνεται όταν αυξηθεί 

σηµαντικά η διάµετρος του σωλήνα.  

Χρήσιµο θα ήταν σε αυτό το σηµείο να γίνει παραλληλισµός των SiC−NTs µε τους 

BN-NTs. Οι BN-NTs υπάρχουν µόνο στη γεωµετρία, όπου τα άτοµα B και N εναλλάσσονται 

µεταξύ τους, καθώς οι δεσµοί B – B και N – N φέρνουν µεγάλη αστάθεια στο σύστηµα. 

Αντίθετα, οι SiC−NTs δύναται να υπάρξουν και στη δοµή τύπου 2. Η αστάθεια λόγω του 

σχηµατισµού του δεσµού Si – Si αντισταθµίζεται µε την ύπαρξη των ισχυρών δεσµών C – C. 

Η µεγάλη αστάθεια του τύπου 2 (6,6) σωλήνα, οφείλεται στο γεγονός ότι επηρεάζει τον 

ισχυρό δεσµό C – C, κάτι το οποίο εξαφανίζεται αν αυξηθεί η διάµετρος του σωλήνα, όπως 
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εξηγείται παραπάνω. Επίσης, οι BN-NTs είναι σταθερότεροι στη zigzag διαµόρφωση, ενώ οι 

τύπου 1 SiC−NTs δηµιουργούν εξίσου σταθερές zigzag ή armchair δοµές. 

  
Πίνακας Γ.4: Κυριότερα δοµικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των δοµών SiC 

  graphite 
type 1 

graphite 
type 2 

(6,6)  
type 1 

(12,0) 
type 1 

(6,6) 
type 2 

(12,0) 
type2 

Energy 
(Hartree) 

TBMD δοµές 
 

ab initio δοµές 

-11807.1422 
 

-11808.0500 

-11805.5744 
 

-11806.3132 

-11807.4071 
 

-11807.9854 

-11807.3372 
 

-11807.8459 

-11806.2407 
 

-11807.3450 

-11806.8419 
 

-11807.3396 

B.E(TOTAL) 
(Hartree) 

TBMD δοµές 
 

ab initio δοµές 

15.287 
 

16.195 

14.720 
 

15.459 

15.552 
 

16.130 

15.482 
 

15.991 

14.386 
 

15.490 

14.987 
 

15.485 

B.E / (#SiC) 
(eV) 

TBMD δοµές 
 

ab initio δοµές 

11.554 
 

12.241 

11.258 
 

11.684 

11.755 
 

12.192 

11.702 
  

12.086 

10.873 
 

11.708 

11.328 
 

11.704 
Σχετική 

σταθερότητα ανά 
ζεύγος SiC (eV) 

TBMD δοµές 
 

ab initio δοµές 

0.20 
 

0.00 

0.50 
 

0.56 

0.00 
 

0.05 

0.05 
 

0.16 

0.88 
 

0.53 

0.43 
 

0.54 

HOMO – LUMO 
gap (eV) 

TBMD δοµές 
 

ab initio δοµές 

0.464 
 

0.154 

0.648 
 

0.735 

2.943 
 

3.381 

0.313 
 

0.808 

0.710 
 

0.835 

0.702 
 

0.858 

Si – C 
TBMD δοµές 

 
ab initio δοµές 

1.87 
 

1.78-1.81 

1.87 
 

1.82 

1.87 
 

1.79 

1.87 
 

1.77-1.85  

1.87 
 

1.82-1.85 

1.87 
 

1.82 

Si – Si 
TBMD δοµές 

 
ab initio δοµές 

− 
2.31 

 
2.25 

− − 
2.31 

 
2.27 

2.31 
 

2.30 

Μήκος 
∆εσµών 

(Å) 

C – C 
TBMD δοµές 

 
ab initio δοµές 

− 
1.50 

 
1.45 

− − 
1.44-1.53 

 
1.43-1.44 

1.51 
 

1.47 

C 
TBMD δοµές 

 
ab initio δοµές 

− − 
11.01 

 
10.28 

12.57 
 

11.99 

10.72 
 

10.38 

12.68 
 

11.92 ∆ιάµετρος 
σωλήνα 

(Å) 
Si 

TBMD δοµές 
 

ab initio δοµές 
− − 

10.29 
 

10.19 

11.85 
 

11.85 

10.70 
 

10.74 

11.72 
 

11.98 
 

  

Έχει βρεθεί ότι οι τρισδιάστατες δοµές του SiC[47] ανήκουν στην κατηγορία των 

υλικών µε µεγάλο διάκενο ζώνης. Οπότε είναι αρκετά ενδιαφέρον να βρεθεί πως 

επηρεάζονται οι ηλεκτρονικές ιδιότητες αυτών των νέων δοµών SiC, καθώς από τις 3 

διαστάσεις το σύστηµα µετατρέπεται σε µονοδιάστατο. Στο σχήµα Γ.14 παριστάνονται οι 

πυκνότητες των καταστάσεων για τους 4 νανοσωλήνες, σύµφωνα µε τη θεωρία GTBMD. Το 

πάνω µέρος της εικόνας αφορά τον (12,0) zigzag και το κάτω µέρος τον (6,6) armchair 

νανοσωλήνα.  
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Σχήµα Γ.14: D.O.S για τους zigzag (πάνω µέρος) και armchair (κάτω µέρος) SiC−NTs. 

 

Για τους τύπου 1 νανοσωλήνες, το µεγάλο κενό ζώνης εξακολουθεί να υφίσταται. 

Υπολογίζεται το κενό στα 3.32 eV για τον (12,0) και στα 3.53 eV για τον (6,6), τιµές 

παραπλήσιες για τις διάφορες τρισδιάστατες δοµές του SiC[47] (3 – 3.5 eV). Αντίθετα οι 

νανοσωλήνες τύπου 2 εµφανίζουν αρκετά µειωµένες τιµές, 0.7 eV για τον (12,0) και 0.5 eV 

για τον (6,6). Οι τιµές αυτές είναι παρόµοιες µε αυτές για τους CNTs, οπότε µπορούµε να 

θεωρήσουµε ότι επικρατεί ο χαρακτήρας του άνθρακα έναντι του πυριτίου. 

 Οι σηµαντικές διαφορές στο διάκενο ζώνης για τους 2 τύπου SiC−NTs απεικονίζονται 

επίσης και στο διάγραµµα I – V του σχήµατος Γ.15. Σε αυτό το σχήµα, παριστάνεται η 

ένταση του ρεύµατος που διαπερνά το νανοσωλήνα από το ένα άκρο στο άλλο, σε σχέση µε 

την τάση δυναµικού που εφαρµόζεται στα άκρα του. Ο υπολογισµός έγινε για τον (6,6) 

armchair σύµφωνα µε την SC – THA µεθοδολογία[48]. Όπως φαίνεται από το σχήµα, για τον 

τύπου 2 η ένταση του ρεύµατος παίρνει αρκετά µεγαλύτερες τιµές σε σχέση µε τον τύπου, για 
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τις ίδιες τιµές της εφαρµοζόµενης τάσης. Αυτή η ιδιότητα θα µπορούσε να έχει σηµαντικές 

εφαρµογές στη νανο-ηλεκτρονική.  

 

 
Σχήµα Γ.15: ∆ιάγραµµα I – V για τους 2 τύπους του (6,6) SiCNT. 

 

 

 Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω αποτελέσµατα, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι 

είναι δυνατό να προκύψουν δυο διαφορετικού τύπου νανοσωλήνες µε αναλογία Si προς C 

1:1. Οι τύπου 1 νανοσωλήνες είναι σταθερότεροι από του τύπου 2. Επίσης, η σταθερότητα για 

τους τύπου 1 είναι ανεξάρτήτη της χειροµορφίας, δηλαδή είτε είναι zigzag ή armchair 

διαµόρφωσης. Πιο αξιοσηµείωτες ηλεκτρονικές ιδιότητες όµως, έχουν οι τύπου 2. 

Πιστεύουµε ότι τελικά για τους νανοσωλήνες µεγάλης διαµέτρου όλες οι δοµές και τύποι 

είναι σταθεροί, οπότε κάτω από τις κατάλληλες πειραµατικές συνθήκες µπορούν να 

παραχθούν οι σωλήνες τύπου 2. 
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∆ − Συµπεράσµατα 
 

 Στο µέρος αυτό της εργασίας παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα γύρω από την µελέτη 

των νανοσωλήνων Si – C.  

 Η αρχική υπόθεση, ότι οι νανοσωλήνες Si–C µοιάζουν µε τους αρχικούς νανοσωλήνες 

άνθρακα από τους οποίους προήλθαν, αποδείχθηκε τελικά σωστή. Οι τελικές δοµές των 

νανοσωλήνων Si–C (50% − 50%) διατηρούν το αρχικό κυλινδρικό σχήµα των νανοσωλήνων 

καθαρού άνθρακα, παρόλο που η σταδιακή εισαγωγή ατόµων πυριτίου στις ανθρακικές 

θέσεις του σωλήνα προκαλούσε µια παραµόρφωση στο σχήµα του. 

Τόσο η armchair όσο και η zigzag διαµόρφωση των Si–CNTs είναι αρκετά σταθερές, 

µε τις πρώτες να είναι προτιµητέες ενεργειακά κατά ένα µικρό ποσό. Αυτή η διαπίστωση 

είναι αντίθετη µε τα αποτελέσµατα για τους νανοσωλήνες άνθρακα, στους οποίους η armchair 

και zigzag διαµόρφωση είναι ισοενεργειακές. Η αύξηση της διαµέτρου, προκαλεί επίσης 

αύξηση και στην σταθερότητα του νανοσωλήνα.   

Επίσης παρατηρείται µια σχέση ανάµεσα στην τιµή του διάκενου µεταξύ των 

τροχιακών HOMO και LUMO και της χειροµορφίας (chirality) του σωλήνα. Στην armchair 

διαµόρφωση, η τιµή αυτή υπολογίζεται γύρω στα 2.3 eV και είναι σχεδόν ανεξάρτητη της 

διαµέτρου του σωλήνα. Αντίθετα στη zigzag µορφή το κενό υπολογίζεται µηδενικό.  

Ερευνάται επίσης η σταθερότητα του νανοσωλήνα Si-C σε σχέση µε το επίπεδο 

γραφιτικό του φύλλο. Πάντοτε και ανεξαρτήτως διαµέτρου και διαµόρφωσης του σωλήνα, 

σταθερότερο είναι το αντίστοιχο γραφιτικό φύλλο. Ίδια αποτελέσµατα παρατηρούνται και για 

τον άνθρακα. Σταθερότερη µορφή του άνθρακα είναι ο γραφίτης σε σχέση µε το 

νανοσωλήνα.  

Επιπλέον, προτείνεται µια δεύτερη δοµή για τους νανοσωλήνες Si-C. Αυτή η δοµή 

υπολογίζεται ασταθέστερη σε σχέση µε την πρώτη, αλλά πιστεύεται ότι για σωλήνες µεγάλης 

διαµέτρου υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να σταθεροποιείται αυτή η εναλλακτική µορφή. 

Τέλος ερευνήθηκε η δυνατότητα σταθεροποίησης σωληνοειδών δοµών µε 

περιεκτικότητα σε πυρίτιο πάνω από 50%. ∆εν κατέστη δυνατό να διατηρηθεί η µορφή του 

νανοσωλήνα και το τελικό αποτέλεσµα ήταν η δηµιουργία άµορφων συσσωµατωµάτων.   

Με την χρήση “ab initio” µεθόδων καταλήξαµε σε προτεινόµενες δοµές για τους 

νανοσωλήνες Si-C. Ως ανώτατο όριο περιεκτικότητας σε πυρίτιο, ώστε να διατηρείται η 

µορφή του νανοσωλήνα και να µην καταστρέφεται η δοµή του, βρέθηκε ότι είναι το 50%. 
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Επίσης µελετήθηκε η σταθερότητα ενώ προβλέφθηκαν και ορισµένες ηλεκτρονικές ιδιότητές 

τους. Μέχρι στιγµής δεν έχουν υπάρξει άλλες πειραµατικές µελέτες, που να επιβεβαιώνουν ή 

να απορρίπτουν τα αποτελέσµατα της παρούσης µελέτης και για αυτό τις αναµένουµε µε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
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Παράρτηµα 1: Πρόγραµµα D.O.S (κώδικας fortran) 
 
 
 

       program DOS 
       integer n 
       real eigenvalue(50),orb(50,999) 
     . ,w ,w1 ,dx , A  , sum_g(999) , x(999)  
 
       open (unit=10,file='idiotimes') 
 
       do i=1,50 
          read(10,*) eigenvalue(i) 
          eigenvalue(i)=eigenvalue(i)*27.21 
       enddo 
 
       A=2. 
 
       write(*,*) 'Dose diamerish' 
       read(*,*) n 
 
       write(*,*) 'Dose HMIEYROS gaussianhs kampulhs se eV' 
       read(*,*) w1 
 
       w=w1/(2*SQRT(ALOG(4.))) 
 
 
       dx=abs(eigenvalue(01)-eigenvalue(50))/n 
 
   
       do j = 1 , 50 
        
          do i=1,n 
             x(i) = eigenvalue(1)+ (i-1)*dx 
 
             
             orb(j,i)=A*exp(-((x(i)-eigenvalue(j))**2)/(2*w**2)) 
 
          enddo 
       enddo 
 
 
        do i =1,n 
          sum_g(i)= 0. 
        enddo 
         
        do i = 1,n 
          do j = 1, 50 
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            sum_g(i) = sum_g(i) + orb(j,i) 
 
          enddo 
        enddo 
 
       open (unit=20,file='density.txt') 
       open (unit=30,file='idiotimes.txt') 
 
       center=(eigenvalue(31)+eigenvalue(30))/2 
 
       do ij=1,n 
           
          x(ij) =( x(ij) - center )  
          write(20,*) x(ij) , sum_g(ij) 
 
       enddo 
 
       do i=1,50 
 
          eigenvalue(i)=eigenvalue(i)-center 
          write(30,*) eigenvalue(i) 
           
       enddo 
 
       close(unit=20) 
       end 
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