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Περίληψη 
 

Λέξεις-κλειδιά:  Ενδιάμεσα προϊόντα πρόσθεσης, πτητικές οργανικές ενώσεις,  

ρίζες υδροξυλίου,  άτομα χλωρίου, θεωρητικοί υπολογισμοί  

 

Η συγκεκριμένη διατριβή είχε σαν στόχο τη διερεύνηση της σταθερότητας 

των ενδιαμέσων προϊόντων πρόσθεσης (adducts) και την συσχέτιση τους τόσο με 

τους συντελεστές ταχύτητας όσο και τους μηχανισμούς αντιδράσεων μιάς σειράς 

κορεσμένων πτητικών οργανικών ενώσεων (Volatile Organic Compounds, VOC), με 

ρίζες υδροξυλίου και άτομα χλωρίου στην αέρια φάση, χρησιμοποιώντας μοριακούς 

κβαντομηχανικούς υπολογισμούς. 

Οι αντιδράσεις των ριζών ΟΗ είναι ιδιαίτερα σημαντικές στη χημεία της 

ατμόσφαιρας διότι οι ρίζες ΟΗ αποτελούν το κυρίαρχο δραστικό συστατικό της 

τροπόσφαιρας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, σχετικά αυξημένα επίπεδα 

συγκεντρώσεων ατόμων Cl που παρατηρήθηκαν, ιδιαίτερα σε παράκτιες περιοχές, 

κατέστησαν τη μελέτη της συμβολής τους στην τροποσφαιρική αποικοδόμηση των 

VOC απαραίτητη. Ο τρόπος δράσης και των δύο “απορρυπαντικών” της ατμόσφαιρας 

είναι παρεμφερής και συγκεκριμένα, ως επί το πλείστον, εκκινούν αντιδράσεις 

απαγωγής ατόμων υδρογόνου:   

OHROHRH OHk
2+⎯⎯→⎯+

•

     

HClRClRH Clk +⎯→⎯+
•

   

 Στην παρούσα εργασία μελετάται, με τη βοήθεια του Προγράμματος 

Υπολογιστικής Χημείας Gaussian 98, η δομή και η σταθερότητα των ενδιαμέσων 

προϊόντων πρόσθεσης των δύο δραστικών συστατικών (ΟΗ, Cl) στα μόρια CH4, 

CH F, CHF , CH OCH  και CH3 3 3 3 3OH. Επιπλέον, η σταθερότητα των ενδιαμέσων 

συσχετίζεται με τους αντίστοιχους συντελεστές ταχύτητας kCl και kOH και 

αναζητούνται οι αιτίες της φαινομενικής ιδιομορφίας στην εξάρτηση των 

συντελεστών ταχύτητας από τη μοριακή δομή. Οι δομές και οι δονητικές συχνότητες 

των ενδιαμέσων προσδιορίστηκαν σε διάφορα επίπεδα Θεωρίας, περιλαμβάνοντα την 

Θεωρία Διαταραχών δεύτερης τάξης (MP2) καθώς και την Θεωρία Συζευγμένου 

Σμήνους (Coupled-Cluster) η οποία περιλαμβάνει απλές, διπλές και τριπλές 

διεγέρσεις, CCSD(T). Η σταθερότητα των ενδιαμέσων προσδιορίστηκε 

χρησιμοποιώντας την Θεωρία CCSD(T), στο όριο πλήρους συνόλου βάσης, το οποίο 

προσεγγίστηκε χρησιμοποιώντας σύνολα βάσης συνεπών με την ηλεκτρονιακή 

συσχέτιση (correlation-consistent basis sets). 
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Abstract 

 

Keywords: weakly bound complexes, volatile organic compounds, hydroxyl radical, 

chlorine atoms, ab initio calculations  

 

The present work attempts to investigate the stability of a series of weakly 

bound complexes and their correlation with the rate coefficients, as well as the 

reaction mechanism, for five different molecules, categorized as Volatile Organic 

Compounds (VOC) with hydroxyl radicals and chlorine atoms in the gas-phase, using 

ab initio calculations.  

 Reactions of hydroxyl radicals are very important in Atmospheric Chemistry, 

as they are considered to be the dominant tropospheric component. However, recent 

studies implied that chlorine atoms should be included, as far as the tropospheric 

degradation of Volatile Organic Compounds is concerned. That is due to the relatively 

high concentration of chlorine atoms, especially in coastal areas, along with the fact 

that generally, chlorine atoms tend to react faster than hydroxyl radicals. Both 

hydroxyl radicals and chlorine atoms, which are denoted as tropospheric ‘detergents’, 

react by a similar way with Volatile Organic Compounds, that include an available 

hydrogen atom, via direct hydrogen abstraction:  

OHROHRH OHk
2+⎯⎯→⎯+

•

     

HClRClRH Clk +⎯→⎯+
•

   

In this thesis, we use the program suite Gaussian 98, in order to determine the 

conformation (geometries) and binding energy of weakly bound complexes that 

consist either of ΟΗ radicals, or Cl atoms and methane, fluoromethane, 

trifluoromethane, methanol and dimethylether. Moreover, we examine if there is any 

correlation between the stability of these complexes and the rate coefficients (kOH and 

kCl) for the corresponding reactions. Optimized geometries as well as the vibrational 

frequencies of these complexes, were obtained by using second order Møller-Plesset 

Perturbation Theory, MP2 and Coupled-Cluster Theory, which handles single, double 

and partly triple excitations by a quasipertubative treatment CCSD(T), in combination 

with cc-pVDZ and AUG-cc-pVDZ basis sets. In addition, single point calculations 

were carried out, using CCSD(T) with correlation-consistent basis sets (cc-pVnZ, n = 

D, T, Q), in order to approach the complete basis set limit, by using two, as well as 

three-point extrapolation. 
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Εισαγωγή 
 

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και ανησυχητικά φαινόμενα που 

απασχολούν την ανθρωπότητα, ιδίως τα τελευταία χρόνια, είναι οι μεταβολές και οι 

ακρότητες ιδιομορφίες που παρουσιάζονται στην θερμοκρασία της Ατμόσφαιρας και 

το γήινο κλίμα. 
1Σύμφωνα με επιστημονικές πηγές  η θερμοκρασία της επιφάνειας της Γης έχει 

αυξηθεί κατά περίπου 0.5 oC σε σύγκριση με τον προηγούμενο Αιώνα και ιδιαίτερα 

τις τελευταίες δυο δεκαετίες το φαινόμενο της αυξανόμενης θέρμανσης ενισχύεται 

σημαντικά ( ο0.2-0.3 C την τελευταία 25-ετία). Η ραγδαία, ενδεχομένως και 

ανεξέλεγκτη, τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη καθώς και η αλόγιστη χρήση 

πληθώρας εφαρμογών από τον άνθρωπο φαίνεται να συντελούν και να ενισχύουν το 

φαινόμενο αυτό. Οι συσχετίσεις της βιομηχανικής ανάπτυξης και της πληθυσμιακής 

έκρηξης με την αύξηση της θερμοκρασίας της γης υποδεικνύουν πως οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες  είναι κατά κύριο λόγο υπαίτιες για τη ραγδαία μεταβολή του 

κλίματος τα τελευταία 50 χρόνια, καθώς μεταβάλλουν τη χημική σύσταση της 

Ατμόσφαιρας, κυρίως λόγω της συνεισφοράς τους στην εκπομπή των λεγόμενων 

αερίων που συνεισφέρουν στο Φαινόμενο του Θερμοκηπίου (Greenhouse Gases). 

Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου αποτελεί μια φυσική διεργασία η οποία 

συμβάλλει στην θέρμανση της επιφάνειας της Ατμόσφαιρας της Γης και απορρέει 

από ην ικανότητα ορισμένων ατμοσφαιρικών αερίων, να ρυθμίζουν την ενεργειακή 

ισορροπία του πλανήτη απορροφώντας ακτινοβολία στην υπέρυθρη περιοχή του 

ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.   

 
Σχήμα 1: Απορρόφηση  θερμοκηπικών αερίων 

 

Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου αποτελεί ένα φυσικό φαινόμενο ζωτικής 

σημασίας, καθώς ευθύνεται για τη διατήρηση της υπάρχουσας μορφής ζωής και η 

                                                 
1 Environmental Protection Agency, National Academy of Sciences U.S.A 
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απουσία του πιθανότατα θα σήμαινε το τέλος της, αφού υπολογίζεται ότι η μέση 

θερμοκρασία της Γης θα ήταν –18 0 C.  

 

 
               Σχήμα 2: Το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

Από την συνολική ακτινοβολία η οποία εκπέμπεται από τον Ήλιο, περίπου το 

25 % ανακλάται από ατμοσφαιρικά αέρια  τα σύννεφα αλλά και σωματίδια, περίπου 

το 20 % απορροφάται από την Ατμόσφαιρα και η υπόλοιπη ακτινοβολία φτάνει στην 

Γη, όπου ένα μικρό ποσοστό ανακλάται, ενώ η υπόλοιπη ακτινοβολία απορροφάται 

από την επιφάνεια της Γης.  

 

 
Σχήμα 3: Ποσοστό απορρόφησης ηλιακής ακτινοβολίας 

Η συγκεκριμένη ακτινοβολία θερμαίνει τη Γη, της οποίας όμως η 

θερμοκρασία είναι πολύ μικρότερη από τον Ήλιο, με αποτέλεσμα συμπεριφερόμενη 

ως κρύο σώμα να εκπέμπει ακτινοβολία σε μεγαλύτερα μήκη κύματος και κυρίως στο 

υπέρυθρο. Περίπου το 90% της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας απορροφάται από 

φυσικά ατμοσφαιρικά αέρια όπως το μεθάνιο, το διοξείδιο του άνθρακα, τους 

υδρατμούς και το όζον, προκαλώντας τη θέρμανση της ατμόσφαιρας. Έτσι 

δημιουργείται ένα νοητό ‘θερμοκήπιο’ στο οποίο διατηρείται σταθερή η "μέση" 

θερμοκρασία της ατμόσφαιρας. Όπως προαναφέρθηκε, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί 
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η αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας η οποία οφείλεται στην ενίσχυση του 

φαινομένου του Θερμοκηπίου και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις σημαντική 

υπαιτιότητα φαίνεται πως έχει ο ανθρώπινος παράγοντας.  

Ιδιαίτερα μετά την βιομηχανική επανάσταση (1900) οι συγκεντρώσεις των 

αποκαλούμενων Θερμοκηπικών Αερίων (Greenhouse Gases) έχουν αυξηθεί 

δραματικά με συνέπεια την ενίσχυση του φαινομένου του Θερμοκηπίου, στην οποία 

ενδεχομένως να οφείλονται οι μεταβολές του κλίματος. 

 

Greenhouse Gas Συγκέντρωση 
(1750) 

Συγκέντρωση 
(1995 ) 

Ποσοστιαία Φυσικές /Ανθρωπογενείς 
Μεταβολή Πηγές 

Οργανική αποικοδόμηση, 

Ηφαίστεια, Διοξείδιο του άνθρακα 
280 ppm 360 ppm 29% 

CO2  Καταστροφή Δασών 

Καύση βιομάζας,, Μεθάνιο 
0.70 ppm 1.70 ppm 143% Εξαγωγή Πετρελαίου CH4

Δάση, Ωκεανοί, Μονοξείδιο του αζώτου 
280 ppb 310 ppb 11% Λιπάσματα Ν Ο 2

Ψυκτικά, Διαλυτικά CFCs 0 900 ppt --- 

Μείωση στην 
στρατόσφαιρα / 

Δράση του ήλιου στο Ο2Όζον Εξαρτάται από 
γεωγρ.πλάτος κ ύψος Άγνωστη Παραγωγή Φωτοχημικού 

Νέφους 
Αύξηση στην 
τροπόσφαιρα 

O3
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Ατμόσφαιρα 

 
Η ατμόσφαιρα της Γης είναι μια στοιβάδα η οποία συνίσταται από αέριες 

ενώσεις με κυριαρχούσες το άζωτο (78%), το οξυγόνο (21 %), το αργό (0.9%), το 

διοξείδιο του άνθρακα και περιβάλλει τον πλανήτη μας. Οι τάσεις που χαρακτηρίζουν 

τη θερμοκρασία και την πίεση σε σχέση με το ύψος, αποτελούν κριτήριο για το 

διαχωρισμό της σε συγκεκριμένες στοιβάδες. Πιο συγκεκριμένα οι  κυριότερες είναι  

η τροπόσφαιρα, η στρατόσφαιρα, η μεσόσφαιρα και η θερμόσφαιρα. 

 

 
Σχήμα 4: Η ατμόσφαιρα της Γης 

 

Η τροπόσφαιρα είναι η εγγύτερη στη Γη στοιβάδα και εκτείνεται από 0-15 km 

πάνω από την επιφάνεια της. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η ελάττωση της 

θερμοκρασίας συναρτήσει του ύψους καθώς και ότι εμπεριέχει την πλειοψηφία της 

συνολικής αέριας μάζας της ατμόσφαιρας. Η αμέσως επόμενη στοιβάδα ονομάζεται 

στρατόσφαιρα και εκτείνεται από 15-50 km πάνω από την επιφάνεια της Γης ενώ 

μεταξύ των δυο στοιβάδων παρεμβάλλεται η τροπόπαυση. Χαρακτηριστικά της 

στρατόσφαιρας η αύξηση της θερμοκρασίας με το υψόμετρο και βέβαια το γεγονός 

ότι περιέχει το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού όζοντος της ατμόσφαιρας. Από 

50 έως 80 km εντοπίζεται η ζώνη της μεσόσφαιρας κατά την οποία η θερμοκρασία 

ελαττώνεται πηγαίνοντας όλο και ψηλότερα, ενώ από 80 έως 200 km εντοπίζεται η 

θερμόσφαιρα, στην οποία η θερμοκρασία αυξάνεται συναρτήσει του ύψους. 

 

Όζον 

  Από τις στοιβάδες που αποτελούν το σύνολο της ατμόσφαιρας οι πιο 

σημαντικές είναι η τροπόσφαιρα και η στρατόσφαιρα καθώς εντοπίζονται 

πλησιέστερα στη Γη και σε αυτές πραγματοποιούνται οι πλέον ουσιαστικές και 

ζωτικές για τον Πλανήτη ατμοσφαιρικές διαδικασίες. 
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  Στην τροπόσφαιρα, στην οποία λαμβάνουν χώρα τα φαινόμενα που 

σχετίζονται άμεσα με τον καιρό, περιέχεται το 99 % των συνολικών υδρατμών της 

ατμόσφαιρας, μικρή ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και ίχνη διαφόρων 

άλλων θερμοκηπικών αερίων, ενώ εντοπίζεται και μικρό αλλά ιδιαίτερης σημασίας 

ποσοστό όζοντος. Το συντριπτικό ποσοστό όζοντος (περίπου 90% του συνολικού) 

συγκεντρώνεται στη ζώνη της στρατόσφαιρας (σε ύψη περίπου 17 - 27 km) και η 

παρουσία του εγγυάται την προάσπιση των οργανισμών της Γης από την επιβλαβή 

υπεριώδη ακτινοβολία. 

 Το όζον είναι μία αλλοτροπική μορφή οξυγόνου, O3, έχοντας κεκκαμένη 

(τριγωνική) διάταξη) και σε κανονικές συνθήκες είναι αέριο. Πρόκειται για ένα 

τοξικό μόριο ‘απαλού’ μπλε χρώματος, του οποίου η ονομασία προέρχεται από το 

ρήμα ‘οζειν’ που σημαίνει ‘μυρίζω’ προφανώς λόγω της χαρακτηριστικής του οσμής. 

Ο σχηματισμός του γίνεται σύμφωνα με την χημική αντίδραση: 
3Ο  + O ( P) → O               Αντίδραση 1. 2 3

 

Το ατομικό οξυγόνο προέρχεται από την φωτοδιάσπαση του μοριακού οξυγόνου από 

την υπεριώδη ακτινοβολία: 
3Ο  + UV ακτινοβολία → 2 O ( P)               Αντίδραση 2. 2

 Παρόλο που απαντάται σε ιδιαιτέρα μικρά ποσοστά, στο σύνολο της 

ατμόσφαιρας, λόγω της ικανότητας του να απορροφά μέρος της υπεριώδους 

ακτινοβολίας που προέρχεται από τον Ήλιο, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική ένωση για 

τη διατήρηση της ζωής. Με την απορρόφηση υπεριώδους ακτινοβολίας, το όζον 

διασπάται στα αντιδρώντα από τα οποία προήλθε, δηλαδή σε μοριακό (Ο2) και 

ατομικό (Ο) οξυγόνο (3P στη βασική κατάσταση και 1D στη διεγερμένη): 
3                                     Ο ( P)    (λ < 1200 nm) 

         O3 → Ο  + O           Αντίδραση 3. 2

                                                                      Ο (1D)   (λ < 310 nm) 

Το ατομικό οξυγόνο (ιδιαίτερα δραστικό) μπορεί πλέον είτε να απάγει ένα 

άτομο Ο από το τριατομικό οξυγόνο σχηματίζοντας δυο μόρια οξυγόνου, είτε να 

επανασυνδυαστεί με το μοριακό οξυγόνο προς τον επανασχηματισμό όζοντος: 
1Ο  + O ( D) → 2O3 2      Αντίδραση 4. 

Ο  + O → O      Αντίδραση 5. 2 3   

Το σχήμα των παραπάνω αντιδράσεων συνθέτει τον κύκλο του Chapman.  
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Το όζον έχει διττό ρόλο στην Ατμόσφαιρα και αυτό εξαρτάται από το στρώμα 

στο οποίο βρίσκεται. Αν και στην τροπόσφαιρα απαντάται μόνο σε ίχνη, η παρουσία 

του είναι επιβλαβής. Μπορεί να προκαλέσει σημαντική βλάβη στα κύτταρα των 

πνευμόνων και γενικότερα στο αναπνευστικό σύστημα καθώς και στα φυτά, όταν 

απαντάται σε υψηλά ποσοστά κοντά στην επιφάνεια της Γης. Επιπρόσθετα, όπως 

προαναφέρθηκε, το όζον σε αυτήν την περιοχή ενισχύει το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου, λόγω της έντονης απορρόφησης που παρουσιάζει στην υπέρυθρη 

περιοχή, με αποτέλεσμα να ‘παγιδεύει’ την εκπεμπόμενη από την Γη ακτινοβολία. 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι το όζον στην περιοχή της τροπόσφαιρας μάλλον είναι 

επιζήμιο για τον πλανήτη και για αυτό χαρακτηρίζεται ως ‘κακό όζον’.  

Ωστόσο, στην στρατόσφαιρα στην οποία απαντάται κατά κύριο λόγο, εξαιτίας 

της ικανότητας του να απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία που προέρχεται από τον 

ήλιο, αποτελεί θεμελιώδους σημασίας ένωση και χαρακτηρίζεται ως ‘καλό όζον’. 

Λόγω της ισχυρής απορρόφησης της υπεριώδους ακτινοβολίας στην περιοχή από 

280-340 nm, το όζον ουσιαστικά συγκροτεί μια ‘ασπίδα προστασίας’ γύρω από τον 

Ήλιο, προασπίζοντας το σύνολο των έμβιων οργανισμών στον πλανήτη από την 

έκθεση σε βλαβερή ακτινοβολία. Παράλληλα, στην περιοχή του υπεριώδους 

απορροφά έντονα και το δεοξυριβονουκλεικό οξύ (DNA) με αποτέλεσμα την 

πρόκληση επικίνδυνων μεταλλάξεων στον οργανισμό, οι οποίες αποτρέπονται λόγω 

της απορρόφησης φωτός από το όζον, στην εν λόγω περιοχή.  

Tο φάσμα της υπεριώδους ακτινοβολίας εκτείνεται από 40-400 nm και 

διαχωρίζεται στις περιοχές: UV κενού (vacuum UV, από 40-190 nm), στο μακρινό 

UV (far UV, από 190-220 nm), στην UVC (από 220-280 nm), στην UVΒ (από 280-

320 nm) και στην UVΑ (από 320-400 nm). 

 
Σχήμα 5: Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Η UVC ακτινοβολία (όπως και η Far και Vacuum UV) δεν φθάνει στην 

τροπόσφαιρα λόγω της πλήρους απορρόφησής της από τα υψηλότερα στρώματα της 

ατμόσφαιρας. H UVA ακτινοβολία θα χαρακτηριζόταν μάλλον ως χρήσιμη, καθώς 

χρησιμεύει στον ανθρώπινο οργανισμό προκειμένου να συντεθεί η βιταμίνη D. 

Θεωρείται υπεύθυνη για το μαύρισμα του δέρματος, ωστόσο υπερβολική έκθεση σε 

αυτήν μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ανθρώπινο δέρμα (εγκαύματα) και 
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πιθανότατα σχετίζεται με την καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος, την 

καταστροφή του κερατοειδούς χιτώνα στο μάτι και την πάθηση του καταρράκτη. Η 

πλέον επικίνδυνη ακτινοβολία  είναι η UVB (σε σχέση με την UVA καθώς 

αντιστοιχεί σε μικρότερο μήκος κύματος και συνακόλουθα σε μεγαλύτερο ενεργειακό 

περιεχόμενο) διότι απορροφώμενη από τα μόρια DNA μπορεί να επάγει την 

διάσπαση χημικών δεσμών, προκαλώντας γενετικές διαταραχές ή καρκίνο. Πιο 

συγκεκριμένα, μπορεί μέσω της ακτινοβολίας να προκληθεί ο σχηματισμός ενός 

διμερούς από δυο γειτονικά πυριμιδινικά κατάλοιπα στο μόριο του DNA. To 

σχηματιζόμενο διμερές μπορεί να ανιχνευτεί από την p53, μια πρωτείνη υπεύθυνη για 

την καταστολή του καρκίνου, εφόσον η ίδια δεν έχει υποστεί κάποια μετάλλαξη. Στην 

αντίθετη περίπτωση η p53 δεν ανιχνεύει το σχηματισμό του διμερούς με αποτέλεσμα 

την αναστολή της επιδιόρθωσης, οδηγώντας σε μετάλλαξη. 

Το στρατοσφαιρικό όζον λοιπόν, απορροφώντας τη συγκεκριμένη περιοχή 

ακτινοβολίας, αποτρέπει την είσοδό της στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας 

στα οποία, για τους προαναφερθέντες λόγους, καθίσταται ιδιαίτερα επικίνδυνη για το 

σύνολο των οργανισμών στη Γη.  

 

Επιδράσεις του Ανθρώπινου Παράγοντα 

 

Δύο από τις σημαντικότερες διαταραχές που έχουν επέλθει στον Πλανήτη τις 

τελευταίες δεκαετίες είναι η καταστροφή του στρατοσφαιρικού όζοντος και η 

ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την 

ανθρώπινη δραστηριότητα. Πληθώρα μελετών2 καταδεικνύει ότι αρκετές ενώσεις με 

πληθώρα εφαρμογών, οι οποίες κατασκευάστηκαν από τον άνθρωπο, συμβάλλουν 

καταλυτικά τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο φαινόμενο. 

Στα τέλη του 1920 και λόγω της αυξημένης τοξικότητας των 

χρησιμοποιούμενων ψυκτικών (αμμωνία και διοξείδιο του θείου), επιχειρήθηκε η 

αντικατάστασή τους από τους ασφαλέστερους χλωροφθοράνθρακες (CFC), οι οποίοι  

ανακαλύφθηκαν από τον Τhomas Midgley. Αν και αρχικός σκοπός ήταν να 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως ψυκτικά, με την πάροδο του χρόνου διευρύνθηκε 

το πεδίο εφαρμογών τους και χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον ως προωθητικά αέρια, ως 

μονωτικά υλικά καθώς και ως διαλύτες καθαρισμού διαφόρων ηλεκτρονικών 

συσκευών. Πρόκειται για πλήρως αλογονομένες οργανικές ενώσεις οι οποίες 

περιέχουν χλώριο (Cl) και φθόριο (F), είναι μη τοξικές, άφλεκτες, μη διαβρωτικές, 

                                                 
2 Με πρωτοπόρους τους F.S. Rowland και M.J. Molina το 1974 
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εξαιρετικά αδρανείς και συνάμα παρουσιάζουν τις επιθυμητές ιδιότητες (θερμική 

αγωγιμότητα, σημείο βρασμού, διαλυτική ικανότητα), ώστε να χρησιμοποιηθούν για 

να καλύψουν ποικίλες ανάγκες της τεχνολογίας.  

 Ωστόσο στα μέσα της δεκαετίας του 70 εκφράσθηκαν φόβοι (υπόθεση 

Rowland – Molina, Nature, 249, 810-812,1974) ότι οι χλωροφθοράνθρακες μπορεί να 

έχουν σημαντική συνεισφορά στη μεταφορά αλογόνων και κυρίως χλωρίου στην 

στρατόσφαιρα, κάτι που δυστυχώς αποδείχθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 80.  

Εξαιτίας της χημικής τους αδράνειας, δεν αντιδρούν στα χαμηλότερα 

στρώματα της ατμόσφαιρας (τροπόσφαιρα), παρουσιάζοντας ικανούς χρόνους ζωής 

ώστε να ανέρχονται στη στρατόσφαιρα.  Εκεί λαμβάνει χώρα η αποικοδόμησή τους, 

είτε φωτολυτικά (λόγω της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας) είτε χημικά, μέσω της 

χημικής τους αντίδρασης με ηλεκτρονικά διεγερμένα άτομα οξυγόνου O(1D), με 

αποτέλεσμα και των δυο διαδικασιών την απελευθέρωση δραστικών, ανόργανων 

μορφών χλωρίου : 

                       Αντίδραση 6.  ClCFClhvCFCl nm +⎯⎯⎯ →⎯+ <
2

320
3

λ

                       Αντίδραση 7.  ClClCFhvClCF nm +⎯⎯⎯ →⎯+ <
2

320
22

λ

                    ή                     Αντίδραση 8. ClOCFClDOCFCl +→+ 2
1

3 )(

                            Αντίδραση 9.   ClOClCFDOClCF +→+ 2
1

22 )(

 

Ακολούθως οι μορφές αυτές ενεργοποιώντας ή εμπλεκόμενες σε 

καταλυτικούς κύκλους αλυσιδωτών αντιδράσεων συντελούν στην καταστροφή του 

όζοντος, ενώ οι ίδιες αναγεννώνται. Έχει υπολογιστεί ότι κάθε άτομο χλωρίου που 

ελευθερώνεται είναι υπεύθυνο για την καταστροφή περίπου 100000 μορίων όζοντος: 

23 OClOOCl +→+          Αντίδραση 10. 

2OClOClO +→+             Αντίδραση 11.  

 

Συνολικά:                     Αντίδραση 12. 23 2OOO →+
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Σχήμα 6: Δράση CFCs 

1Η αποικοδόμηση των CFC μέσω της αντίδρασης τους με το Ο( D) θα 

ευνοήσει αντιδράσεις της μορφής 8 και 9, αλλά πλέον είναι γνωστό ότι η συνολική 

συνεισφορά τους στην καταστροφή του όζοντος είναι σχετικά μικρή. Παρά το 

γεγονός ότι η διαδικασία καταστροφής του όζοντος στην οποία συμμετείχαν τα άτομα 

χλωρίου ήταν γνωστή, δεν υπήρχαν στοιχεία, ώστε να απαγορευτεί η χρήση των        

CFC. Άλλωστε, είχαν ταυτοποιηθεί επιπλέον αρκετές φυσικές διαδικασίες μέσω των 

οποίων διοχετευόταν χλώριο στη ατμόσφαιρα, με χαρακτηριστικές περιπτώσεις τις 

θαλάσσιες περιοχές, όπου εκλύονται τεράστιες ποσότητες CH3Cl, μέσω της 

αποσύνθεσης θαλασσίων μικροοργανισμών (φύκια, φυτοπλαγκτόν), καθώς και της 

έκλυσης HCl από τις ηφαιστειακές εκρήξεις. 

Οι  μετρήσεις που διεξήχθησαν στα μέσα της δεκαετίας του '80 στη 

στρατόσφαιρα, υπέδειξαν ότι ο άνθρωπος ήταν υπεύθυνος για το συντριπτικό 

ποσοστό του στρατοσφαιρικού χλωρίου, με βασικότερη πηγή τις εκπομπές CFC. Έτσι 

λοιπόν βάσει του συνεδρίου που συνεκλήθη στο Montreal (1987) και των ακολούθων 

τροποποιήσεων του σχετικού πρωτοκόλλου, υπαγορεύτηκε η ολοκληρωτική 

κατάργηση των εκπομπών CFC μέχρι το 2000. Ωστόσο εντύπωση και παράλληλα 

απογοήτευση προκαλεί σχετικά πρόσφατο άρθρο3 το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά 

ότι το λαθρεμπόριο ενώσεων που βλάπτουν το όζον αναπτύσσεται ιδιαίτερα σε χώρες 

της Αμερικής και της Ασίας. 

 

Αντικατάσταση των CFC 

 

 Η πληθώρα εφαρμογών των CFC κατέστησε αναγκαία την άμεση και 

αποτελεσματική αντικατάστασή τους από ενώσεις με παρεμφερείς ιδιότητες, φιλικές 

                                                 
3  Tom Maliti, Associated Press, 11 Νοεμβρίου 2003 
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προς το περιβάλλον. Οι αντίστοιχες ερευνητικές προσπάθειες εστιάστηκαν στον 

σχεδιασμό ενώσεων συναφούς δομής με τους χλωροφθοράνθρακες (με σκοπό την 

επίτευξη παρομοίων φυσικών ιδιοτήτων) και μικρότερους αναμενόμενους 

ατμοσφαιρικούς χρόνους ζωής4, ώστε να επιτυγχάνεται η ταχεία αποικοδόμησή τους 

στην τροπόσφαιρα και κατά συνέπεια να αναστέλλεται η μεταφορά τους στην 

στρατόσφαιρα.   

 Έτσι προτάθηκαν ως πρώτης γενιάς υποκατάστατα οι 

υδροχλωροφθοράνθρακες (ΗCFC), εκτιμώντας ότι θα εμφανίζουν μικρότερους 

χρόνους ζωής. Συγκριτικά με τις αρχικές ενώσεις (CFC), οι υδροχλωροφθοράνθρακες  

αναμένονταν πιο δραστικοί στα χαμηλά στρώματα, εξαιτίας της ύπαρξης ατόμων 

υδρογόνου στο μόριο τους, με αποτέλεσμα την ταχύτερη αποικοδόμηση τους, ενώ 

ταυτόχρονα οι συγκεκριμένες ενώσεις είχαν παρόμοιες ιδιότητες με τους 

χλωροφθοράνθρακες. Οι παραπάνω υποθέσεις αποδείχτηκαν σχετικά ακριβείς αφού 

τα πρώτης γενιάς υποκατάστατα εμφάνιζαν πράγματι μικρότερους ατμοσφαιρικούς 

χρόνους ζωής σε σχέση με τους χλωροφθοράνθρακες. Ωστόσο οι χρόνοι αυτοί 

αποδείχτηκαν επαρκείς ώστε τα HCFC να ανέρχονται στη στρατόσφαιρα, με 

αποτέλεσμα την συνδρομή τους στην αραίωση του στρατοσφαιρικού όζοντος (αφού 

περιέχουν χλώριο εκκινούν διαδικασίες παρεμφερείς με τις Αντιδράσεις 6-12). 

Συνεπώς, τα πρώτης γενιάς υποκατάστατα συμπεριλήφθηκαν και αυτά με τη 

σειρά τους στην καθορισμένη πλέον κατηγορία ενώσεων βλαβερών για το όζον 

(Οzone Depletion Substances). Γενικά και με απώτερο σκοπό τον έλεγχο των 

προτεινόμενων εναλλακτικών των CFC, θεσπίστηκε ως κριτήριο το δυναμικό 

αραίωσης του στρατοσφαιρικού όζοντος (Ozone Depletion Potential, ODP), ο οποίος 

ορίζεται  μέσω της σχέσης: 
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όπου F, το κλάσμα των ενώσεων που εισάγονται στη στρατόσφαιρα 

        Μ, η μοριακή μάζα της ένωσης 

        nX, ο αριθμός των ατόμων χλωρίου που περιέχει η ένωση 

         τ, ο χρόνος ατμοσφαιρικής ζωής της ένωσης  

                        t, το χρονικό διάστημα στο οποίο μελετάται το φαινόμενο 

                                                 
4 O ατμοσφαιρικός χρόνος ζωής μιας ένωσης παρέχεται από το αντίστροφο του αθροίσματος των 
συντελεστών ταχύτητας k, πρώτου ή ψευδοπρώτου βαθμού ως προς το χρόνο, των αντιδράσεων 
κατανάλωσης της μελετώμενης ένωσης:  
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Όπως φαίνεται από την παραπάνω σχέση, η προτεινόμενη ένωση συγκρίνεται σε 

σχέση με το CFCl3 (CFC-11), έναν χλωροφθοράνθρακα ο οποίος θεωρείται ιδιαίτερα 

επιβλαβής για το όζον (ODP ίσο με 1). 

 Ως δεύτερης γενιάς υποκατάστατα προτάθηκαν οι υδροφθοράνθρακες (HFC) 

και παρόλο που δεν κατέστρεφαν το όζον (δεν περιέχουν χλώριο και κατά συνέπεια 

μηδενικό ODP), είχαν αρκετά υψηλότερο κόστος, σε σχέση με τους 

χλωροφθοράνθρακες, ενώ δεν χαρακτηρίζονταν από το ίδιο ευρύ πεδίο εφαρμογών. 

Επιπλέον τα HFC έχουν την ικανότητα, όπως και τα CFC, να απορροφούν και 

συνεπώς να παγιδεύουν την υπέρυθρη ακτινοβολία  που εκπέμπει η γη, δρώντας ως -

αρκετά ικανά- θερμοκηπικά αέρια.  

Συνεπώς, εκτός από τους ατμοσφαιρικούς χρόνους ζωής και το δείκτη 

δυναμικού αραίωσης του στρατοσφαιρικού όζοντος (ODP), οι προτεινόμενες ενώσεις 

οφείλουν να ελέγχονται σε σχέση με το αν και κατά πόσο συμβάλλουν στην ενίσχυση 

του φαινομένου του θερμοκηπίου. Για το συγκεκριμένο έλεγχο θεσπίστηκε ο δείκτης 

δυναμικού παγκόσμιας θέρμανσης (Global Warming Potential, GWP), ο οποίος 

ορίζεται ως ο λόγος της θερμικής ακτινοβολίας, που απορροφάται από ένα υποψήφιο 

αέριο θερμοκηπίου, ανά μονάδα μάζας του, προς αυτήν που απορροφά το CO2 σε 

καθορισμένο χρονικό διάστημα και καθώς φαίνεται, συμπεριλαμβάνει τους χρόνους 

ζωής των διαφόρων αερίων στην ατμόσφαιρα: 
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όπου a, η ποσότητα της ακτινοβολίας που απορροφάται από την κάθε ένωση 

         τ ο ατμοσφαιρικός χρόνος ζωής  

         t το χρονικό διάστημα πάνω από το οποίο ολοκληρώνεται η διαδικασία 

 

Προκειμένου να ελεγχθεί μια ένωση σαν υποκατάστατο των CFC, στην παραπάνω 

σχέση χρησιμοποιείται το CFC-11 (CFCl3) αντί του διοξειδίου του άνθρακα και ο 

δείκτης που προκύπτει τότε ονομάζεται HGWP. 

Ως τρίτης γενιάς υποκατάστατα έχουν προταθεί οι υδροφθοροαιθέρες (HFE) 

oι οποίοι λόγω του αιθερικού δεσμού που περιέχουν είναι ιδιαίτερα δραστικοί στις 

χημικές αντιδράσεις μεταφοράς υδρογόνου, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν μικρούς 

χρόνους ζωής. Ταυτόχρονα, δεν περιέχουν άτομα χλωρίου με συνέπεια μηδενικό 

ODP, ενώ εμφανίζουν και μικρότερα GWP σε σχέση με τα προηγούμενης γενιάς 
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υποκατάστατα. Παράλληλα, έχουν αρκετές από τις επιθυμητές ιδιότητες προκειμένου 

να αντικαταστήσουν τα CFC.  

Τελευταίας γενιάς υποκατάστατα είναι οι φθοροαλκοόλες (FA), των οποίων 

όμως η μελέτη βρίσκεται σε σχετικά πρώιμο στάδιο (ιδιαίτερα μελέτες που 

σχετίζονται με την τοξικότητά τους). Τόσο οι  υδροφθοροαιθέρες5 όσο και οι 

φθοροαλκοόλες6 έχουν μελετηθεί εκτενώς από την επιστημονική ομάδα του 

Εργαστηρίου Φωτοχημείας και Χημικής Κινητικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

                                                 
5 Vassilios C. Papadimitriou, Kyriakos G.Kampanis, Yannis G. Lazarou and Panos 
Papagiannakopoulos* J.Phys.Chem.A,, 2004, 108,  2666-2674
 
6 V.C.Papadimitriou, A.V.Prosmitis, Y.G.Lazarou and Panos Papagiannakopoulos* 

J.Phys.Chem.A, 2003,107, 3733-3740  
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Απορρυπαντικά της ατμόσφαιρας   

 
Ένα από τα βασικότερα και ιδιαίτερα δραστικά συστατικά της τροπόσφαιρας 

είναι οι ρίζες υδροξυλίου (OH). Πρόκειται για ένα συστατικό το οποίο παράγεται 

κυρίως από φυσικές διεργασίες στην ατμόσφαιρα και κατά κύριο λόγο από τους 

υδρατμούς κατά την αντίδρασή τους με διεγερμένα άτομα οξυγόνου O(1D), τα οποία 

προκύπτουν από την απορρόφηση υπεριώδους ακτινοβολίας από το μόριο του 

όζοντος (Αντίδραση 3): 

    O3 → Ο  + O 2

 

Η O + O → 2OH                Αντίδραση 13. 2

 

Οι ρίζες υδροξυλίου παράγονται όμως και από άλλες αντιδράσεις όπως: 

 
HNO  + hν → ΟΗ + ΝΟ             Αντίδραση 14. 3 2    
 
ΗΝΟ  + hν → ΟΗ + ΝΟ                Αντίδραση 15. 2
 

HO   + NO → OH + NO          Αντίδραση 16. 2 2

 

      H O  + hν → 2OH                   Αντίδραση 17. 2 2

 
7Οι παράγοντες οι οποίοι καθιστούν το υδροξύλιο ιδιαίτερα σημαντικό  στην 

Ατμοσφαιρική Χημεία είναι η μεγάλη δραστικότητα του (ελεύθερη ρίζα) και η 

οξειδωτική του δράση. Λόγω της ιδιότητάς του αυτής αντιδρά με ένα ευρύ φάσμα 

οργανικών ενώσεων (ρύπων), οδηγώντας στην αποικοδόμηση τους, μέσω της 

σταδιακής αναγωγής τους σε απλούστερες ενώσεις. Για αυτό έχει λάβει τον 

χαρακτηρισμό ‘απορρυπαντικό της ατμόσφαιρας’. 

 Οι ρίζες υδροξυλίου είναι υπεύθυνες σε μεγάλο ποσοστό για την 

αποικοδόμηση του μεθανίου (CH4) και του μονοξειδίου του άνθρακα (CO). Όπως 

έχει προαναφερθεί, το μεθάνιο αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά αέρια του 

θερμοκηπίου, ενώ το μονοξείδιο του άνθρακα παρόλο που δεν δρα άμεσα ως αέριο 

                                                 

7 Levy II, H., Normal atmosphere: Large radical and formaldehyde concentrations predicted, 
Science, 173, 141 - 143, 1971.  
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του θερμοκηπίου, συνεισφέρει έμμεσα στο φαινόμενο λόγω της αντίδρασης του με τις 

ρίζες υδροξυλίου η οποία επιφέρει την μείωση της φυσικής αφθονίας αυτών και κατά 

συνέπεια την αύξηση των χρόνων ζωής των ‘ισχυρών’ θερμοκηπικών αερίων. 

Λαμβάνοντας υπόψη την έκφραση του δείκτη δυναμικού παγκόσμιας θέρμανσης 

(GWP), γίνεται αντιληπτός ο χαρακτηρισμός αυτός, καθώς εξαιτίας της αύξησης των 

χρόνων ζωής των ‘άμεσων’ αερίων του θερμοκηπίου αυξάνεται και ο συγκεκριμένος 

δείκτης. Οι ρίζες υδροξυλίου επηρεάζουν άμεσα και τον ατμοσφαιρικό κύκλο του 

θείου παρέχοντας ένα από τα πιο σημαντικά μονοπάτια αντίδρασης για ενώσεις που 

περιέχουν θείο, όπως το διοξείδιο του θείου και το διμεθυλοσουλφίδιο8, και την 

δημιουργία αερολυμάτων τα οποία φαίνεται ότι συμβάλλουν στην δημιουργία νεφών. 

Συν τοις άλλοις, οι ρίζες υδροξυλίου παίζουν σημαντικό ρόλο στην απομάκρυνση των 

οξειδίων του αζώτου, ενώσεις ευρύτερα γνωστές σαν NOX (παράγονται μεταξύ 

άλλων από τους κινητήρες εσωτερικής καύσεως), οι οποίες δρουν έμμεσα σαν αέρια 

του θερμοκηπίου, όταν κατά την αποικοδόμησή τους στην ατμόσφαιρα παράγεται 

τροποσφαιρικό όζον, το οποίο αποτελεί αυτούσιο αέριο του θερμοκηπίου: 

 

NO    +  O   →  NO   + O            Αντίδραση 18  3 2 2

NO    +  UV ακτινοβολία  →   NO  + O      Αντίδραση 19 2

        O   +  O   +  Μ  →  O   +  Μ      Αντίδραση 20 2 3

 

Κατά τις ώρες ‘έξαρσης’ της ανθρώπινης δραστηριότητας, η οποία 

συμπεριλαμβάνει την κίνηση των αυτοκινήτων, την βιομηχανική καύση κ.λ.π., η 

συγκέντρωση του NO αυξάνεται. Η παρουσία του NO σε συνδυασμό με την ηλιακή 

ακτινοβολία (ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες), προκαλεί την παραγωγή του ‘κακού’ 

όζοντος. 

Επίσης το υδροξύλιο παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην αποικοδόμηση 

μιας μεγάλης κατηγορίας ενώσεων, τις λεγόμενες οργανικές πτητικές ενώσεις 

(Volatile Organic Compounds, VOC). Η κατηγορία αυτή εμπεριέχει πληθώρα 

ενώσεων όπως υδρογονάνθρακες (εκτός του μεθανίου), αλκοόλες, αλδεύδες και 

οργανικά οξέα. Oι ενώσεις αυτές αν και δρουν μάλλον ασήμαντα ως άμεσα αέρια του 

θερμοκηπίου, παράγουν αερολύματα στην ατμόσφαιρα, των οποίων η παρουσία 

εντοπίζεται κυρίως σε αστικές περιοχές και μαζί με το ΝΟ , το Ο2 3 αποτελούν το 

"φωτοχημικό νέφος".  

                                                 
8 Photooxidation of dimethylsulfide and dimethyl disulfide .1. mechanism development,  
Yin, F., Grosjean, D., and Seinfeld, J. J. Atmos.Chem., 11, 309–364, 1990. 
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Η πλειονότητα των οργανικών πτητικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα 

προέρχεται από βιογενείς πηγές, όπως τα φυτά. Τα αφθονότερα από αυτά είναι το 

ισοπρένιο και τα μονοτερπένια. Μια επιπρόσθετη φυσική πηγή VOC αποτελούν οι 

ωκεανοί, ενώ σημαντικό μέρος αυτών προέρχεται και από ανθρωπογενείς διεργασίες, 

κυρίως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Ειδικότερα, τέτοιες διαδικασίες αποτελούν η 

εξάτμιση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης (diesel), η ατελής καύση των 

καυσίμων και η καύση της βιομάζας. 

Τέλος ιδιαίτερης σημασίας είναι οι διαδικασίες αποικοδόμησης των 

υποκατάστατων των  CFC μέσω των αντιδράσεων τους με το υδροξύλιο, δηλαδή των 

HCFC, των HFC, των HFE καθώς και των FΑ, αφού έτσι ρυθμίζονται κατά 

σημαντικό ποσοστό οι ατμοσφαιρικοί χρόνοι ζωής των παραπάνω ενώσεων. Πρέπει 

να σημειωθεί ότι οι ρίζες υδροξυλίου δεν αντιδρούν με τα CFC, καθώς τα μόρια αυτά 

δεν περιέχουν διαθέσιμα άτομα υδρογόνου.  

Το υδροξύλιο όμως δεν είναι το μοναδικό σημαντικό οξειδωτικό της 

τροπόσφαιρας. Δευτερεύοντα αλλά αξιόλογο ρόλο παίζουν και άλλα συστατικά όπως 

το NO , το O3 3 και τα άτομα Cl. Ιδιαίτερα, τα άτομα χλωρίου φαίνεται ότι χρήζουν 

σαφώς μεγαλύτερης προσοχής, καθώς γενικά εκκινούν ταχύτερες χημικές διαδικασίες 

ενώ η μέση συγκέντρωσή τους στο θαλάσσιο στρώμα ανάμιξης (104 molecule cm-3) 

καθιστά τις αντιδράσεις τους αξιοσημείωτες για τη χημεία της τροπόσφαιρας, καθώς 

και αναγκαία την ενσωμάτωσή τους στην έκφραση του χρόνου ζωής των ενώσεων 

που παρουσιάζουν περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Έτσι ο χρόνος ζωής μιας ένωσης θα 

πρέπει με βάση τα παραπάνω να παρέχεται από τη τροποποιημένη έκφραση: 

 

Γενικά   τολ-1 -1 = Σ τi    άρα      τολ-1 -1 = τOH  + τCl
-1

 

Οι πηγές του ατομικού χλωρίου στην τροπόσφαιρα είναι τόσο φυσικές όσο 

και ανθρωπογενείς. Μια από τις κύριες φυσικές πηγές χλωρίου είναι το χλωρομεθάνιο 

(CH3Cl) το οποίο παράγεται φυσικά στους ωκεανούς και χημικά από την καύση της 

βιομάζας. Άλλη μια γνωστή φυσική διαδικασία αποτελεί η οξίνιση (acidification) του 

θαλάσσιου αλατιού, δηλαδή η αντίδραση του θειικού (H SO2 4) και νιτρικού οξέος 

(HNO3) με ανιόντα χλωρίου σε αερολύματα, η οποία οδηγεί στον σχηματισμό αέριου 

υδροχλωρίου (HCl) το οποίο στη συνέχεια αντιδρά με τις ρίζες υδροξυλίου 

παράγοντας εν τέλει ατομικό χλώριο: 
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Η SO  (g)+ 2NaCl (s) →   2HCl(g) + Na SO         Αντίδραση 21 2 4 2 4

ΗNO  (g)+ NaCl (s) →   HCl(g) + NaNO              Αντίδραση 22 3 3

)()()()( 3252 sNaNOgClNOsNaClgON +→+           (Α.2.14) 

)(2)()(2 2223 gOOHgClOHgOCl ++→++ −−     (Α.2.15) 

 

Τελικά      HCl + OH → Cl + H O                            Αντίδραση 23 2

                     (Α.2.20) ClhCl nm 2500
2 ⎯⎯⎯ →⎯+ ≤λν

 

Τα άτομα χλωρίου προέρχονται επίσης από την διάσπαση οργανικών χλωριομένων 

πτητικών ενώσεων. Η πλειοψηφία αυτών αποικοδομείται στην ατμόσφαιρα και τα 

άτομα χλωρίου που περιέχονται σε αυτές είτε μετατρέπονται σε HCl είτε σε άλλες 

διαλυτές ενώσεις οι οποίες απομακρύνονται αβλαβώς. Υπάρχουν παρ' όλα αυτά και 

ενώσεις που δεν αποικοδομούνται καθόλου ή αποικοδομούνται πολύ αργά από τα 

φυσικά οξειδωτικά της τροπόσφαιρας όπως ο τετραχλωράνθρακας (CCl4), το 

τριχλωροαιθάνιο (CH CCl3 3), τα CFC, καθώς και μερικοί υδροχλωροφθοράνθρακες 

(HCFC-22). Όπως έχει προαναφερθεί, η φωτόλυση τέτοιων ενώσεων οδηγεί σε 

σχηματισμό ατομικού χλωρίου. 

 

 

Σημασία των ‘απορρυπαντικών’ OH και Cl 

 

Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι τόσο οι ρίζες υδροξυλίου (το κυρίαρχο δραστικό 

συστατικό της τροπόσφαιρας), όσο και τα άτομα χλωρίου είναι ιδιαίτερα σημαντικές 

όσον αφορά στην αποικοδόμηση των οργανικών πτητικών ενώσεων (VOC) στην 

τροπόσφαιρα. Και τα δυο ‘απορρυπαντικά της ατμόσφαιρας’ δρουν παρεμφερώς, 

αντιδρώντας με τις σχετικές ενώσεις ως εξής: 

OHROHRH OHk
2+⎯⎯→⎯+

•

     Αντίδραση 24 

HClRClRH Clk +⎯→⎯+
•

        Αντίδραση 25 

 Και οι δυο κατηγορίες αντιδράσεων φαίνεται να λαμβάνουν χώρα μέσω 

απόσπασης ενός ατόμου υδρογόνου από την αρχική ένωση RH. Οι συντελεστές 

ταχύτητας k  και kOH Cl είναι απαραίτητοι για τον προσδιορισμό των χρόνων ζωής των  
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παραπάνω ενώσεων και για την εισαγωγή τους σε διάφορα ατμοσφαιρικά μοντέλα. Οι 

συγκεκριμένες παράμετροι είναι ιδιαίτερα σημαντικές (συμπεριλαμβάνονται τόσο 

στην έκφραση του ODP όσο και του GWP), διότι καταδεικνύουν κατά μεγάλο 

ποσοστό το κατά πόσο μια ένωση είναι επιβλαβής. 

 Συγκρίνοντας  τα προϊόντα των δυο παραπάνω αντιδράσεων και εξετάζοντας 

μόνο την ενέργεια του σχηματιζόμενου δεσμού, παρατηρείται ότι ο δεσμός H-OH 

είναι ισχυρότερος από τον δεσμό H-Cl : 

 
 Ενέργεια δεσμού 

(kJ mol-1) 

H-OH 495 

H-Cl 428 

 

Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αντίδραση των ριζών υδροξυλίου είναι 

σαφώς περισσότερο εξώθερμη από την αντίστοιχη αντίδραση με τα άτομα χλωρίου. 

Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι η αντίστοιχη αντίδραση θα είναι και ταχύτερη από την 

αντίδραση με το ατομικό χλώριο, κάτι το οποίο υποδεικνύεται και από τα 

πειραματικά δεδομένα. Αυτά δείχνουν ξεκάθαρα την γενική τάση των ατόμων 

χλωρίου να αντιδρούν ταχύτερα από τις ρίζες υδροξυλίου, με ελάχιστες εξαιρέσεις 

(όπως η αντίδραση με το τριφθορομέθανιο CHF ).3
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Σκοπός παρούσας Διατριβής 

  

 Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην μελέτη και την απόπειρα πρότασης και 

αποσαφήνισης του μηχανισμού αντίδρασης μιας σειράς οργανικών πτητικών 

ενώσεων, με ρίζες υδροξυλίου και άτομα χλωρίου. Στην προηγούμενη ενότητα 

περιγράφηκε η περιβαλλοντική σημασία και των δύο δραστικών συστατικών της 

ατμόσφαιρας. Αφορμή της μελέτης αυτής υπήρξε η πρόταση9 η οποία υποδεικνύει ότι 

στην περίπτωση κατά την οποία, η αντίδραση ενός μορίου με το υδροξύλιο είναι 

ταχύτερη (αντίθετα με τη γενική τάση) σε σύγκριση με την αντίστοιχη αντίδραση με 

ατομικό χλώριο, τότε η αντίδραση δεν λαμβάνει χώρα μέσω απ’ευθείας απόσπασης  

ατόμου υδρογόνου αλλά πιθανόν μέσω ενός πιο περίπλοκου μηχανισμού, ο οποίος 

συμπεριλαμβάνει την συμμετοχή ενός ενδιαμέσου10 το οποίο συγκρατείται με 

δεσμούς υδρογόνου. 

 
RH + OH   →   RH -- OH 

 
RH + Cl    →   RH -- Cl 

 

Γενικά, οι αντιδράσεις των ατόμων χλωρίου είναι ταχύτερες από τις 

αντίστοιχες των ριζών υδροξυλίου. Μια πιθανή εξήγηση για αυτό ενδεχομένως να 

έγκειται στην διαφορετική ηλεκτρονική συγγένεια των δύο ελευθέρων ριζών. Επειδή 

η ηλεκτρονική συγγένεια11 -1 του χλωρίου (348.8 kJ mol ) είναι σχεδόν διπλάσια από 

εκείνη του υδροξυλίου (177.0 kJ mol-1 9), έχει προταθεί  ότι  αυτό συνεπάγεται την 

ταπείνωση του ενεργειακού φράγματος (Eα ενέργεια ενεργοποίησης) της αντίστοιχης 

αντίδρασης με ατομικό χλώριο σε σύγκριση με εκείνο της αντίδρασης με ρίζες 

υδροξυλίου.  

 

                                                 
9 Role of Hydrogen-Bonded Intermediates in the Bimolecular Reactions of the Hydroxyl Radical 
Ian W. M. Smith and A.R. Ravishankara, J.Phys.Chem. A 2002, 106, 4798-4807 
 
10 OH vibrational activation and decay dynamics of CH4-OH entrance channel complexes, 
M. D. Wheeler, M. Tsiouris, and M.Lester, J.Chem.Phys. 2000, 112, 6590-6602 
 
11 Η ηλεκτρονική συγγένεια ενός είδους (ατόμου ή ρίζας) είναι η ενέργεια η οποία απελευθερώνεται 
κατά την προσθήκη ενός ηλεκτρονίου σε αυτό, στην αέρια φάση. 
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Σχήμα 7: 

Aν Εa,OH η ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης ενός μορίου με το 

υδροξύλιο (αντίδραση 24) και Εa,Cl της αντίστοιχης με το χλώριο (αντίδραση 25) τότε 

με βάσει τα παραπάνω ισχύει ότι:    

 Ε
 

Λαμβάνοντας υπόψη την έκφραση του συντελεστή ταχύτητας σε σχέση με τη 

θερμοκρασία (έκφραση Arrhenius), όπου: 

 

 

 τότε γίνεται αντιληπτό ότι : 

 

 

όπου kOH και kCl οι συντελεστές ταχύτητας των αντιδράσεων 24 και 25 αντίστοιχα. 

 

  

Με σκοπό την λεπτομερέστερη εξέταση της εξάρτησης των kOH και kCl από 

την μοριακή δομή, επιλέχθηκε μια σειρά οργανικών πτητικών ενώσεων, των οποίων 

οι συντελεστές ταχύτητας στις αντιδράσεις με ρίζες υδροξυλίου και άτομα χλωρίου 

παρουσιάζουν αρκετές διακυμάνσεις, ενώ σε αυτή συμπεριλαμβάνεται και η 

περίπτωση  κατά την οποία  αντίδραση ενός μορίου με το υδροξύλιο είναι ταχύτερη  

σε σύγκριση με την αντίστοιχη αντίδραση με ατομικό χλώριο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a,OH > ΕΕaa,Cl

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
RT
E

ATk aexp)(

kCl >  kOH
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Μελετώμενα Μόρια 

  

 Η σειρά των μορίων τα οποία μελετώνται στην παρούσα διατριβή αποτελείται 

από το μεθάνιο (CH ), το φθορομεθάνιο (CH F), το τριφθορομεθάνιο (CHF4 3 3), τη 

μεθανόλη (CH OH) και τον διμεθυλαιθέρα (CH OCH3 3 3). Στις αντιδράσεις αυτής της 

σειράς μορίων επιβεβαιώνεται η γενική τάση των ατόμων χλωρίου να αντιδρούν 

ταχύτερα απ’ ότι οι ρίζες υδροξυλίου, με εξαίρεση την περίπτωση του 

τριφθορομεθανίου όπου η αντίδραση με το υδροξύλιο είναι ταχύτερη. 

 

Mόριο kOH  (cm3/molecule·s) kCl (cm3/molecule·s) 

CH4 6.68·10-15 1.01·10-13

CH3F 1.50·10-14 3.40·10-13

CHF3 5.89·10-15 3.01·10-18

CH3OH 8.80·10-13 6.14·10-11

CH3OCH3 2.36·10-12 1.91·10-10

 

Μεθάνιο · CH4  

Το μεθάνιο είναι ο απλούστερος υδρογονάνθρακας στη φύση. Είναι ένα 

άχρωμο, άοσμο, εύφλεκτο αέριο με σημείο βρασμού -164.0 0C και αποτελεί το 

βασικότερο συστατικό του φυσικού αερίου (σε αναλογία 75%). Tο μεθάνιο αποτελεί 

αέριο του θερμοκηπίου με δείκτη GWP 22 και η συγκέντρωσή του εμφανίζεται 

ιδιαίτερα αυξημένη τις τελευταίες δυο δεκαετίες, κυρίως λόγω ανθρωπογενών 

εκπομπών. Πηγές προέλευσής του είναι η διάσπαση των οργανικών αποβλήτων, από 

φυσικές πηγές (όπως οι βάλτοι), από την εξαγωγή φυσικών καυσίμων, από την καύση 

της βιομάζας κ.α. 

 

Φθορομεθάνιο · CH F  3

 Το φθορομεθάνιο (γνωστό και σαν Freon 41) ανήκει στην κατηγορία των 

υδροφθοροανθράκων HFC. Είναι ένα άχρωμο, σταθερό και εξαιρετικά εύφλεκτο 

αέριο με σημείο βρασμού -78.5 0C. Το φθορομεθάνιο αποτελεί αέριο του 

θερμοκηπίου με δείκτη GWP 150 (μηδενικό ODP καθώς δεν περιέχει χλώριο) και 

χρησιμοποιείται σαν προωθητικό αέριο, συνήθως σε μίγμα με άλλα προωθητικά 

αέρια. 
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Τριφθορομεθάνιο · CHF3

 Το τριφθορομεθάνιο (γνωστό και σαν Freon 23) ανήκει και αυτό στην 

κατηγορία των υδροφθοροανθράκων HFC. Είναι ένα άχρωμο, σταθερό αέριο με 

σημείο βρασμού -84.0 0C. Το τριφθορομεθάνιο αποτελεί αέριο του θερμοκηπίου με 

δείκτη GWP 11700 (μηδενικό ODP καθώς δεν περιέχει χλώριο) και είναι 

παραπροϊόν της παραγωγής του HFC-22. Χρησιμοποιείται ως ψυκτικό (για ιδιαίτερα 

χαμηλή ψύξη), ως καθαριστικό κατά την παραγωγή ημιαγωγών και ως συστατικό 

μιγμάτων που χρησιμοποιούνται για την καταστολή πυρκαγιών.   

 

Μεθανόλη · CH OH 3

 Η μεθανόλη είναι η απλούστερη αλκοόλη και αποτελεί ένα ιδιαίτερα πτητικό, 

άχρωμο, εύφλεκτο υγρό με σημείο βρασμού 64.7 0C. Παράγεται κατά κύριο λόγο από 

το φυσικό αέριο (και από τον λιγνίτη) ενώ όσον αφορά στον δείκτη δυναμικού 

παγκόσμιας θέρμανσης GWP, αυτός πρόσφατα υπολογίστηκε12 να είναι ίσος με 1.6. 

Αξιοσημείωτες είναι οι χρήσεις της μεθανόλης καθώς χρησιμοποιείται σαν διαλύτης, 

ως αντιπηκτικό, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτικό καύσιμο και πιο 

συγκεκριμένα σαν προτεινόμενο αντικατάστατο της βενζίνης σε μηχανές ανάφλεξης 

(spark-ignition engines).  

 

Διμεθυλαιθέρας · CH3OCH3

 Ο διμεθυλαιθέρας είναι ο απλούστερος αιθέρας και αποτελεί ένα σταθερό, 

άχρωμο, εύφλεκτο αέριο με σημείο βρασμού -22 0C. Όσον αφορά στον δείκτη 

δυναμικού σφαιρικής θέρμανσης GWP αυτός υπολογίστηκε ίσος με 1. Η ένωση αυτή 

βρίσκει ευρύ πεδίο εφαρμογών καθώς χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων ως διαλύτης, ως 

προωθητικό αέριο, ως ψυκτικό ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και ως υποκατάστατο 

καύσιμο δηλαδή σαν προτεινόμενο υποκατάστατο του diesel (πετρέλαιο κίνησης) 

στις μηχανές συμπιεσμένης ανάφλεξης (compression-ignition engines) . 

  

  

 

 

                                                 
12Influence of Amazonia Land-use Change on Reactive Gas Fluxes and the Chemical Composition of 
the Troposphere, Guenther et al, 
(http://lba.cptec.inpe.br/Presentations/Manaus2002/Alex_Gunther_VOC_Overview_Carbon_LBA2_M
anaus.pdf) 
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Αντικείμενο Μελέτης 

 

Στην παρούσα διατριβή μελετάται η επίδραση της σταθερότητας των 

ενδιαμέσων προϊόντων πρόσθεσης (adducts) στους συντελεστές ταχύτητας και τους 

μηχανισμούς αντιδράσεων των ριζών ΟΗ και των ατόμων Cl με την προαναφερθείσα 

σειρά πτητικών οργανικών ενώσεων στην αέρια φάση, χρησιμοποιώντας θεωρητικούς 

υπολογισμούς. Ως ενδιάμεσα προϊόντα πρόσθεσης θεωρήθηκαν διάφορες 

υπερμοριακές δομές που προέρχονται από την χαλαρή σύνδεση των δύο αντιδρώντων 

(RH και OH/Cl) κατά την μετάβαση από αντιδρώντα σε προϊόντα, στο γενικό σχήμα 

αντιδράσεων:  

OHROHRH OHk
2+⎯⎯→⎯+

•

      

HClRClRH Clk +⎯→⎯+
•

 

Τέτοιες αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα μέσω απ’ευθείας απόσπασης υδρογόνου, το 

οποίο είναι και το κύριο ‘κανάλι’ της αντίδρασης. Στην εργασία αυτή μελετάται το 

κατά πόσο ο σχηματισμός των ενδιαμέσων μπορεί να επηρρεάσει την πορεία της 

αντίδρασης. 

Τα αντίστοιχα ενδιάμεσα προϊόντα έχουν την εξής γενική μορφή:  

 

RH + OH   →   RH...OH             Adducts της σειράς  

              RH + Cl    →   RH...Cl               μορίων με ΟΗ και Cl 

 

Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η γεωμετρική δομή των προϊόντων πρόσθεσης 

(η σχετική διευθέτηση του μορίου RH με το OH ή το Cl), οι δονητικές συχνότητες 

των αντίστοιχων δομών, η φύση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του αρχικού μορίου 

RH και της ελεύθερης ρίζας (OH ή Cl) στο ενδιάμεσο προϊόν, καθώς και ποιές είναι 

οι επικρατέστερες δομές των ενδιαμέσων προϊόντων με βάση τις ενθαλπικές διαφορές 

των παραπάνω αντιδράσεων.  

Οι θεωρητικοί υπολογισμοί έγιναν με το πακέτο προγραμμάτων 

Υπολογιστικής Χημείας Gaussian 98. Τα υπολογιστικά χαρακτηριστικά παρατίθενται 

στο Παράρτημα (A1). 
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Θεωρητικό Μέρος 
 
Χημική Κινητική 
 

Αντικείμενο μελέτης της Χημικής Κινητικής αποτελεί ο προσδιορισμός της 

ταχύτητας και του μηχανισμού των χημικών αντιδράσεων. Η Χημική Κινητική 

περιλαμβάνει τόσο τη μελέτη ομογενών αντιδράσεων, δηλαδή των αντιδράσεων οι 

οποίες λαμβάνουν χώρα εξ’ολοκλήρου στην ίδια φάση, όσο και τη μελέτη ετερογενών 

αντιδράσεων, οι οποίες γίνονται με αλληλεπίδραση διαφορετικών φάσεων. 

Ταχύτητα χημικής αντίδρασης ονομάζεται ο ρυθμός μεταβολής (αύξησης ή 

ελάττωσης) της συγκέντρωσης των αντιδρώντων ή των προϊόντων ως προς το χρόνο. 

Πιο συγκεκριμένα αν θεωρηθεί η παρακάτω χημική αντίδραση: 

 dDcCbBaA +⎯→⎯+

ως ταχύτητα της αντίδρασης ορίζεται ο ρυθμός ελάττωσης της συγκέντρωσης των 

αντιδρώντων (A,B) σε σχέση με το χρόνο ή ο ρυθμός αύξησης της συγκέντρωσης των 

προϊόντων (C,D) σε σχέση με το χρόνο. Έτσι, όσον αφορά τα αντιδρώντα, η ταχύτητα 

αντίδρασης είναι: 

dt
Bd

bdt
Ad

a
r ][1][1

−=−=  

και στα προϊόντα: 

dt
Dd

ddt
Cd

c
r ][1][1

==  

Η ταχύτητα της αντίδρασης είναι ίδια, είτε εκφράζεται μέσω των αντιδρώντων ή 

μέσω των προϊόντων. Κατά συνέπεια ισχύει ότι: 

   

dt
Bd

bdt
Ad

a
r ][1][1

−=−=
dt
Dd

ddt
Cd

c
][1][1

==   

 

Αν θεωρηθεί η παρακάτω χημική αντίδραση: 

 CBA 32 ⎯→⎯+

τότε η ταχύτητα της αντίδρασης αυτής εκφράζεται ως: 

dt
Bd

dt
Adr ][

2
1][

−=−=
dt
Cd ][

3
1

=  

 

Οι γενικές διαστάσεις της ταχύτητας μιας χημικής αντίδρασης είναι 

(συγκέντρωση)·(χρόνος)-1 και αν ληφθεί υπ’όψη ότι στο Διεθνές Σύστημα μονάδων 

(S.I) οι μονάδες συγκέντρωσης είναι mol dm-3 τότε γίνεται αντιληπτό ότι η ταχύτητα 

εκφράζεται σε mol dm-3 s-1. 
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Τάξη και Μοριακότητα αντίδρασης 

 

 Γενικά, ως συνολική τάξη μιας χημικής αντίδρασης ορίζεται το άθροισμα των 

συντελεστών των αντιδρώντων με τους οποίους αυτά συμμετέχουν στη γενική 

έκφραση της αντίδρασης. Στην γενικότερη μορφή αντίδρασης, ως τάξη αυτής 

ορίζεται το άθροισμα:  

 ...... +++⎯→⎯++++ mMlLkKdDcCbBaA

Τάξη της συνολικής αντίδρασης   

 
n = α + b+ c + d+ … 

Η συγκεκριμένη αντίδραση λέγεται ότι είναι α τάξης ως προς το αντιδρών Α, b τάξης 

ως προς το Β κ.ο.κ. Η ταχύτητα της παραπάνω αντίδρασης εκφράζεται: 

 
...][][][][ dcba DCBAkr =  

 

Η έκφραση αυτή ονομάζεται Νόμος Ταχύτητας της αντίδρασης. Ο συντελεστής k 

ονομάζεται συντελεστής ή σταθερά ταχύτητας της αντίδρασης (rate 

constant/coefficient). Οι διαστάσεις της σταθεράς ταχύτητας είναι (συγκέντρωση)1-n · 

(χρόνος)-1. 

 Μια έννοια η οποία δεν πρέπει να συγχέεται με την τάξη της αντίδρασης είναι 

η Μοριακότητα της αντίδρασης. Η παραπάνω αντίδραση ενδέχεται να είναι η 

συνολική αντίδραση, δηλαδή ουσιαστικά το σύνολο ορισμένων στοιχειωδών 

(επιμέρους) αντιδράσεων. Η μοριακότητα χαρακτηρίζει και αναφέρεται μόνο σε 

στοιχειώδεις αντιδράσεις. Πιο συγκεκριμένα εκφράζει τον αριθμό των αντιδρώντων 

που συμμετέχουν σε κάθε επιμέρους στάδιο, δηλαδή τον αριθμό των μορίων που 

απαιτείται να συγκρουστούν για να δώσουν τα προϊόντα της στοιχειώδους 

αντίδρασης. Έτσι υπάρχουν μονομοριακές, διμοριακές και τριμοριακές στοιχειώδεις 

αντιδράσεις. Προφανώς σε μια στοιχειώδη αντίδραση, η τάξη και η μοριακότητα 

είναι ίσες. Η μοριακότητα είναι ακέραιος θετικός αριθμός, ενώ η τάξη της συνολικής 

αντίδρασης μπορεί να είναι εκτός από ακέραιη, είτε κλασματική, αρνητική ή ακόμα 

και μηδενική (ανάλογα με το μηχανισμό της αντίδρασης). Πρέπει να σημειωθεί ότι η 

τάξη της συνολικής αντίδρασης αποτελεί μια ποσότητα η οποία μετράται 

πειραματικά, ενώ η μοριακότητα αναφέρεται στις επιμέρους αντιδράσεις οι οποίες 

συνιστούν τη συνολική αντίδραση.    

 Το εύλογο ερώτημα που τίθεται είναι το πώς προσδιορίζεται η ταχύτητα μιας 

αντίδρασης όταν αυτή δεν λαμβάνει χώρα απλά σε ένα στάδιο, αλλά μέσω πολλών 
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σταδίων (στοιχειώδεις αντιδράσεις). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ταχύτητα (ο νόμος 

ταχύτητας) καθορίζεται από το στάδιο το οποίο είναι βραδύτερο από τα υπόλοιπα και 

αυτό ονομάζεται καθοριστικό στάδιο. Αν σε αυτό το στάδιο η μοριακότητα της 

αντίδρασης είναι ίση με ένα τότε ο μηχανισμός της συνολικής αντίδρασης λέγεται 

μονομοριακός, ενώ αν είναι ίση με δύο τότε ο μηχανισμός της συνολικής αντίδρασης 

είναι διμοριακός.   

 Η εξάρτηση της συγκέντρωσης των αντιδρώντων σε σχέση με το χρόνο 

προκύπτει από την ολοκλήρωση του νόμου ταχύτητας της συνολικής αντίδρασης. 

Έτσι προκύπτει η έκφραση της συγκέντρωσης με το χρόνο για μηδενικής, πρώτης και 

δεύτερης τάξης αντίδραση: 

 

Αντίδραση Συγκέντρωση αντιδρώντων 

ktAA t −= 0][][  Μηδενικής τάξης 
kt

t eAA −= 0][][  Α → Ρ  (Πρώτης τάξης) 

Α + Β → Ρ (Δεύτερης τάξης) ([Α]0-[Β]0)-1 ln{([B]0[A]t)([A]0[B] )-1} = kt t

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ως χρόνος ημιζωής ή υποδιπλασιασμού ενός 

αντιδρώντος (half-life), ορίζεται ο απαιτούμενος χρόνος ώστε η συγκέντρωσή του να 

ελαττωθεί κατά το ήμισυ. Κατά συνέπεια για μία πρώτης τάξης αντίδραση, 

λαμβάνοντας υπόψη την έκφραση της συγκέντρωσης από τον παραπάνω πίνακα, ο 

χρόνος ημιζωής δίνεται από τη σχέση: 

 

k
t 2ln

2
1 =  
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Εξάρτηση της σταθεράς ταχύτητας από τη θερμοκρασία  

 

Από την γενική έκφραση της ταχύτητας μιας χημικής αντίδρασης r, 

αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτή εξαρτάται από τη συγκέντρωση των αντιδρώντων 

μορίων που λαμβάνουν μέρος σε αυτήν.  

Πειραματικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι o συντελεστής ταχύτητας μιας 

οποιασδήποτε χημικής αντίδρασης εμφανίζει σαφή εξάρτηση από τη θερμοκρασία. 

Ακριβής σχέση μεταξύ της σταθεράς k και της θερμοκρασίας Τ βρέθηκε εμπειρικά το 

1878 από τον J.J.Hood: 

T
CBk −=ln  

όπου τα Β, C είναι σταθερές. 

Το 1884 ο Van’t Hoff έδωσε την πρώτη θεωρητική ερμηνεία της σχέσης 

αυτής με βάση τη μεταβολή της σταθεράς χημικής ισορροπίας με τη θερμοκρασία. Η 

ερμηνεία του επεκτάθηκε από τον Svante Arrhenius το 1889 και εφαρμόστηκε στα 

δεδομένα ορισμένων χημικών αντιδράσεων. Αν θεωρηθεί ότι η μεταβολή της 

σταθεράς χημικής ισορροπίας Kc σε σχέση με τη θερμοκρασία δίνεται από τη σχέση: 

2

ln
RT

U
dT

kd c
°Δ

=  

1

1

−k
k

τότε επειδή Kc =  όπου k1 η σταθερά ταχύτητας της ευθείας πορείας αντίδρασης 

και  

  η σταθερά ταχύτητας της αντίστροφης πορείας αντίδρασης ισχύει ότι: k-1

2
11

1

1 lnln)(ln
RT

U
dT

kd
dT

kd
k
k

dT
d °

−

−

Δ
=−=  

 

Αν αυτή η σχέση διαχωριστεί σε δύο εξισώσεις και συνυπολογιστεί ότι Ε -Ε = ΔU0
1 -1  

τότε: 

l
RT
E

dT
kd

+= 2
11ln l

RT
E

dT
kd

+= −−
2

11ln
και  

Έχει βρεθεί πειραματικά ότι η σταθερά l μπορεί να τεθεί ίση με μηδέν και οι δυο 

παραπάνω εξισώσεις να γραφούν υπό την ενιαία μορφή: 

2

ln
RT
Ea

dT
kd

=  

Με ολοκλήρωση αυτή της σχέσης λαμβάνεται η σχέση: 
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'ln l
RT
Eak +−=  και  RT

Ea
l

−'

eek = l΄   και θέτοντας e = Α τότε ισχύει ότι: 

 

RT
Ea

Aek
−

=        Έκφραση Arrhenius  
 

 Η παράμετρος R είναι η παγκόσμια σταθερά των αερίων. Η παράμετρος Α της 

εξίσωσης Arrhenius λέγεται προεκθετικός παράγοντας ή παράγοντας συχνότητας, έχει 

διαστάσεις ίδιες με του συντελεστή ταχύτητας, δηλαδή (συγκέντρωση)1-n · (χρόνος)-1 

και εμφανίζει μια ασθενή εξάρτηση από τη θερμοκρασία.  

Η παράμετρος Εα ονομάζεται ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης, 

μετράται συνήθως σε kJ•mol-1 και αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική κινητική παράμετρο 

καθώς θεωρείται το κινητικό κριτήριο για την διεξαγωγή ή μη μιας χημικής 

αντίδρασης (το θερμοδυναμικό κριτήριο διεξαγωγής μιας χημικής αντίδρασης είναι η 

αύξηση της εντροπίας). Η ενέργεια ενεργοποίησης προσδιορίζεται μέσω της 

κατασκευής διαγράμματος του lnk έναντι του 1/Τ. Από την σχέση 
TR

EaAk 1lnln −=  

(Arrhenius), αντιλαμβάνεται κανείς ότι η γραφική παράσταση αυτή αποτελεί ευθεία, 

από την κλίση της οποίας προκύπτει ο παράγοντας 
R
Ea  και τελικά υπολογίζεται η 

ενέργεια ενεργοποίησης, ενώ από την τομή της με τον άξονα y υπολογίζεται ο 

προεκθετικός παράγοντας. Η παρούσα μελέτη επεκτείνεται όσον αφορά στην φυσική 

αλλά και την κινητική σημασία της ενέργειας ενεργοποίησης στις επόμενες ενότητες. 

Η ερμηνεία των κινητικών δεδομένων είναι ένα σημαντικό ζήτημα με το οποίο έχουν 

ασχοληθεί διάφορες θεωρίες με σημαντικότερους εκπροσώπους την Θεωρία 

Κρούσεων και την Θεωρία Μεταβατικής Κατάστασης, οι οποίες αναπτύσσονται 

παρακάτω. 



 

Θεωρία Κρούσεων (Collision Theory) 

  

Η θεωρία αυτή αποσκοπεί στο να εξηγήσει την εξάρτηση της ταχύτητας μιας 

αντίδρασης από τη συγκέντρωση των αντιδρώντων μορίων αλλά και τη φύση της 

εξάρτησης του συντελεστή ταχύτητας από τη θερμοκρασία. Προκειμένου να 

εξυπηρετήσει το σκοπό αυτό, η θεωρία των συγκρούσεων βασίζεται κατά κύριο λόγο 

στις εξής παραδοχές: 

 Για να πραγματοποιηθεί αντίδραση μεταξύ δυο αντιδρώντων μορίων, 

αυτά πρέπει να συγκρουστούν μεταξύ τους. 

 Τα μόρια κατά την κρούση συμπεριφέρονται σαν σκληρές σφαίρες. 

 Οι κρούσεις μεταξύ των μορίων (σφαιρών) θεωρούνται ανελαστικές. 

 Δεν είναι όλες οι κρούσεις αποτελεσματικές. Προκειμένου να συμβεί  

αντίδραση απαιτείται μια ελάχιστη ενέργεια σύγκρουσης αλλά και ο 

ικανός προσανατολισμός ώστε τα αντιδρώντα να οδηγήσουν σε προϊόντα.    

 Η μόνη αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο μορίων υφίσταται κατά τη 

διάρκεια της σύγκρουσης.  

 Η κατανομή των ταχυτήτων στην ισορροπία ακολουθεί την κατανομή 

Maxwell-Boltzmann. 

 Για αντίδραση δε λαμβάνονται υπόψη οι κρούσεις μεταξύ ομοίων μορίων 

αλλά αποκλειστικά οι κρούσεις (πιο συγκεκριμένα η συχνότητα) μεταξύ 

των διαφορετικών μορίων. 

  

  Έτσι αν θεωρηθούν Α, Β τα αντιδρώντα μόρια με μοριακές ακτίνες σΑ και σΒ αντίστοιχα 

για την αντίδραση: 

Α + Β →  προϊόντα 

 

Σχήμα 8: Τα αντιδρώντα Α και Β και οι διατομές τους 
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τότε για τον προσδιορισμό της σταθεράς ταχύτητας της παραπάνω αντίδρασης αρκεί να 

υπολογιστεί η συχνότητα των διμοριακών κρούσεων ZAB. Η συχνότητα των 

συγκρούσεων εκφράζεται από τη σχέση η οποία περιγράφεται από την κινητική θεωρία 

των αερίων : 

BArAB CCUSZ ⋅⋅⋅=  

 όπου S  η ενεργός διατομή των δυο σφαιρών r

U          η σχετική ταχύτητα των δυο αερίων 

         C
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A και CB οι συγκεντρώσεις των Α και Β αντίστοιχα  B

 

Η ενεργός διατομή των δύο σφαιρών Sr ισούται με , όπου ενώ η 

σχετική ταχύτητα των δυο αερίων 

2
ABσπ ⋅ BAAB σσσ +=

U  δίνεται από την σχέση: 

2
1

8
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

AB

BTkU
πμ

 

όπου   η σταθερά Boltzmann, T η θερμοκρασία και  μBk ΑΒ η ανηγμένη μάζα των 

αντιδρώντων μορίων που ισούται με : 

BA

BA
AB MM

MM
+
⋅

=μ  

Έτσι η συχνότητα των συγκρούσεων περιγράφεται από τη σχέση: 

2
1

2 118)( ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

BA

B
BA

BA
AB MM

Tk
V
N

V
NZ

π
σσπ  

Όπως αναφέρθηκε αρχικά, στις βασικές παραδοχές τις Θεωρίας Κρούσεων, δεν 

είναι όλες οι συγκρούσεις αποτελεσματικές, δηλαδή δεν οδηγούν όλες οι κρούσεις σε 

προϊόντα. Προκειμένου να συμβεί κάτι τέτοιο απαιτείται μια ελάχιστη ενέργεια 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των μορίων ώστε η αντίδραση να αποδώσει τελικά προϊόντα. 

Γίνεται αντιληπτό ότι τα μόρια πριν συγκρουστούν, πρέπει εκτός του κατάλληλου 

προσανατολισμού να έχουν και  κινητικό ενεργειακό περιεχόμενο τέτοιο, ώστε η κρούση 

να είναι επιτυχής. Αυτό το ενεργειακό περιεχόμενο, το λεγόμενο ενεργειακό κατώφλι, 

σχετίζεται αρκετά με την ενέργεια ενεργοποίησης Εα, η οποία αναφέρθηκε στην 

προηγούμενη ενότητα στην έκφραση Arrhenius. Το ενεργειακό περιεχόμενο αυτό δεν 



 

εμπεριέχεται σε όλα τα μόρια τα οποία συγκρούονται, αλλά σε ένα κλάσμα μορίων το 

οποίο περιγράφεται από την σχέση:  RT
EA

eF
−

=  

Για δύο διαφορετικές θερμοκρασίες Τ  και Τ1 2 η κατανομή των ενεργειών θα είναι ως 

εξής: 

 
Σχήμα 9: Κατανομή της ενέργειας για διαφορετικές θερμοκρασίες Τ1 και Τ2

 

Στο σχήμα φαίνονται τόσο οι κατανομές των ενεργειών, όσο και τα κλάσματα των 

μορίων  F  και F1 2 (στις αντίστοιχες θερμοκρασίες) που έχουν ενέργεια τουλάχιστον ίση 

με την ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης. 

 Η ταχύτητα της αντίδρασης r θα ισούται με την συχνότητα κρούσεων 

πολλαπλασιασμένη με το κλάσμα μορίων που έχει ενέργεια τουλάχιστον ίση με την 

ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης. Συνεπώς: 

RT
E

BA

B
BA

BA
A

e
MM

Tk
V
N

V
N −

⋅⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ 2

1

2 118)(
π

σσπ
Avogadro

AB N
FZr 1

⋅⋅=   = 

 

Αν η παραπάνω σχέση τροποποιηθεί με βάση τις σχέσεις: 

[ ]AN
V
N

Avogadro
A =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ [ ]BN

V
N

Avogadro
B =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  και    

[ ] [ ] RT
E

BA

B
BAAvogadro

A

e
MM

TkBANr
−

⋅⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++⋅⋅=

2
1

2 118)(
π

σσπ  τότε  

 Η έκφραση του νόμου ταχύτητας για την διμοριακή αντίδραση έχει ως εξής: 

 ][][ BAkr ⋅=
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Άρα με βάση τις δυο παραπάνω σχέσεις, για τον συντελεστή ταχύτητας k  ισχύει 

ότι: 

 
RT
E

BA

B
BAAvogadro

A

e
MM

Tk
Nk

−
⋅⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++⋅=

2
1

2 118
)(

π
σσπ   

 

2
1

2 118)( ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++⋅

BA

B
BAAvogadro MM

TkN
π

σσπ  ίσο με Ζ΄και θέτοντας τον παράγοντα  

τότε: 
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RT
Ea

eZk
−

′=  

Η παραπάνω έκφραση είναι ανάλογη με την εξίσωση Arrhenius και ο 

προεκθετικός παράγοντας Ζ΄(Α στην έκφραση Arrhenius) ερμηνεύεται ως παράγοντας 

συχνότητας που εκφράζει την συχνότητα σύγκρουσης των αντιδρώντων μορίων. Από τις 

παραπάνω σχέσεις φαίνεται ότι ο παράγοντας αυτός έχει εξάρτηση από την 

θερμοκρασία. Το εκθετικό τμήμα της εξίσωσης αυτής εκφράζει το ποσοστό 

αποτελεσματικών κρούσεων (με βάση την ενέργεια ενεργοποίησης), δηλαδή την 

πιθανότητα διεξαγωγής της αντίδρασης προς την κατεύθυνση σχηματισμού των 

προϊόντων.  

Ωστόσο, από τη σύγκριση των προεκθετικών παραγόντων που υπολογίζονται 

θεωρητικά με βάση τη Θεωρία των Κρούσεων και των αντίστοιχων που μετρώνται 

πειραματικά, προκύπτουν αρκετές αποκλίσεις. Προκειμένου να εξηγηθεί και να 

διορθωθεί η ασυμφωνία αυτή, θεωρήθηκε αναγκαία η υπόθεση ότι ο αριθμός των 

αποτελεσματικών κρούσεων είναι μικρότερος από εκείνον που υπολογίζεται με βάση την 

Κινητική Θεωρία των αερίων, καθώς απαιτείται συγκεκριμένος κρίσιμος 

προσανατολισμός των μορίων κατά την σύγκρουση, ώστε αυτά να αντιδράσουν. 

 Με βάση την υπόθεση αυτή κρίθηκε σκόπιμη η εισαγωγή της έννοιας του 

στερεοχημικού παράγοντα ή παράγοντα πιθανότητας P, ο οποίος συνεισφέρει στον 

συνυπολογισμό φαινομένων παραμόρφωσης κατά την κρούση : 

calc

effp
σ
σ

=  



 

όπου σeff  η δραστική ενεργός διατομή λόγω παραμόρφωσης και σcalc η ενεργός 

διατομή ίση με  2
ABσπ ⋅

 

Συνεπώς, στις παραπάνω εξισώσεις αντί της εισαγωγής του όρου σcalc 

υπεισέρχεται ο όρος σeff ο οποίος ισούται με . Ο στερεοχημικός παράγοντας P ο 

οποίος εκφράζει ουσιαστικά τις χωρικές απαιτήσεις της αντίδρασης, όπως τον 

απαραίτητο προσανατολισμό και την κατάλληλη απόσταση μεταξύ των αντιδρώντων 

μορίων ώστε να παραχθούν προϊόντα, στην πλειοψηφία των αντιδράσεων δεν είναι 

ιδιαίτερα εύκολο να εκτιμηθεί ενώ η εκτίμηση γίνεται ακόμα πιο ασαφής όσο αυξάνει η 

πολυπλοκότητα της αντίδρασης. 

calcp σ⋅

Συνολικά, η Θεωρία Κρούσεων αν και παρέχει ένα σχετικά απλοποιημένο και 

εύχρηστο μοντέλο για την κατανόηση των χημικών αντιδράσεων, πάσχει λόγω των 

αρκετών και ανακριβών παραδοχών της. Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι τα μόρια 

συμπεριφέρονται σαν σκληρές σφαίρες, αγνοώντας πλήρως τόσο τη δομή όσο και την 

πολυπλοκότητα του μορίου. Επίσης, στη βάση της πραγματεύεται αποκλειστικά 

διμοριακές αντιδράσεις, καθώς μια κρούση μεταξύ τριών μορίων θεωρείται εξαιρετικά 

απίθανη, ενώ αγνοεί τις υπαρκτές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μορίων σε αποστάσεις 

μεγαλύτερες από την απόσταση κρούσης (το άθροισμα των ακτινών των μορίων). 

Σημαντικό μειονέκτημά της αποτελεί η ανάγκη εισαγωγής του στερικού παράγοντα και η 

αδυναμία, σε αρκετές περιπτώσεις, εκτίμησης αυτού. Έτσι το ενδιαφέρον στράφηκε σε 

άλλες θεωρίες όπως η Θεωρία Μεταβατικής Κατάστασης η οποία αναπτύσσεται στην 

επόμενη ενότητα. 
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Θεωρία Μεταβατικής Κατάστασης (Transition State Theory, TST) 

 

Η Θεωρία μεταβατικής κατάστασης ή θεωρία του ενεργοποιημένου συμπλόκου 

παρέχει μια προσέγγιση στην εξάρτηση του νόμου ταχύτητας από την θερμοκρασία και 

τη συγκέντρωση. Έστω η αμφίδρομη χημική αντίδραση: 

PBA ↔+  

  Αρχικά, παρόντα είναι μόνο τα αντιδρώντα μόρια Α και Β τα οποία έχουν ένα 

συνολικό δυναμικό ενεργειακό περιεχόμενο. Όταν αρχίζει η αντίδραση και πριν τα 

αντιδρώντα μόρια έλθουν σε κοντινή απόσταση (την απόσταση κρούσης που ορίζεται  

στη θεωρία κρούσεων), αρχίζουν να αλληλεπιδρούν, με συνέπεια σημαντικές αλλαγές 

στη δομή των μορίων αυτών. Στο παραπάνω γεγονός έγκειται μία από τις βασικές 

διαφορές με τη Θεωρία των Κρούσεων. Οι δομικές αλλαγές αυτές αποτυπώνονται στην 

αύξηση του ενεργειακού περιεχομένου μέχρι μία μέγιστη τιμή ενώ στη συνέχεια 

ακολουθεί ταπείνωση της συνολικής ενέργειας μέχρις ότου σχηματιστούν τα προϊόντα. Η 

ενεργειακή διαφορά μεταξύ της μέγιστης αυτής τιμής και της αρχικής συνολικής 

ενέργειας των αντιδρώντων, συνδέεται με την ενέργεια ενεργοποίησης Ε  της αντίδρασης.  α

 

 
Σχήμα 10: Η ενέργεια σαν συνάρτηση της συντεταγμένης της αντίδρασης  

 

Στο σημείο αυτό, όπου η συνολική ενέργεια είναι μέγιστη, τα μόρια έχουν 

πλησιάσει πολύ και η παραμόρφωση αυτών είναι τέτοια ώστε οποιαδήποτε επιπλέον 

απειροστή παραμόρφωση ή μεταβολή, θα οδηγήσει σε προϊόντα. Η διαμόρφωση που 

αντιστοιχεί κατά τη συντεταγμένη της αντίδρασης, στη μέγιστη τιμή ενέργειας 
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ονομάζεται μεταβατική κατάσταση (transition state) ή ενεργοποιημένο σύμπλοκο 

(activated complex). Αν τα αντιδρώντα μόρια διέλθουν από αυτή τη διαμόρφωση, η 

αντίδραση βαίνει στα προϊόντα και η επιστροφή (στα αντιδρώντα) είναι αδύνατη. Η 

διαμόρφωση αυτή είναι εξαιρετικά ασταθής (αποτελεί απλά μία στιγμιαία δομή κατά το 

πέρασμα του συστήματος στα προϊόντα) καθώς έχει ιδιαίτερα μικρό χρόνο ζωής και δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ως βιώσιμο σωματίδιο. Η μεταβατική κατάσταση αποτελεί μια 

ενδιάμεση διαμόρφωση κατά την πορεία σχηματισμού των αντιδρώντων αλλά δεν μπορεί 

να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ως ενδιάμεσο προϊόν κατά την πορεία αυτή. Αν και 

υπάρχουν τεχνικές με τις οποίες έχει πλέον ανιχνευτεί και μελετηθεί πειραματικά (παρά 

τον ελάχιστο χρόνο ζωής) δεν πρέπει να συγχέεται με πιθανά ενδιάμεσα της αντίδρασης, 

καθώς αυτά μπορούν να αποτελέσουν τόσο ξεχωριστά προϊόντα (σε ένα στοιχειώδες 

στάδιο της αντίδρασης), όσο και αντιδρώντα (στο επόμενο στοιχειώδες στάδιο) τα οποία 

οδηγούν στο σχηματισμό των τελικών προϊόντων.   

Η παραπάνω χημική αντίδραση μπορεί να περιγραφεί με την εισαγωγή του 

ενεργοποιημένου συμπλόκου C‡, το οποίο οδηγεί τελικά στα προϊόντα P με σταθερά 

ταχύτητας k‡ :   

PBA ↔+   Συνολική αντίδραση    

     Αναλυτικά      και   ‡CBA ↔+ PC →‡

[ ‡‡][ Ck
dt
Pd

⋅= ]Για την δεύτερη αντίδραση ο νόμος ταχύτητας έχει ως εξής:   και 

υποθέτοντας ότι τα αντιδρώντα Α,Β και η μεταβατική κατάσταση C‡ βρίσκονται σε  
θερμική ισορροπία τότε: 

[ ]
[ ] [ ]BA

CK
⋅

=
‡

‡ ‡K  όπου  η σταθερά αναλογίας της θερμικής ισορροπίας και 

[ ] [ ] [ ]BAKC ⋅⋅= ‡‡  

Συνεπώς ο νόμος ταχύτητας συνολικά έχει ως: 

[ ] [ ]BAk
dt
Pd

eff ⋅=
][  όπου  ‡‡ Kkkeff ⋅=

Ο συντελεστής ταχύτητας k‡ μπορεί να συσχετιστεί με μια ιδιότητα του 

ενεργοποιημένου συμπλόκου. Η προϋπόθεση που πρέπει να πληρείται ώστε το 

ενεργοποιημένο σύμπλοκο να οδηγήσει σε προϊόντα είναι να περάσει από τη μεταβατική 
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κατάσταση. Εάν η κίνησή του (που συνήθως προσομοιάζεται  με μία ασύμμετρη δόνηση) 

έχει μια χαρακτηριστική συχνότητα ν, τότε η συχνότητα με την οποία το ενεργοποιημένο 

σύμπλοκο ταλαντώνεται γύρω από τη μεταβατική κατάσταση είναι επίσης ίση με ν. Έτσι 

θεωρείται ότι ο συντελεστής ταχύτητας k‡ δηλαδή ο ρυθμός μετάβασης του 

ενεργοποιημένου συμπλόκου διαμέσου της μεταβατικής κατάστασης είναι ανάλογος με 

τη δονητική συχνότητα ν κατά μήκος της συντεταγμένης αντίδρασης με βάση τη σχέση: 

 

      όπου κ ο συντελεστής διαβίβασης (transmission coefficient) νκ ⋅=‡k

 

Για την αντίδραση  όπου θεωρείται η ισορροπία μεταξύ αντιδρώντων 

και του ενεργοποιημένου συμπλόκου τότε για την ισορροπία αυτή εκτός των άλλων 

ισχύει ότι: 

‡CBA ↔+
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K
⋅
⋅

=
⋅

=
°

°

°

2

 όπου όλες οι πιέσεις αναφέρονται στην ισορροπία 

Αν συνυπολογιστεί ότι η μερική πίεση ενός συστατικού i γράφεται  τότε: [ ]iRTpi ⋅=

[ ] [ ] [ ]BAK
p
RTC p ⋅⋅⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= °

‡  

Συγκρίνοντας την παραπάνω σχέση με την [ ] [ ] [ ]BAKC ⋅⋅= ‡‡  είναι εύλογο ότι: 

pK
p
RTK ⋅= °

‡  

Η K  μπορεί να εκφραστεί μέσω των συναρτήσεων επιμερισμού ως: p

( ) RT

J
AmJp eNqK J

0

/0
,

ΔΕ
−

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

= ∏ ν     όπου οι μοριακές συναρτήσεις επιμερισμού 0
,mJq

και στην περίπτωση της παραπάνω χημικής ισορροπίας ως: 

( ){ } RT
mBmAmCAp eqqqNK J

±
ΔΕ

−
=

0
‡

0
,

0
,

0
, / ν  

Όσον αφορά στη συνάρτηση επιμερισμού του ενεργοποιημένου συμπλόκου, έχει 

υποτεθεί ότι μια δόνηση (του ) αρκεί για να περάσει μέσω της μεταβατικής ‡C
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κατάστασης. Η συνάρτηση επιμερισμού της δόνησης αυτής είναι ίση με  , 

όπου ν η συχνότητα της δόνησης αυτής (η ίδια που καθορίζει και το k‡).  

Αυτή η συχνότητα είναι κατά πολύ μικρότερη οποιασδήποτε κανονικής μοριακής 

δόνησης, καθώς το σύμπλοκο διαχωρίζεται, οπότε αφού hν / kΒT «1 τότε η συνάρτηση 

επιμερισμού γράφεται: 

mC
B

mC q
h

Tk
q ,, )(

ν
=  

mCq , η συνάρτηση επιμερισμού για του υπόλοιπους τρόπους δόνησης όπου 

K
h

TkK B )(‡

ν
= pK

p
RTK )( 0= και  Κατά συνέπεια ισχύουν οι σχέσεις : 

Αφού K
h

TkKkk B
eff )()(‡‡

ν
κν ⋅=⋅=  άρα     Εξίσωση Eyring K

h
Tk

k B
eff )(⋅= κ  

 

Αν υποτεθεί ότι τα αντιδρώντα Α και Β δεν έχουν δομή τότε οι συναρτήσεις επιμερισμού 

για το καθένα από αυτά είναι: 

2
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h
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Λ
= 3

0
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Λ
= 0
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p
RTVm = και όπου  και  

Το ενεργοποιημένο σύμπλοκο αποτελεί ουσιαστικά ένα σύμπλοκο του οποίου η μάζα 

ισούται με m = m + mC A B , έχει ροπή αδράνειας I και ν, ένας τρόπος δόνησης, ο οποίος 

αντιστοιχεί στην κίνηση κατά μήκος της συντεταγμένης της αντίδρασης και λόγω αυτού 

δεν εμφανίζεται στην συνάρτηση επιμερισμού του. Αυτή η συνάρτηση δίνεται από την 

εξίσωση: 

B
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0

2
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, )2(
C

mB
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VTIkq
Λ

=
h

 

 

Αφού η ροπή αδράνειας είναι ίση με μRAB
2 όπου RAB η απόσταση μεταξύ των Α και Β και 

μ η ανηγμένη μάζα του ενεργοποιημένου συμπλόκου, τότε ο συντελεστής ταχύτητας 

είναι ίσος με : 

 38



 

( ) RT
E

Cm

BmBAAB
eff e

pV
TIkVNhTk

p
RTk

≠Δ
−

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

Λ
ΛΛ

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

0

3020

2033

0 )(
)/2(/ hκ

     και 

RT
E

BCBAeff eTIk
h

RTk
≠Δ

−
ΛΛΛ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

0

)/2()/( 23 hκ  

RT
E

ABBAvogadroeff eRTkNk
≠Δ

−
⋅=

0
22

1

)/8( πκπμΆρα  

                                              

Αν συνυπολογιστεί ότι πκR2 * είναι η ενεργός διατομή σAB , τότε η παραπάνω σχέση 

καταλήγει ακριβώς στην ίδια έκφραση με τη Θεωρία των Κρούσεων (για χημική 

αντίδραση μεταξύ σωματιδίων χωρίς δομή) δηλαδή : 
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Σύμφωνα με τη Θεωρία Μεταβατικής Κατάστασης (αλλά και τη Θεωρία των 

Κρούσεων), για να συμβεί η αντίδραση κατά την κατεύθυνση σχηματισμού των 

προϊόντων, απαιτείται ένα ελάχιστο ενεργειακό περιεχόμενο το οποίο δεν είναι άλλο από 

την ενέργεια ενεργοποίησης. Συνεπώς το ενεργοποιημένο σύμπλοκο προκειμένου να 

οδηγήσει σε προϊόντα, πρέπει να υπερκεράσει ένα δυναμικό ενεργειακό φράγμα. Ωστόσο 

το 1927 ο Hund  πρώτος παρατήρησε φαινόμενα εισχώρησης φράγματος (barrier 

penetration) στα οποία, υπάρχει μη μηδενική πιθανότητα πραγματοποίησης της χημικής 

αντίδρασης, ακόμη και στην περίπτωση όπου το ενεργειακό περιεχόμενό δεν είναι τέτοιο 

ώστε να υπερκεραστεί το φράγμα δυναμικής ενέργειας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το 

σύστημα εισχωρεί και διαπερνά το ενεργειακό φράγμα ακολουθώντας μια 

‘απαγορευμένη’ πορεία μέσω μίας "σήραγγας" (tunnel). Για το λόγο αυτό το φαινόμενο 

ονομάστηκε φαινόμενο σήραγγας (tunneling effect) 

Το φαινόμενο της σήραγγας είναι σημαντικότερο σε αντιδράσεις στις οποίες 

συμμετέχουν ελαφρά άτομα ή μόρια, όπως Η+ , Η, Η2, καθώς και σε αντιδράσεις κατά τις 

οποίες λαμβάνει χώρα μεταφορά τέτοιων ελαφρών ειδών μεταξύ μεγαλύτερων μορίων. 

Κατά συνέπεια τέτοια φαινόμενα πρέπει να συνυπολογίζονται καθώς ο συντελεστής 

ταχύτητας δεν εξαρτάται μόνο από το ενεργειακό φράγμα, αλλά και από τη συνολική 
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μορφή της καμπύλης δυναμικής ενέργειας (δυναμική ενεργειακή επιφάνεια) και στην 

έκφρασή της θα πρέπει να εισέρχεται ένας διορθωτικός παράγοντας15.  

Το φαινόμενο σήραγγας δεν μπορεί να ερμηνευτεί με βάση τους κανόνες της 

Κλασικής Μηχανικής καθώς τέτοια φαινόμενα είναι σαφώς απαγορευμένα. Εντούτοις, η 

ύπαρξη τέτοιων φαινομένων προβλέπεται από την Κβαντική Μηχανική. Είναι 

αδιαμφισβήτητο ότι η Κβαντική Μηχανική άλλαξε ριζικά τη θεώρηση του μικρόκοσμου 

και οδήγησε στην αναθεώρηση μοντέλών που ίσχυαν μέχρι την θεμελίωσή της, όπως οι 

θεωρίες που επικρατούσαν σχετικά με τη δομή του ατόμου (Rutherford, Bohr). Επιπλέον, 

συνέβαλε τα μέγιστα στην ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, καθώς ποικίλες 

εφαρμογές (ημιαγωγοί, laser κ.λ.π.) βασίζονται στην Κβαντομηχανική

                                                 
15 Αρχικά προτάθηκε από τον Eugene Paul Wigner 
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Η εξίσωση Schrödinger 

 

Η έννοια της κυματοσυνάρτησης, αλλά και της εξίσωσης που περιγράφει την 

μεταβολή οποιουδήποτε συστήματος στο μικρόκοσμο, σε σχέση με το χρόνο,  

επινοήθηκε το 1926 από τον Erwin Schrödinger. Αν και τα σχόλια16 για την σύλληψη και 

την πηγή προέλευσης αυτής της εξίσωσης δεν απουσιάζουν, η γενική ιδέα βασίζεται στα 

εξής: 
( )[ ]xtie κω −−⋅Ψ=Ψ 0Έστω η εξίσωση κύματος της μορφής: , όπου ω η συχνότητα, t ο 

χρόνος και x η συντεταγμένη θέσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι νhE =πνω 2=  και  

συνάγεται ότι 
π2
h

=h
h

E πω 2⋅
= . Θέτοντας  τότε ισχύει 

h

E
=ϖ   Σχέση 1.  

λ
hp =

λ
πκ 2

=  , όπου κ ο κυματάριθμος και από το αξίωμα de Broglie ,τότε Αν τεθεί 

π2
h

=h
h

p
=κ

h
p⋅

=
πκ 2   Σχέση 2.   και θέτοντας  ισχύει ότι 

 

Αντικαθιστώντας στην αρχική εξίσωση κύματος τις σχέσεις 1 και 2, η εξίσωση λαμβάνει 

τη μορφή: 
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Παραγωγίζοντας ως προς το χρόνο t και τη θέση x έχουμε :  και 

Ψ=
∂
Ψ∂

xpi
x h

 Αντικαθιστώντας τα παρατηρήσιμα μεγέθη  από τους τελεστές τους 

προκύπτει : Ei
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h

−=
∂
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xpi
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h
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∂
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E

∂
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=
hˆ και     συνεπώς  και  ή 

πολλαπλασιάζοντας και διαιρώντας με i οι εκφράσεις για τους τελεστές ενέργειας και 

ορμής έχουν ως: 
t

iE
∂
Ψ∂

= hˆ
x

ipx ∂
Ψ∂

−= hˆ και  οι γενικότερες εκφράσεις των οποίων 

είναι: 

                                                 
16 όπως εκείνο του Richard Feynman ο οποίος αναρωτιέται ‘Από πού πήραμε αυτή την εξίσωση; Από 
πουθενά. Δεν προκύπτει από τίποτε από αυτά που γνωρίζουμε. Βγήκε από το μυαλό του Schrödinger.’  
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    Τελεστής Ενέργειας                                         Τελεστής Ορμής  
x

ipx ∂
∂

−= hˆ
 

 Η ολική ενέργεια (Ε) ενός οποιουδήποτε συστήματος μπορεί να περιγραφεί σαν το 

άθροισμα της κινητικής (Τ) και της δυναμικής ενέργειας (V), δηλαδή: 

Ε = Τ + V 

Αφού η δυναμική ενέργεια είναι συνάρτηση της θέσης, αν η μόνη διάσταση είναι η 

συντεταγμένη x τότε : 

Ε = Τ + V(x)

Η κινητική ενέργεια Τ  περιγράφεται από τη σχέση: 
m

pT
2

2

=  όπου m η μάζα. Συνεπώς η 
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Αν υποτεθεί ότι η κυματοσυνάρτηση δεν μεταβάλλεται με το χρόνο τότε 

πολλαπλασιάζοντας με την κυματοσυνάρτηση ισχύει ότι: 
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Έτσι, αν στην παραπάνω εξίσωση αντικατασταθεί όπου HV
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h  τότε: 

                                                                      Εξίσωση Schrödinger 

                                                 
17 Από τον Sir William Rowan Hamilton
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 Αυτή είναι η γενική μορφή της εξίσωσης Schrödinger. Προηγουμένως υποτέθηκε 

ότι η κυματοσυνάρτηση δεν μεταβάλλεται με το χρόνο. Ωστόσο αν ληφθεί υπόψη και η 

χρονική εξάρτηση της κυματοσυνάρτησης αλλά και η τρισδιάστατη απεικόνισή της, τότε 

από την γενική μορφή της εξίσωσης λαμβάνεται η χρονοεξαρτημένη τρισδιάστατη 

εξίσωση Schrödinger (time-dependent Schrödinger equation): 
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Από τη μορφή της εξίσωσης Schrödinger γίνεται αντιληπτό ότι ο προσδιορισμός 

της κυματοσυνάρτησης Ψ, η οποία περιγράφει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα 

σύστημα, δεν αποτελεί τετριμμένη υπόθεση και η δυσκολία αυτή αυξάνεται καθώς το 

σύστημα γίνεται όλο και πιο περίπλοκο.  

Ούτως η άλλως, ο προσδιορισμός της θέσης και της ορμής οποιουδήποτε 

συστήματος στο μικρόκοσμο δεν μπορεί να διεξαχθεί με πλήρη βεβαιότητα, κάτι που 

αποτελεί την Αρχή Απροσδιοριστίας που ανακαλύφθηκε από τον Werner Heisenberg. Στο 

μικρόκοσμο, η ενέργεια μεταδίδεται κατά ορισμένα (ιδιαίτερα μικρά) ποσά και για να 

διεξαχθεί μια μέτρηση, προκειμένου να προσδιοριστεί η κατάσταση του συστήματος, 

αναγκαστικά προκαλείται μια διαταραχή στο σύστημα η οποία δεν είναι αμελητέα και 

επουδενί λόγο δεν μπορεί να απαλειφθεί ολοκληρωτικά. Η αρχή της απροσδιοριστίας του 

Heisenberg συνδέει την αβεβαιότητα στις μετρήσεις της θέσης και της ορμής ή της 

ενέργειας και του χρόνου με τον ακόλουθο τρόπο:  
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                                                                 Αρχή Απροσδιοριστίας του Heisenberg          

                                                                  
2

)()( h
≥Δ⋅Δ xpx  

Η αρχή αυτή προβλέπει ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί ταυτόχρονα με απόλυτη 

ακρίβεια, τόσο η θέση όσο και η ορμή ενός σωματιδίου. Πιο συγκεκριμένα, όσο 

περισσότερο ακριβής είναι ο προσδιορισμός της θέσης τόσο λιγότερο ακριβής είναι ο 

υπολογισμός της ορμής και αντίστροφα. Προκειμένου να προσδιοριστεί η θέση με 

μεγάλη ακρίβεια, απαιτούνται τέτοια μέσα (ακτινοβολία πολύ μικρού μήκους κύματος, 

άρα μεγάλης ενέργειας) τα οποία επιφέρουν μεγάλη διαταραχή, συνεπώς μεγάλη 

αβεβαιότητα στη μέτρηση της ορμής και αντίθετα. Τα παραπάνω έρχονται σε πλήρη 

αντίθεση με το μακρόκοσμο, όπου η περιγραφή οποιουδήποτε συστήματος γίνεται με 

πλήρη βεβαιότητα.  

 

 

Ατομικά Τροχιακά Πολυηλεκτρονικών Ατόμων 

 

 Τα άτομα που διαθέτουν περισσότερα από ένα ηλεκτρόνια, αποτελούν σαφώς 

περισσότερο δύσκολα συστήματα, όσον αφορά στην επίλυση της εξίσωσης Schrödinger 

και κατά συνέπεια ο προσδιορισμός των ατομικών τροχιακών τους καθίσταται ακόμα πιο 

περίπλοκος. Αν και αυτά είναι φυσικό να παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με τα 

ατομικά τροχιακά του υδρογόνου, είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση ορισμένων 

προσεγγίσεων προκειμένου να υπολογιστούν οι κυματοσυναρτήσεις από την εξίσωση 

του Schrödinger. Ένα ηλεκτρόνιο (έστω ηλεκτρόνιο 1) σε ένα πολυηλεκτρονικό άτομο, 

αλληλεπιδρά με τον πυρήνα (με φορτίο Ze) και με τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια. Το 

πραγματικό μέγεθος της αλληλεπίδρασης του ηλεκτρονίου 1 με τα υπόλοιπα αλλά και 

τον πυρήνα, εξαρτάται από την απόσταση με τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια ii rrr −= 11  και 

από την απόσταση του από τον πυρήνα r . Το δυναμικό V περιγράφεται από τη σχέση: 1

⎥
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Η πρώτη απαραίτητη προσέγγιση η οποία πρέπει να εισαχθεί αφορά στην ηλεκτρονική 

άπωση καθώς ο δεύτερος όρος στην παραπάνω σχέση αντικαθίσταται με τον μέσο όρο 

της ηλεκτρονικής άπωσης ως εξής:   
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Έτσι το δυναμικό που προκύπτει από αυτή την προσέγγιση είναι συνάρτηση μόνο της 

θέσης του ηλεκτρονίου 1. Το δυναμικό αυτό δεν αναμένεται φυσικά να είναι σφαιρικά 

συμμετρικό καθώς τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια δεν είναι απαραίτητα σφαιρικά 

κατανεμημένα γύρω από τον πυρήνα. Σε αυτό το σημείο εισάγεται μια νέα προσέγγιση, 

μέσω της υπόθεσης ενός σφαιρικά συμμετρικού δυναμικού λαμβάνοντας έναν δεύτερο 

μέσο όρο ως προς τις γωνίες: 

)()( 11 rVrV r
=  

Εξ’αιτίας της υπόθεσης του σφαιρικά συμμετρικού δυναμικού, οι κυματοσυναρτήσεις για 

ένα ηλεκτρόνιο, δίνονται με βάση τη σχέση που χρησιμοποιήθηκε και στα τροχιακά του 

υδρογόνου, δηλαδή την: 

( ) ( ) ( )φϑφϑ ,,, YrRr =Ψ  

( )φϑ,YΟι συναρτήσεις  είναι εκείνες οι οποίες εξετάστηκαν στο άτομο του υδρογόνου. 

Πλέον απομένει η λύση της εξίσωσης: 

Ψ=Ψ+Ψ
∂
∂
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∂
∂

+
∂
∂
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zyxm
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2

2

2
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22h  

Η παραπάνω εξίσωση αν και περιέχει τον απλουστευμένο όρο του δυναμικού, δεν 

επιδέχεται λύση καθώς ο όρος αυτός εξακολουθεί να είναι αρκετά περίπλοκος. Η 

μέθοδος επίλυσης της παραπάνω εξίσωσης είναι προσεγγιστική και ονομάζεται μέθοδος 

του αυτοσυνεπούς πεδίου (Self Consistent Field). Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην εξής 

επαναληπτική διαδικασία: 

 1. Γίνεται μια "έξυπνη" υπόθεση (initial guess) για τον τύπο των 

κυματοσυναρτησεων του τροχιακού κάθε ηλεκτρονίου. 

 2. Οι κυματοσυναρτήσεις αυτές χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του μέσου 

δυναμικού. 
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 3. Ακολουθεί αριθμητική επίλυση της εξίσωσης Schrödinger, λαμβάνοντας ως 

λύσεις, μια ομάδα τροχιακών κυματοσυναρτήσεων ψκ (υπολογιστικά). Από τις 

κυματοσυναρτήσεις αυτές λαμβάνονται εκείνες που αντιστοιχούν σε χαμηλότερη 

ενέργεια. 

 4. Τα τροχιακά αυτά συμπληρώνονται με ηλεκτρόνια, με βάση πάντα την αρχή 

της ελάχιστης ενέργειας 

 5. Οι κυματοσυναρτήσεις αυτές χρησιμοποιούνται όπως ακριβώς στο πρώτο 

στάδιο, ώστε να υπολογιστεί ένα καινούργιο μέσο δυναμικό, το οποίο 

προσδοκάται να είναι πιο κοντά στην πραγματική τιμή από αυτό που 

υπολογίστηκε αρχικά 

 6. Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία, όπως στο τρίτο στάδιο για να βρεθούν 

νέες κυματοσυναρτήσεις ψ  . κ

 7. Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία όπως στο τέταρτο στάδιο. 

 8. Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία όπως στο πέμπτο στάδιο κ.ο.κ. 

 

Τα στάδια 3, 4, 5 επαναλαμβάνονται κυκλικά και τα αποτελέσματα κάθε κύκλου 

χρησιμοποιούνται για να αρχίσει ο επόμενος. Αν η πρώτη υπόθεση είναι επιτυχής, τότε η 

διαδικασία συγκλίνει, δηλαδή οι διαδοχικές μεταβολές των λύσεων (κυματοσυναρτήσεις 

και ενέργειες) ελαττώνονται καθώς προχωρά η διαδικασία. Αν μετά από κάποιο αριθμό 

κύκλων η μεταβολή στις λύσεις που διακρίνεται είναι μικρότερη από μία ελάχιστη τιμή 

τότε η σύγκλιση θεωρείται οριστική και τα τροχιακά που λαμβάνονται είναι τα 

επιθυμητά ατομικά τροχιακά. Η έννοια της αυτοσυνέπειας είναι σαφής καθώς το νέο 

δυναμικό (πεδίο) που υπολογίζεται στο πέμπτο στάδιο οφείλει να είναι συνεπές με τα 

τροχιακά που υπολογίστηκαν προηγουμένως στο τρίτο στάδιο.  

 Τα τροχιακά που υπολογίζονται με αυτή τη μέθοδο ονομάζονται και τροχιακά 

SCF ή τροχιακά Hartree-Fock, καθώς τέτοιες κυματοσυναρτήσεις υπολογίστηκαν, για 

σημαντικό αριθμό ατόμων, από τους Douglas Hartree και Vladimir Fock στα μέσα του 

20oυ αιώνα. Τα τροχιακά αυτά παρουσιάζουν ιδιαίτερες ομοιότητες με εκείνα του 

υδρογόνου, αλλά διαφέρουν στο ότι ο κύριος κβαντικός αριθμός n δεν επαρκεί για να 

καθορίσει με τον ίδιο τρόπο την ενέργεια, σε σχέση με την περίπτωση του υδρογόνου, 
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εξακολουθεί ωστόσο να προσδιορίζει τον αριθμό των κομβικών επιφανειών των 

τροχιακών.  

 Για το ατομικό φάσμα  του υδρογόνου, οι φασματικές γραμμές αντιστοιχούν σε 

μεταπτώσεις μεταξύ διαφορετικών ενεργειακών καταστάσεων (διαφορετικές τιμές n) και 

τα μήκη κύματος που αντιστοιχούν στις παρατηρούμενες φασματικές γραμμές 

περιγράφονται από τη σχέση: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−ℜ= 2

2
2
1

111
nnλ

 

όπου λ το μήκος κύματος,  η σταθερά Rydberg, n ο κύριος κβαντικός αριθμός κάθε 

ενεργειακού επιπέδου. 

ℜ

Με βάση τη σχέση E = hν και c = λν  η παραπάνω σχέση μετατρέπεται στην έκφραση: 
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Η λύση της εξίσωσης Schrödinger για το άτομο του υδρογόνου οδηγεί σε 

ενεργειακά επίπεδα τα οποία δίνονται από την εξίσωση: 
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Φαίνεται από την παραπάνω σχέση ότι η ενέργεια είναι συνάρτηση του κύριου 

κβαντικού αριθμού αλλά ανεξάρτητη του κβαντικού αριθμού l. Από την παραπάνω 

σχέση μπορεί να υπολογιστεί θεωρητικά η ενέργεια που αντιστοιχεί στην μετάπτωση από 

μια ενεργειακή κατάσταση με n = n  σε μια άλλη κατάσταση όπου n = n2 1 : 
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Κατά συνέπεια αν η σταθερά Rydberg δίνεται από την σχέση: 

2
0

2

4

8 εh
me

=ℜ  

τότε αναπαράγεται η ίδια ακριβώς σχέση για τη διαφορά ενέργειας, τόσο από τα 

πειραματικά δεδομένα (ατομικό φάσμα υδρογόνου), όσο και από την θεωρητική επίλυση 

της εξίσωσης Schrödinger.  
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 Για πολυηλεκτρονικά άτομα, η ενέργεια των τροχιακών εξαρτάται εκτός από τον  

κβαντικό αριθμό n και από τον l, αν και δεν υπάρχει απλή σχέση μεταξύ της ενέργειας 

και των δυο αυτών αριθμών, και γενικά για την ίδια τιμή n η ενέργεια αυξάνεται όσο το l 

γίνεται μεγαλύτερο. 

 

 

Μοριακά τροχιακά   

  

Οι ηλεκτρονικές κυματοσυναρτήσεις των μορίων ονομάζονται μοριακά τροχιακά. 

Στις προηγούμενες ενότητες παρουσιάστηκαν οι δυσκολίες επίλυσης της εξίσωσης 

Schrödinger, για άτομα τα οποία διαθέτουν περισσότερα από ένα ηλεκτρόνια. Είναι 

προφανές ότι ο υπολογισμός των μοριακών κυματοσυναρτήσεων, είναι ακόμα πιο 

περίπλοκος, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των σωματιδίων του συστήματος (ηλεκτρόνια 

και πρωτόνια), με άμεσο επακόλουθο την αύξηση των μεταβλητών που πρέπει να 

εισαχθούν στην εξίσωση Schrödinger. 

Προκειμένου να προσδιοριστούν τα μοριακά τροχιακά, καθίσταται απαραίτητη 

μια προσέγγιση η οποία θα συμβάλλει δραστικά στη μείωση των μεταβλητών και 

συνακόλουθα στην μερική απλούστευση της εξίσωσης Schrödinger. Η προσέγγιση αυτή 

διατυπώθηκε από τους Max Born και Robert Oppenheimer και ονομάζεται Προσέγγιση 

Born-Oppenheimer ή Αδιαβατική προσέγγιση. Η βάση της προσέγγισης αυτής έγκειται 

στον διαχωρισμό της πυρηνικής και ηλεκτρονικής κίνησης, καθώς ο πυρήνας έχει πολύ 

μεγαλύτερη μάζα σε σχέση με το ηλεκτρόνιο ( 1836=
e

p

m
m

) με αποτέλεσμα να κινείται 

πολύ πιο αργά απ' αυτό και να μπορεί να θεωρηθεί πρακτικά, ότι μένει ακίνητος σε 

σχέση με τα ηλεκτρόνια.  

Η θεώρηση αυτή έχει ως συνέπεια την εξάρτηση της ηλεκτρονικής 

κυματοσυνάρτησης αποκλειστικά από τη θέση των πυρήνων και όχι από την ορμή τους. 

Η συνδρομή της προσέγγισης Born-Oppenheimer στην ανάπτυξη της Μοριακής 

Φασματοσκοπίας ήταν καθοριστικής  σημασίας, καθώς μέσω αυτής εισάγεται η έννοια 

της δυναμικής ενεργειακής επιφάνειας (Potential Energy Surface). Η δυναμική ενεργειακή 
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επιφάνεια αποτελεί την αναπαράσταση της δυναμικής ενέργειας στον τρισδιάστατο 

χώρο. Η Χαμιλτονιανή για ένα μόριο περιγράφεται από τη σχέση: 

nneneeen VVVTTH ˆˆˆˆˆˆ ++++=  

όπου  ο όρος που περιγράφει την κινητική ενέργεια των πυρήνων, ο όρος που 

περιγράφει την κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων,  ο όρος ηλεκτροστατικής άπωσης 

των ηλεκτρονίων,  ο όρος ηλεκτροστατικής έλξης μεταξύ ηλεκτρονίων-πυρήνων και 

 ο όρος ηλεκτροστατικής άπωσης των πυρήνων. Με βάση την προσέγγιση Born-

Oppenheimer, οι πυρήνες θεωρούνται στάσιμοι οπότε ο όρος  μπορεί να αγνοηθεί. 

Έτσι προκύπτει η Χαμιλτονιανή για στάσιμους πυρήνες, η οποία ονομάζεται ηλεκτρονική 

Χαμιλτονιανή και ισούται με: 

nT̂ eT̂

eeV̂

enV̂

nnV̂

nT̂

eĤ

ne THH ˆˆˆ −=  

Για οποιαδήποτε καθορισμένη (σταθερή) διάταξη των πυρήνων και αν αγνοηθεί ο 

όρος  (είναι απλά μια σταθερά), η ηλεκτρονική Χαμιλτονιανή περιέχει σαν 

μεταβλητές μόνο τις συντεταγμένες που καθορίζουν τη θέση των ηλεκτρονίων. Οι λύσεις 

της εξίσωσης Schrödinger 

nnV̂

e
i

e
i

e
ie EH Ψ=Ψˆ  

δίνουν τις ηλεκτρονικές κυματοσυναρτήσεις  και τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές 

ενέργειες  οι οποίες είναι χαρακτηριστικές για μια καθορισμένη διάταξη πυρήνων. Η 

γενική μορφή της εξίσωσης Schrödinger είναι η εξής: 

e
iΨ

e
iE

Ψ=Ψ EĤ  

άρα και αν συνυπολογιστεί ότι , όπου  οι πυρηνικές 

κυματοσυναρτήσεις, τότε  η οποία μετατρέπεται ως εξής: 
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Αφού στην  δεν τελεί κάποιος τελεστής, πλέον μπορεί να απλοποιηθεί και η 

παραπάνω σχέση να μετατραπεί σε  η οποία αποτελεί την εξίσωση 

για τους πυρήνες αφού: 

e
iΨ

n
j

n
jn

e
i ETE Ψ=Ψ+ )ˆ(

 

 

    με   n
j

n
jn EH Ψ=Ψˆ

n
e
in TEH ˆˆ +=

Αν συνεκτιμηθεί ότι η Χαμιλτονιανή ενός συστήματος γενικά γράφεται ως 

, όπου V η δυναμική ενέργεια, τότε η ενέργεια  χαρακτηρίζεται ως 

‘δυναμική ενέργεια’, καθώς  αποτελεί τη πεδίο δυναμικού το οποίο καθορίζει την κίνηση 

των πυρήνων. Αν υπολογιστεί η ‘δυναμική ενέργεια’  για αρκετές διαφορετικές 

πυρηνικές θέσεις, τότε μπορεί να προσδιοριστεί η δυναμική ενεργειακή επιφάνεια. Για 

παράδειγμα στο σχήμα φαίνεται η δυναμική ενεργειακή επιφάνεια του μορίου H

TVH ˆˆ += e
iE

e
iE

+
2  , όπου 

περιγράφεται η ‘δυναμική ενέργεια’  της θεμελιώδους ηλεκτρονικής κατάστασης, ως 

συνάρτηση της απόστασης μεταξύ των δυο πυρήνων.  

e
iE

 
Σχήμα 16:  Η ‘δυναμική’ ενέργεια ως συνάρτηση της διαπυρηνικής απόστασης  

 

Αρχικά για την περιγραφή των δονητικών χαρακτηριστικών των διατομικών 

μορίων, είχε υποτεθεί ότι αυτά συμπεριφέρονται όπως ο αρμονικός ταλαντωτής. 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό η δυναμική ενέργεια μιας ηλεκτρονικής κατάστασης του 

μορίου περιγράφεται από τη σχέση 2

2
1)( kxxV = . Η ενέργεια για τα διάφορα δονητικά 
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ϖυυ hE ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +=

2
1επίπεδα του αρμονικού ταλαντωτή προσδιορίζεται από την εξίσωση , 

όπουυ  = 0,1,2,.., τα δονητικά επίπεδα του αρμονικού ταλαντωτή και ω η αρμονική 

συχνότητα. Από την παραπάνω σχέση φαίνεται ότι τα δονητικά επίπεδα ισαπέχουν με 

απόσταση hω (ΔΕ = hω ), καθώς και ότι το μοντέλο αυτό δεν προβλέπει διάσπαση του 

μορίου (άπειρα δονητικά επίπεδα) αφού η ενέργεια συνεχώς αυξάνεται με την αύξηση 

του κβαντικού αριθμούυ . Είναι όμως γνωστό ότι με την απορρόφηση κατάλληλου 

ποσού ενέργειας, ένα διατομικό μόριο υφίσταται διάσταση στα άτομα που το συνιστούν. 

Η παραβολική καμπύλη δυναμικής ενέργειας του αρμονικού ταλαντωτή ουδέποτε 

προβλέπει τέτοια διάσπαση και συνεπώς έπρεπε να γίνουν διορθώσεις στο μοντέλο αυτό 

 Το μοντέλο το οποίο περιλαμβάνει τις διορθώσεις αυτές, είναι του μη-αρμονικού 

ταλαντωτή στο οποίο η δυναμική ενέργεια δίνεται από τη σχέση το 

οποίο λέγεται Δυναμικό Morse. Ως D

[ ]21)( x
e eDxV β−−=

e ορίζεται η ενέργεια διάσπασης του δεσμού, β μια 

σταθερά του εκάστοτε μορίου, ενώ η ενέργεια για τα διάφορα δονητικά επίπεδα δίνεται 

από τη σχέση 
2

2
1

2
1

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ += υϖυϖυ eee xE , όπουυ  = 0,1,2,.., τα δονητικά επίπεδα. 

Είναι προφανές από τη σχέση αυτή ότι τα δονητικά επίπεδα συγκλίνουν βαίνοντας σε 

μεγαλύτερες τιμές υ . Έτσι τα δονητικά επίπεδα είναι πεπερασμένα σε αριθμό και 

προβλέπεται σαφώς διάσπαση του δεσμού. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η καμπύλη 

δυναμικής ενέργειας, σε σχέση με την διαπυρηνική απόσταση, τόσο για το μοντέλο του 

αρμονικού (με διακεκομμένη γραμμή) όσο και για του μη-αρμονικού ταλαντωτή. 

 
Σχήμα 17: Ο αρμονικός και ο αναρμονικός ταλαντωτής 

 51



 

Τα μοριακά τροχιακά παρέχουν, μέσω του τετραγώνου τους, την κατανομή 

πιθανότητας εύρεσης του ηλεκτρονίου στο χώρο του μορίου. Οι κυματοσυναρτήσεις 

αυτές μοιάζουν με τα τροχιακά των ατόμων από τα οποία συνίσταται το μόριο. Κατά 

συνέπεια για το μόριο Η +
2 , όταν το ηλεκτρόνιο βρίσκεται κοντά στον πυρήνα του ενός 

ατόμου, έστω Α, η μοριακή κυματοσυνάρτηση μοιάζει με το ατομικό τροχιακό του, 1sA. 

Παρομοίως, όταν το ηλεκτρόνιο βρίσκεται κοντά στον πυρήνα του δευτέρου ατόμου, 

έστω Β, το μοριακό τροχιακό μοιάζει με το ατομικό τροχιακό του, 1sΒ. Επομένως η 

συνολική μοριακή κυματοσυνάρτηση Ψ, μπορεί να περιγραφεί ως ένας γραμμικός 

συνδυασμός των ατομικών τροχιακών 1sA και 1sΒ :     

Ψ = cA1sA + cB1sΒ B

όπου cA και cB συντελεστές, τα τετράγωνα των οποίων εκφράζουν το ποσοστό 

συμμετοχής κάθε ατομικού τροχιακού στο μοριακό.  

B

 
2 είναι ίση με:  Η αντίστοιχη πυκνότητα πιθανότητας Ψ

)1)(1(2)1()1( 22222
BABABBAA ssccscsc ++=Ψ  

+  Επειδή το μόριο Η2 συγκροτείται από δυο ισοδύναμα άτομα (υδρογόνου), η πιθανότητα 

να βρεθεί το ηλεκτρόνιο στην περιοχή ενός από τους δυο πυρήνες, πρέπει να είναι ίδια 

για ένα ισοδύναμο σημείο σχετικά με τον άλλο πυρήνα (κάτι τέτοιο δεν ισχύει ωστόσο 

για μόρια τα οποία συνιστώνται από διαφορετικά άτομα). Συνεπώς ισχύει ότι: 

      και οι δύο λύσεις είναι                     και BA cc −=BA cc =  22
BA cc =

Από τις παραπάνω λύσεις φαίνεται ότι υπάρχουν δύο κυματοσυναρτήσεις οι οποίες έχουν 

φυσική σημασία για το μόριο Η +. Αυτές είναι οι εξής: 2

 

 

 

Η κυματοσυνάρτηση Ψg συμβολίζεται με σ, υποδηλώνει ένα συμμετρικό μοριακό 

τροχιακό λόγω της ίδιας συμμετρίας των ατομικών τροχιακών και ονομάζεται δεσμικό 

μοριακό τροχιακό. 

  

Ψg = c (1sA(g) A + 1s ) Β

Ψu = c (1sA(u) A - 1s ) Β
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Σχήμα 18: Επικάλυψη τροχιακών ίδιας συμμετρίας  

 

 συμβολίζεται με σ*Αντίστοιχα, η κυματοσυνάρτηση Ψu , υποδηλώνει ένα 

αντισυμμετρικό μοριακό τροχιακό λόγω της αντίθετης συμμετρίας των ατομικών 

τροχιακών και ονομάζεται αντιδεσμικό μοριακό τροχιακό.  

 
Σχήμα 19: Επικάλυψη τροχιακών αντίθετης συμμετρίας 

 

Γενικά τα δεσμικά μοριακά τροχιακά είναι χαμηλότερης ενέργειας, λόγω ισχυρής 

αλληλεπικάλυψης (η οποία προκύπτει λόγω της ίδιας συμμετρίας), από τα αντιδεσμικά 

τροχιακά όπως φαίνεται και από την καμπύλη δυναμικής ενέργειας για το μόριο Η +
2
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Σχήμα 20: Δεσμικό και αντιδεσμικό τροχιακό 

 

Για αποστάσεις μικρότερες από την απόσταση ισορροπίας Re κυριαρχεί η άπωση 

μεταξύ των πυρήνων, ενώ για μεγαλύτερες από αυτήν αποστάσεις, η αλληλεπικάλυψη 

των δεσμικών τροχιακών ολοένα και μειώνεται μέχρι κάποια απόσταση, στην οποία 

γίνεται μηδενική και τελικά το μόριο διασπάται. 

Η προσεγγιστική μέθοδος αυτή, η οποία εκφράζει τα τροχιακά ενός μορίου 

συναρτήσει των ατομικών τροχιακών των συνιστώντων ατόμων, ονομάζεται προσέγγιση 

Γραμμικού Συνδυασμού Ατομικών Τροχιακών (Linear Combination of Atomic Orbitals) ή 

προσέγγιση LCAO. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο των μορίων 

χρησιμοποιώντας σαν ανάπτυγμα (βάση), τα ατομικά τροχιακά και η γενική μαθηματική 

διατύπωσή της εκφράζεται από την σχέση: 

∑=Ψ
n

nn zyxczyx ),,()..( φ  

όπου Ψ η μοριακή κυματοσυνάρτηση, c μια σταθερά, φ η ατομική κυματοσυνάρτηση και 

n ο αριθμός των ατόμων που συνιστούν το μόριο.   

Για την απλή περίπτωση ενός διατομικού μορίου, όπου a και b τα άτομα και φa  

φb οι αντίστοιχες ατομικές συναρτήσεις, η μοριακή κυματοσυνάρτηση Ψ γράφεται ως 

βάση αυτών των ατομικών κυματοσυναρτήσεων: 

 φ  + cΨ = ca a b φb

2Επειδή το τετράγωνο της κυματοσυνάρτησης Ψ  εκφράζει πυκνότητα πιθανότητας, τότε 

το ολοκλήρωμά της, στο σύνολο του τρισδιάστατου χώρου, πρέπει να ισούται με μονάδα 

(συνθήκη κανονικοποίησης): 

∫ ∫ =++=Ψ 1)2( 22222 υφφφφυ dccccd bababbaa  

Η παραπάνω σχέση μπορεί να αναπτυχθεί ως εξής : 
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12)2( 22222222 =++=++ ∫∫∫∫ υφφυφυφυφφφφ dccdcdcdcccc bababbaabababbaa  

Επειδή οι ατομικές κυματοσυναρτήσεις φa και φb είναι με τη σειρά τους 

κανονικοποιημένες, δηλαδή ισχύει ότι ∫∫ == 122 υφυφ dd ba  και αν ο όρος 

αλληλεπικάλυψης των ατομικών τροχιακών ∫ υφφ dba  αντικατασταθεί με Sab τότε:      

 

Στην ειδική περίπτωση όπου τα δυο συνιστώντα άτομα είναι ίδια, τότε  

και οι δύο λύσεις είναι  και . Αντικαθιστώντας αυτές στην παραπάνω 

σχέση , από την οποία προκύπτουν οι λύσεις: 

12222 =++=Ψ∫ abbaba Sccccdυ  
22
BA cc =

BA cc = BA cc −=

1)22(22 222 =±=± abaabaa ScScc

2
1

)22(
−

+±= aba Sc 2
1

)22(
−

−±= aba Sc και  

Επειδή το πρόσημο της κυματοσυνάρτησης Ψ δεν έχει φυσική σημασία, λαμβάνονται 

αυθαίρετα οι θετικές τιμές των παραπάνω λύσεων δηλαδή: 

2
1

)( )22(
−

+= abga Sc 2
1

)( )22(
−

−= abua Sc και  

  Συνεπώς η κυματοσυνάρτηση έχει δυο λύσεις οι οποίες είναι 

)()22( 2
1

)( baabg S φφ ++=Ψ
−

)()22( 2
1

)( baabu S φφ −−=Ψ
−

 και  

Από την εξίσωση Schrödinger συνεπάγεται ότι για κανονικοποιημένες συναρτήσεις, η 

ενέργεια δίνεται από τη σχέση ∫ ΨΨ= υdHE ˆ  και με βάση τα παραπάνω: 

υφφφφ dHSE babaabug )(ˆ)()22( 1
),( ±±±= ∫−  

Το ολοκλήρωμα τη σχέσης αυτής μπορεί να αναπτυχθεί δίνοντας τα εξής τέσσερα 

Χαμιλτονιανά ολοκληρώματα: 

υφϕ dHH aaaa ∫= ˆ ,  ,  υφϕ dHH baab ∫= ˆ υφϕ dHH bbbb ∫= ˆ  και  υφϕ dHH abba ∫= ˆ

 

Αφού τα δύο άτομα είναι ίδια τότε φa = φ . Άρα ισχύει ότι Hb aa =  Hbb και  Hab =  Hba. 

Έτσι η ενέργεια τελικά εκφράζεται από τη σχέση: 

)()1( 1
),( abaaabug HHSE ±±= −  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η μέθοδος LCAO ναι μεν περιγράφει με αρκετή επιτυχία 

τα μοριακά τροχιακά, δεν παύει όμως να είναι προσέγγιση. Έτσι οι κυματοσυναρτήσεις 
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οι οποίες προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία αποτελούν προσεγγιστικές και όχι 

ακριβείς λύσεις της εξίσωσης Schrödinger. Γενικά η μέση τιμή ενός μεγέθους στην 

Κβαντομηχανική εκφράζεται από τη σχέση: 

∫
∫

ΨΨ

ΨΨ
=

∗

∗

υ

υ

d

dA
A

ˆ
 

Η παραπάνω σχέση μπορεί να αποδοθεί και με τον συμβολισμό Dirac ως εξής: 

ΨΨ

ΨΨ
=

|
|| H

E  

 Όπότε αν οι συναρτήσεις είναι πραγματικές και κανονικοποιημένες, τότε η μέση τιμή 

της ενέργειας δίνεται από τη σχέση: 

∫ ΨΨ= υdHE ˆ ΨΨ= || HE  ή    

Αν η μέση τιμή ενέργειας υπολογίζεται από προσεγγιστικές και όχι ακριβείς 

λύσεις της εξίσωσης Schrödinger, τότε η ενέργεια αυτή είναι πάντα μεγαλύτερη από την 

ακριβή ενέργεια της θεμελιώδους κατάστασης, για μια ορισμένη Χαμιλτονιανή. Η 

διατύπωση αυτή αποτελεί το θεώρημα των μεταβολών (variation principle), το οποίο 

βρίσκει σημαντικές εφαρμογές στην Κβαντομηχανική και εκφράζεται μέσω της 

μαθηματικής σχέσης: 

              όπου Ε  η ενέργεια της θεμελιώδους κατάστασης 
0

ˆ EdHE >ΨΨ= ∫ υ 0 
                                                               

Για δυο λύσεις της εξίσωσης Schrödinger, ισχύει η σχέση:                1   , για r = s 

   Συνθήκη ορθοκανονικότητας    ∫ =ΨΨ δυdsr   όπου  δ            

                                                0   , για r ≠ s 

 και ΨΗ συνάρτηση δ, είναι η δέλτα συνάρτηση του Kronecker και οι Ψr s λέγονται 

ορθοκανονικές, καθώς όταν r = s  οι κυματοσυναρτήσεις είναι κανονικοποιημένες, ενώ 

όταν r ≠ s, είναι ορθογώνιες μεταξύ τους και δεν έχουν καμία αλληλεπικάλυψη. 

 Για μια προσεγγιστική λύση της εξίσωσης Schrödinger Ψ, η οποία γράφεται σαν 

ανάπτυγμα ατομικών τροχιακών: 

∑=Ψ
n

nncN ϕ  

υπάρχει μια μη τετριμμένη λύση η οποία περιγράφεται από μια χαρακτηριστική ορίζουσα: 
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0=− mnmn SEH  

  τα Χαμιλτονιανά ολοκληρώματα και Sόπου H  τα ολοκληρώματα αλληλεπικάλυψης. mn mn

Για παράδειγμα, στην περίπτωση στην οποία η μοριακή κυματοσυνάρτηση γράφεται σαν 

βάση δυο ατομικών τροχιακών: 

 φ  + cΨ = ca a b φb

τότε η χαρακτηριστική ορίζουσα είναι: 

0=

−−

−−

EHSEH

SEHEH

bbabab

ababaa
 

Στην περίπτωση, όπου τα δύο ατομικά τροχιακά είναι ίδια (ομοπυρηνικό 

διατομικό μόριο), τότε: 

 abaa HHE ±=

Αφού η μέση ενέργεια είναι η παραπάνω, οι ενέργειες των δύο μοριακών τροχιακών που 

προκύπτουν (δεσμικό-αντιδεσμικό), θα δίνονται από τη σχέση: 

abaa HHE +=    για το αντιδεσμικό 

abaa HHE −=    για το δεσμικό μοριακό τροχιακό 

Έτσι αποδεικνύεται ότι τα ενεργειακά επίπεδα των δύο μοριακών τροχιακών 

‘ισαπέχουν’(κατά Hab) από το ‘ενεργειακό κέντρο βάρους’, φαινόμενο το οποίο 

παρατηρείται σε όλα τα ομοπυρηνικά διατομικά μόρια, όπως φαίνεται από το σχήμα: 

 
Σχήμα 21: Το δεσμικό κι αντιδεσμικό μοριακό τροχιακό 

 Για τα ετεροπυρηνικά μόρια δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αφού τα δεσμικά τροχιακά 

τείνουν να ‘μοιάζουν’ πιο πολύ στα ατομικά τροχιακά του περισσότερο ηλεκτραρνητικού 

ατόμου και έτσι το ‘ενεργειακό κέντρο βάρους’ μετατοπίζεται προς το μέρος του πιο 
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ηλεκτραρνητικού ατόμου. Το αντίθετο συμβαίνει με τα αντιδεσμικά μοριακά τροχιακά, 

τα οποία έχουν ενέργεια παρεμφερή με εκείνη του λιγότερο ηλεκτραρνητικού ατόμου. 

Τα τροχιακά τέτοιων συστημάτων αντιμετωπίζονται με βάση την ισοηλεκτρονική αρχή, 

σύμφωνα με την οποία, τα μοριακά τροχιακά ενός ετεροπυρηνικού μορίου παρουσιάζουν 

μεγάλη ομοιότητα με τα μοριακά τροχιακά του αντίστοιχου ομοπυρηνικού μορίου, στο 

οποίο αντιστοιχεί ίσος αριθμός ηλεκτρονίων στην εξωτερική στοιβάδα.  
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Μοριακοί Κβαντομηχανικοί Υπολογισμοί 
 
 

Στις προηγούμενες ενότητες παρουσιάστηκαν οι δυσκολίες ακριβούς επίλυσης 

της εξίσωσης Schrödinger καθώς και μια σειρά προσεγγίσεων, σύμφωνα με τις οποίες 

προσδιορίζονται οι κυματοσυναρτήσεις τόσο των ατόμων όσο και των μορίων. Οι 

δυσκολίες αυτές αυξάνουν στα πολυηλεκτρονικά συστήματα, με αποτέλεσμα οι 

δυνατότητα πρόβλεψης βασικών και συνάμα ουσιαστικών ιδιοτήτων τέτοιων 

συστημάτων να είναι εκ των πραγμάτων περιορισμένη.  

H ευρεία τεχνολογική εξέλιξη και ειδικότερα η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών στα μέσα του 20ου αιώνα, συνεισέφεραν σε μεγάλο βαθμό στην 

εγκαθίδρυση θεωρητικών ‘μοντέλων’ πρόβλεψης και προσομοίωσης, τα οποία 

αποσκοπούν στην διεύρυνση της δυνατότητας υπολογισμού σημαντικών παραμέτρων 

των χημικών ενώσεων. Έτσι υπάρχει πλέον πλήθος υπολογιστικών προγραμμάτων 

και μοντέλων, τα οποία βρίσκουν εφαρμογές σε διάφορους τομείς της Χημείας 

(Φασματοσκοπία, Ατμοσφαιρική Χημεία, Χημεία Υλικών), μέσω των οποίων 

καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός κρίσιμων ποσοτήτων, όπως θερμοδυναμικών 

(π.χ. ενθαλπία αντίδρασης) και κινητικών (π.χ συντελεστής ταχύτητας) παραμέτρων.  

Ένας ιδιαίτερα σημαντικός τομέας ο οποίος παρουσιάζει ραγδαία εξέλιξη τις 

τελευταίες δεκαετίες, είναι εκείνος της Θεωρητικής Χημείας και Φυσικής. Στόχος του 

συγκεκριμένου κλάδου, είναι η πρόβλεψη τιμών μετρήσιμων ποσοτήτων, μέσω 

θεωρητικών υπολογισμών, προκειμένου να βρεθούν λεπτομερείς εξηγήσεις σε 

πειραματικά δεδομένα, να βρίσκονται λύσεις σε προβλήματα που παρουσιάζουν 

πειραματικές δυσχέρειες καθώς και να συνεπικουρεί στην κατεύθυνση μελλοντικών 

πειραμάτων. Οι θεωρητικοί υπολογισμοί, διεξάγονται με τη χρησιμοποίηση 

προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Gaussian, Molpro, Molcas, Gamess, 

κ.λ.π.) και ονομάζονται μοριακοί κβαντομηχανικοί υπολογισμοί ή υπολογισμοί ab 

initio. Ο όρος ab initio στα Λατινικά σημαίνει ‘πρώτες αρχές’ και εν προκειμένω, οι 

υπολογισμοί ab initio υποδηλώνουν υπολογισμούς οι οποίοι διέπονται ‘από βασικές 

αρχές’ της Κβαντομηχανικής.  

Αν και αρχικά οι ab initio υπολογισμοί, είχαν μάλλον επικουρικό χαρακτήρα 

στη διεξαγωγή πειραμάτων, η ιστορική εξέλιξή τους και η διαρκής αύξηση της 

αξιοπιστίας των δεδομένων που αναπαράγουν, τους καθιστά ολοένα και πιο 

έγκυρους. Η διεξαγωγή σύνθετων πειραμάτων για χημικά συστήματα γίνεται ολοένα 

και πιο δαπανηρή (αλλά και ανέφικτη σε κάποιες περιπτώσεις), με αποτέλεσμα όσο η 
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αξιοπιστία των θεωρητικών υπολογισμών αυξάνει, να καθιερώνεται ολοένα και 

περισσότερο η θεωρητική μελέτη τέτοιων συστημάτων. Βέβαια, οι δυνατότητες των 

υπολογισμών είναι μάλλον οριοθετημένες, ωστόσο λόγω της ανάπτυξης της 

τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και της συνεχούς βελτίωσης των 

μεθόδων, τα όρια αυτά γίνονται ολοένα και πιο ‘ελαστικά’. Είναι γεγονός πως τα 

θεωρητικά δεδομένα προσεγγίζουν τα πειραματικά με την πάροδο του χρόνου, αλλά 

σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπολογισμών 

να οδηγήσει σε κατάργηση του πειράματος18.  

Στους υπολογισμούς ab intio, την επίλυση της εξίσωσης Schrödinger 

διαχειρίζονται διαφορετικές μέθοδοι (θεωρίες) ενώ για να περιγράφουν τα μοριακά 

τροχιακά, χρησιμοποιούνται διάφορες βάσεις (αναπτύγματα) ατομικών τροχιακών. Ο 

συνδυασμός της μεθόδου και της βάσης χαρακτηρίζεται ως Επίπεδο Θεωρίας (Level 

of Theory) και ο γενικός συμβολισμός του είναι:    Μέθοδος / Βάση   

Στις επόμενες ενότητες θα περιγραφούν ορισμένες ab initio μέθοδοι 

υπολογισμών καθώς και ορισμένες βάσεις ανάπτυξης τροχιακών. 

 

 

Μέθοδος Hartree-Fock 

 

Η θεωρία Hartree-Fock βασίζεται στη μέθοδο αυτοσυνεπούς πεδίου SCF, η 

οποία περιγράφηκε στις προηγούμενες ενότητες και αποτελεί βελτίωση της θεωρίας 

Hartree. Η θεωρία Hartree προκειμένου να προσεγγίσει τις κυματοσυναρτήσεις, 

αντικαθιστά τον όρο του δυναμικού στην εξίσωση Schrödinger με ένα σφαιρικά 

συμμετρικό (ως προς το ηλεκτρόνιο) δυναμικό και ακολουθεί την διαδικάσια SCF, 

ενώ αγνοεί τις διαπυρηνικές αλληλεπιδράσεις θεωρώντας το ηλεκτρόνιο ανεξάρτητο 

σωματίδιο (μοντέλο ανεξάρτητου σωματιδίου). Με βάση τη θεωρία αυτή, το δυναμικό 

που δρα στο ηλεκτρόνιο εξαιτίας των υπολοίπων, περιγράφεται από τα 

ολοκληρώματα Coulomb. Το μειονέκτημα της θεωρίας αυτής είναι ότι δεν 

ικανοποιείται η απαγορευτική αρχή του Pauli ή  αρχή της αντισυμμετρίας.  

Aν θεωρηθεί το άτομο του ηλίου He το οποίο έχει δύο ηλεκτρόνια, αυτά 

κατανέμονται στο 1s τροχιακό με αντιπαράλληλο spin. Έστω ότι το ηλεκτρόνιο 1 έχει 

                                                 
18 ‘Τα πειράματα είναι τα μόνα γνωστικά μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Τα υπόλοιπα είναι 
ποίηση, φαντασία’  Max Planck. 
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spin α και το ηλεκτρόνιο 2 έχει spin β. Η ολική κυματοσυνάρτηση 

(συμπεριλαμβανομένου και του spin) είναι της μορφής: 

Ψ = 1s(1)α(1)1s(2)β(2) 

Η κυματοσυνάρτηση αυτή μειονεκτεί στο ότι υποθέτει μία σαφή διάκριση 

μεταξύ των ηλεκτρονίων. Η κατάσταση στην οποία δυο ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν 

το 1s ατομικό τροχιακό και έχουν αντιπαράλληλα spin, μπορεί κάλλιστα να 

περιγραφεί από την κυματοσυνάρτηση: 

Ψ′ = 1s(1)β(1)1s(2)α(2) 

 Οι κυματοσυναρτήσεις αυτές είναι ισοπίθανες, συνεπώς για να μην υπάρχει διάκριση 

των ηλεκτρονίων θα πρέπει να λαμβάνονται οι γραμμικοί συνδυασμοί των 

κυματοσυναρτήσεων αυτών: 

1s(1)α(1)1s(2)β(2) ± 1s(1)β(1)1s(2)α(2) 

Οι δυο παραπάνω συνδυασμοί έχουν την ίδια πυκνότητα πιθανότητας |Ψ|2 όσον 

αφορά στην αμοιβαία μετάθεση των ηλεκτρονίων 1 και 2, άρα δεν επιτρέπουν την 

διάκριση του ενός από το άλλο. Ωστόσο, ο θετικός συνδυασμός είναι συμμετρικός, 

ενώ ο αρνητικός είναι αντισυμμετρικός. Τα πειραματικά δεδομένα συγκλίνουν στο 

ότι μόνο ο αρνητικός συνδυασμός είναι επιτρεπτός και το γενικό συμπέρασμα είναι 

ότι όλες οι κυματοσυναρτήσεις πρέπει να είναι αντισυμμετρικές ως προς την 

αντιμετάθεση των ηλεκτρονίων. Η παραπάνω διατύπωση αποτελεί την αρχή της 

αντισυμμετρίας βάση της οποίας οι κυματοσυναρτήσεις αλλάζουν πρόσημο κατά την 

αμοιβαία μετάθεση ηλεκτρονίων. Επειδή τα ηλεκτρόνια έχουν ημιακέραια τιμή spin 

ονομάζονται σωματίδια Fermi ή φερμιόνια. 

 Η αντισυμμετρικότητα των κυματοσυναρτήσεων εξασφαλίζεται με την 

έκφρασή τους υπό τη μορφή οριζουσών Slater. Για το άτομο του He η ορίζουσα 

Slater (όπου ο συντελεστής κανονικοποίησης ισούται με 
2

1  ) είναι της μορφής: 

)2()2(1)2()2(1

)1()1(1)1()1(1

2
1

β

β

sas

sas
=Ψ  

Οι κυματοσυναρτήσεις εκφράζονται σαν γινόμενο του χωρικού μέρους (π.χ 1s) και 

του spin (α ή β). Γενικά, για ένα σύστημα n ηλεκτρονίων με σύνολο σπιν-τροχιακών 

κυματοσυναρτήσεων η ορίζουσα Slater έχει τη μορφή: 
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Η θεωρία Hartree-Fock αποτελεί τη βάση για όλες τις μεθόδους ab initio και 

για να περιγράψει οποιοδήποτε ατομικό η μοριακό σύστημα, αναπαριστά τις 

κυματοσυναρτήσεις με ορίζουσες Slater. Οι κυματοσυναρτήσεις αυτές  

χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τη μέθοδο αυτοσυνεπούς πεδίου, ώστε να 

υπολογιστούν  ενεργειακές τιμές, οι οποίες εμπίπτουν στο θεώρημα των μεταβολών: 
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E ≥
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=  

Η  Χαμιλτονιανή του συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη την προσέγγιση Born-

Oppenheimer, περιγράφεται από τη σχέση: 

nneneee VVVTH ˆˆˆˆˆ +++=  

Οι παραπάνω όροι αναλύονται ως εξής: 
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1ˆ   , για κάθε ηλεκτρόνιο i το οποίο αλληλεπιδρά με ηλεκτρόνιο j  

Η ολική Χαμιλτονιανή για n ηλεκτρόνια, μπορεί να γραφεί με βάση τις παραπάνω 

σχέσεις ως εξής: 
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Το διπλό άθροισμα των gij, αντιπροσωπεύει το συνολικό δυναμικό που αναπτύσσεται 

μεταξύ οποιωνδήποτε ηλεκτρονίων i και j, στο σύνολο n ηλεκτρονίων. Στη θεωρία 

Hartree-Fock, το δυναμικό αυτό περιγράφεται από τα ολοκληρώματα Coulomb Jij και 

τα ολοκληρώματα ανταλλαγής Kij (exchange integrals): 
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Για παράδειγμα, όταν  i = 1 και j = 2, τα ολοκληρώματα Jij και Kij, δίνονται από τις 

σχέσεις: 
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)2()1(||)2()1( 21122112 φφφφ gJ = )2()1(||)2()1( 22122112 φφφφ gK = και  

 

Με βάση αυτή τη θεωρία η ολική Χαμιλτονιανή ισούται με έναν τελεστή, τον τελεστή 

Hartree-Fock ο οποίος συμβολίζεται ως .Κατά συνέπεια ο τελεστής αυτός ισούται 

με: 
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Η μέθοδος Hartree-Fock βασίζεται στην μέθοδο αυτοσυνεπούς πεδίου, 

χρησιμοποιώντας σαν βάση τα σπιν-τροχιακά. Αντικαθιστώντας στην εξίσωση 

Schrödinger τον τελεστή Fock και ολοκληρώνοντας, προκύπτει μια εξίσωση 

ιδιοτιμών με άγνωστους τους συντελεστές και όχι τις κυματοσυναρτήσεις. Η εξίσωση 

αυτή ονομάζεται εξίσωση Roothaan-Hall και η μορφή της είναι: 

FC = SCE 

όπου F ο τελεστής Fock, C το άθροισμα των συντελεστών cν , S τα ολοκληρώματα 

αλληλεπικάλυψης και E οι ιδιοτιμές ενέργειας 

Όταν τα σπιν-τροχιακά έχουν τα ίδια χωρικά μέρη, τότε η κυματοσυνάρτηση 

αυτή ονομάζεται περιορισμένη Hartree-Fock (Restricted Hartree Fock, RHF). Για 

κλειστά μοριακά συστήματα (πλήρως κατειλημμένα τροχιακά), χρησιμοποιούνται οι 

RHF κυματοσυναρτήσεις. Για μόρια τα οποία δεν είναι πλήρως συμπληρωμένα με 

ηλεκτρόνια, χρησιμοποιούνται είτε  RΟHF (Restricted Open Hartree Fock) ή οι UHF 

(Unrestricted Hartree Fock) κυματοσυναρτήσεις. Οι τελευταίες  δεν περιορίζουν τα 

χωρικά μέρη των σπιν-τροχιακών α να είναι ίδια με εκείνα των σπιν-τροχιακών β, 

δίνοντας περισσότερη ‘ελευθερία’ στην ολική κυματοσυνάρτηση. 

Το κύριο μειονέκτημα της μεθόδου Hartree-Fock είναι ότι δεν χειρίζεται 

σωστά την ηλεκτρονική συσχέτιση (electron correlation), καθώς θεωρεί μόνο ένα 

μέσο όρο δυναμικού άπωσης ηλεκτρονίου-ηλεκτρονίου. Έτσι αποτυγχάνει να 

συσχετίσει πλήρως στο χώρο τη θέση ενός ηλεκτρονίου σε σχέση με ένα δεύτερο, με 

αποτέλεσμα οι τιμές ενέργειας που προκύπτουν με τη μέθοδο αυτή να διαφέρουν 

αρκετά από τις πραγματικές τιμές. Η διαφορά ανάμεσα στην πραγματική ενέργεια και 

στην ενέργεια Hartree-Fock ονομάζεται ενέργεια συσχέτισης (correlation energy) και 

είναι συνήθως αρνητική ποσότητα, δηλαδή η μέθοδος Hartree-Fock υπερτιμά τις 

ηλεκτρονιακές απώσεις. Πληρέστερες ab initio μέθοδοι συμπεριλαμβάνουν την 

ηλεκτρονική συσχέτιση και για αυτό ονομάζονται μέθοδοι συσχέτισης (correlation 
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methods). Αν και η μέθοδος Hartree-Fock πλέον χρησιμοποιείται σπάνια αυτούσια 

(μόνο σε περιπτώσεις όπου η εφαρμογή μεθόδων συσχέτισης είναι εξαιρετικά 

χρονοβόρα και δαπανηρή) , αποτελεί τη βάση19 ανάπτυξης των μεθόδων συσχέτισης, 

κάποιες από τις οποίες περιγράφονται στις επόμενες ενότητες. 

 

Θεωρία Διαταραχών Møller-Plesset  (MPn) 

 

Η θεωρία διαταραχών Møller-Plesset (Møller-Plesset Perturbation Theory), 

παρέχει μια προσέγγιση όσον αφορά στην συσχέτιση της κίνησης των ηλεκτρονίων 

αντίθετου spin, θεωρώντας τα μη ανεξάρτητα, σε αντίθεση με τη θεωρία Hartree-

Fock, όπου για το ηλεκτρόνιο υιοθετείται το μοντέλο του ανεξάρτητου σωματιδίου. Η 

ενέργεια συσχέτισης (correlation energy) αποτελεί την διαφορά της πραγματικής 

ενέργειας και της ενέργειας Hartree-Fock: 

 
RHFrelnon

exactcorr EEE −= −  
 

Η μέθοδος αυτή (MPn) διαχειρίζεται τα φαινόμενα ηλεκτρονικής συσχέτισης 

σαν μικρής εμβέλειας διαταραχές στην αδιατάραχτη Χαμιλτονιανή. Η αδιατάραχτη 

Χαμιλτονιανή αποτελεί το σύνολο των ιδιοτιμών του τελεστή Fock, δηλαδή 

ουσιαστικά της Χαμιλτονιανής που προβλέπεται από τη θεωρία Hartree-Fock. 

Σύμφωνα με τη θεωρία Møller-Plesset, η ολική Χαμιλτονιανή οποιουδήποτε 

συστήματος περιγράφεται σαν άθροισμα της αδιατάρακτης Χαμιλτονιανής (Hartree-

Fock)  και της διαταραγμένης Χαμιλτονιανής 0Ĥ H ′ˆ : 

   όπου λ είναι ο συντελεστής διαταραχής 
HHH ′+= ˆˆˆ

0 λ  
 

Με αυτό τον τρόπο η θεωρία διαταραχών Møller-Plesset διαχειρίζεται τόσο 

τις κυματοσυναρτήσεις (ιδιοσυναρτήσεις), όσο και τις ενέργειες (ιδιοτιμές):  

   (ψ
                                                                                  όπου n ο βαθμός διαταραχής  

)3(3)2(2)1()0( ... nnλψλψλλψψψ +++++=

3(32()10( nn EEE +

)

())2() ...EEE λλλλ ++++= )

 

Η μέθοδος αυτή μπορεί να χειριστεί θεωρητικά n βαθμού διαταραχές στην 

αδιατάρακτη Χαμιλτονιανή, ωστόσο πρακτικά, λόγω αυξημένου κόστους, 

χρησιμοποιείται μέχρι ο βαθμός με n = 4 (MP4). Στη συνέχεια αναλύεται η μορφή της 

                                                 
19 Στις περισσότερες μεθόδους το πρώτο στάδιο, είναι το στάδιο υπολογισμού Hartree-Fock (SCF)  
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εξίσωσης Schrödinger για μηδενική, πρώτης και δεύτερης τάξης διαταραχή. Η 

εξίσωση γράφεται: 

Ψ=Ψ EĤ  

Αντικαθιστώντας στην εξίσωση την σχέση για τον Χαμιλτονιανό τελεστή, την 

κυματοσυνάρτηση και την ενέργεια η εξίσωση έχει ως εξής: 

+Ψ−Ψ−Ψ′+Ψ+Ψ−Ψ )()( )0()1()1(
0

)0()1()1(
0

)0(
0

)0(
0

0 EEHHEH λλ  

 0)( )0()2()1()1()2(
0

)0()2()1()1()2(
0

2 =Ψ−Ψ−Ψ−Ψ′+Ψ′+Ψ EEEHHHλ

 

Για μηδενικής τάξης διαταραχή:                                                              

                                                                                                       Hartree-Fock 0)( )0( =Ψ− EH
Για δεύτερης τάξης διαταραχή:                                                                                                                      

00

                                                                                                                MP2 )0()2()2()1()1()1()2(
00 )()()( Ψ′−+Ψ′−=Ψ− HEHEEH

 

Η πλέον διαδεδομένη μέθοδος Møller-Plesset είναι η ΜΡ2, καθώς χειρίζεται 

ικανοποιητικά το πρόβλημα της ηλεκτρονιακής συσχέτισης, έχει ανεκτό υπολογιστικό 

κόστος και είναι συνεπής ως προς το μέγεθος (size-consistent), όπως όλες οι MPn 

μέθοδοι. Αν για την περιγραφή των τροχιακών, απαιτείται Ν αριθμός συναρτήσεων, 

το υπολογιστικό κόστος της ΜΡ2 αυξάνεται σύμφωνα με την δύναμη Ν5. Η έννοια 

της συνέπειας ως προς το μέγεθος (size consistency), μπορεί να αποδοθεί με το 

ακόλουθο παράδειγμα: Έστω ένα διατομικό μόριο ΑΒ, για το οποίο υπολογίζεται η 

ενέργειά του όταν τα άτομα Α και Β βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση (θεωρητικά δεν 

υφίσταται δεσμός). Γίνεται ένας επιπλέον υπολογισμός της ενέργειας του ατόμου Α 

και του ατόμου Β ξεχωριστά. Αν το άθροισμα της ενέργειας των δυο ατόμων 

ξεχωριστά, ισούται με την ενέργεια που υπολογίστηκε για το ΑΒ, με τα άτομα σε 

μεγάλη απόσταση, τότε ο υπολογισμός και κατά συνέπεια η μέθοδος, είναι συνεπείς 

ως προς το μέγεθος. 'Ενα βασικό μειονέκτημα της ΜΡ2 είναι ότι δεν υπακούει στο 

θεώρημα των μεταβολών, καθώς ενδέχεται να προκύψουν τιμές ενέργειας μικρότερες 

από τις πραγματικές και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται ως non-variational, ενώ 

κάποιες φορές χαρακτηρίζεται και από αδυναμία ή βραδύτητα σύγκλισης.  
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Θεωρία Συζευγμένου Σμήνους / Coupled-Cluster Theory 

 
Η θεωρία συζευγμένου σμήνους (Coupled-Cluster Theory) αποτελεί μια από 

τις πλέον αξιόπιστες ab initio μεθόδους (όπως και η θεωρία αλληλεπίδρασης 

διαμόρφωσης, Configuration Interaction) και για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται 

ολοένα και περισσότερο, τα τελευταία χρόνια, για υψηλής ποιότητας υπολογισμούς. 

Η θεωρία Coupled-Cluster, όπως και η CI, προσεγγίζει το πρόβλημα της 

ηλεκτρονικής συσχέτισης αρκετά διαφορετικά από τη θεωρία διαταραχών Møller-

Plesset. Όπως προαναφέρθηκε, η MPn μέθοδος διαχειρίζεται τα φαινόμενα 

ηλεκτρονικής συσχέτισης σαν μικρής εμβέλειας διαταραχές στην αδιατάρακτη 

Χαμιλτονιανή. Ωστόσο η προσέγγιση αυτή δεν εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία, 

όταν η ενέργεια συσχέτισης είναι μεγάλη και η αξιοπιστία της συγκεκριμένης 

μεθόδου μειώνεται στην περίπτωση αυτή. Αντίθετα, η θεωρία Coupled-Cluster είναι 

σαφώς πιο αξιόπιστη σε ανάλογες περιπτώσεις. 

Η θεωρία συζευγμένου σμήνους επιχειρεί να λύσει το πρόβλημα της 

ηλεκτρονικής συσχέτισης, μέσω της εισαγωγής κυματοσυναρτήσεων (coupled-cluster 

wavefunctions) οι οποίες περιλαμβάνουν τη συσχέτιση κίνησης ‘σμηνών’ 

ηλεκτρονίων, σε πολυηλεκτρονικά συστήματα. Οι κυματοσυναρτήσεις αυτές 

αναπαράγονται κατά την εφαρμογή τελεστών σμήνους (cluster operators), στην 

αρχική κυματοσυνάρτηση αναφοράς. Η αναπαραγωγή τέτοιων κυματοσυναρτήσεων 

βασίζεται στην σχέση: 

 0
)ˆ( Ψ=Ψ T

CC e  

όπου ΨCC  η coupled-cluster κυματοσυνάρτηση, 

 T  ο τελεστής σμήνους  και  Ψˆ  η κυματοσυνάρτηση αναφοράς 0

 

Αν ο εκθετικός τελεστής περιέχει συνεισφορές από όλους τους πιθανούς 

συνδυασμούς (διεγέρσεις) ηλεκτρονίων (μεγάλες τιμές n), τότε μπορεί να 

προσδιοριστεί η ακριβής κυματοσυνάρτηση, από την κυματοσυνάρτηση αναφοράς. Η 

αρχική κυματοσυνάρτηση μπορεί να είναι και η κυματοσυνάρτηση Hartree-Fock. 

Όταν η μέθοδος χρησιμοποιεί απλές (single) και διπλές (double) διεγέρσεις, τότε n = 

2 και η μέθοδος λέγεται CCSD (Coupled-Cluster Single & Double excitations).Στην 

περίπτωση όπου n = 3, η μέθοδος χρησιμοποιεί απλές (single), διπλές (double) και 

τριπλές (triple) διεγέρσεις και ονομάζεται CCSDΤ (Coupled-Cluster Single Double &  

nTTTT ˆ...ˆˆˆ
21 +++=  
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Triple excitations). Το υπολογιστικό κόστος της CCSD είναι Ν6 ενώ της CCSDΤ 

είναι της τάξης Ν8.  

Μια ευρύτατα χρησιμοποιούμενη, τα τελευταία χρόνια, μέθοδος είναι η 

υβριδική μέθοδος CCSD(T). Η μέθοδος αυτή αποτελεί το ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ 

της CCSD και CCSDΤ, αφού διαχειρίζεται πλήρως τις απλές και διπλές διεγέρσεις 

και συνάμα διαχειρίζεται τις τριπλές διεγέρσεις παρόμοια με τη θεωρία διαταραχών, 

μέσω μιας διόρθωσης, η οποία έχει προσεγγιστικά τα ίδια αποτελέσματα με τον 

τελεστή τριπλών διεγέρσεων Τ3, τον οποίο συμπεριλαμβάνει η CCSDΤ. Παράλληλα 

πληθώρα υπολογισμών υποδεικνύει ότι η CCSD(T) είναι σχεδόν το ίδιο ακριβής και 

αξιόπιστη, με την πιο δαπανηρή CCSDΤ. Το υπολογιστικό κόστος της υβριδικής 

αυτής μεθόδου είναι Ν7 και για αυτό προτιμάται συνήθως από την CCSDΤ, αφού με 

μικρότερο υπολογιστικό κόστος αναπαράγει ιδιαίτερα αξιόπιστα αποτελέσματα. Συν 

τοις άλλοις, η CCSD(T) (όπως και όλοι οι μέθοδοι Coupled-Cluster) είναι συνεπής ως 

προς το μέγεθος (size consistent). Μειονέκτημα των μεθόδων Coupled-Cluster, είναι 

ότι δεν υπακούουν επίσης στο θεώρημα των μεταβολών και για το λόγο αυτό 

χαρακτηρίζονται ως  non-variational.                   
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Βάσεις Ανάπτυξης Τροχιακών 

 

Στις προηγούμενες ενότητες περιγράφηκε η διαδικασία προσέγγισης των 

μοριακών τροχιακών ως γραμμικού συνδυασμού των ατομικών τροχιακών. Γίνεται 

αντιληπτό ότι η επιλογή των ατομικών τροχιακών που θα χρησιμοποιηθούν σαν βάση 

ανάπτυξης των μοριακών τροχιακών, οποιουδήποτε συστήματος, είναι κρίσιμης 

σημασίας καθώς από την επιλογή αυτή εξαρτάται κατά ένα μεγάλο ποσοστό η 

ποιότητα ενός θεωρητικού υπολογισμού. Όσο πιο πλήρης είναι η βάση ανάπτυξης 

των ατομικών τροχιακών, τόσο πιο σαφής θα είναι η περιγραφή των μοριακών 

κυματοσυναρτήσεων και κατά συνέπεια οι ιδιότητες που υπολογίζονται θεωρητικά, 

αναμένονται να προσεγγίζουν περισσότερο τις πραγματικές τιμές. Ο άλλος 

παράγοντας που καθορίζει την ποιότητα των θεωρητικών υπολογισμών, είναι η 

επιλογή της μεθόδου (θεωρίας) επίλυσης της εξίσωσης Schrödinger. 

Με γνώμονα την προσέγγιση LCAO, τα μοριακά τροχιακά προκύπτουν από 

το ανάπτυγμα των ατομικών τροχιακών:  

 

∑=Ψ
n

nn zyxczyx ),,()..( φ  

Τα ατομικά τροχιακά φn(x,y,z) αναπαριστώνται σαν ένα άθροισμα όρων, οι 

οποίοι μοιάζουν με τις λύσεις της εξίσωσης του Schrödinger για το άτομο του 

υδρογόνου και έχουν αντίστοιχα τις μορφές των τροχιακών s, p, d, f, ..., ενώ οι 

επιμέρους συντελεστές και οι εκθέτες έχουν βελτιστοποιηθεί με κατάλληλους 

υπολογισμούς (συνήθως στα αντίστοιχα άτομα) σε επίπεδα θεωρίας είτε Hartree-Fock 

ή CI. Οι συναρτήσεις αυτές ονομάζονται συναρτήσεις βάσεως (basis functions), ή 

σύνολα βάσεων (basis sets). Αρχικά, ώς συναρτήσεις βάσεως χρησιμοποιήθηκαν οι 

συναρτήσεις STO’s (Slater Type Orbitals) εξ’αιτίας των ομοιοτήτων που 

παρουσιάζουν με τα ατομικά τροχιακά του υδρογόνου (η κυματοσυνάρτηση είναι 

ανάλογη του ). Αυτά τα σύνολα βάσεως περιγράφονται από τη συνάρτηση των 

σφαιρικών συντεταγμένων:  

re ζ−

),(),,,,,,( 1 ϕϑϕθζφ ζ
lm

rn
i YeNrrmln −−=     

Όπου Ν η σταθερά κανονικοποίησης, r, θ, φ οι σφαιρικές συντεταγμένες n, l, 

m οι κβαντικοί αριθμοί και Ylm το τμήμα που περιγράφει τη στροφορμή. Ωστόσο 

τέτοιου είδους συναρτήσεις δεν προσφέρονται για γρήγορους υπολογισμούς των 

απαραίτητων ολοκληρωμάτων αλληλεπίδρασης ηλεκτρονίου-ηλεκτρονίου. Για το 
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λόγο αυτό, αντί των συναρτήσεων STO, χρησιμοποιούνται οι συναρτήσεις GTO 

(Gaussian Type Orbitals). Οι συναρτήσεις αυτές εκφράζονται από τη γενική σχέση:   
nmlar zyxNezyxnmlag

2

),,,,,,( −=  

όπου Ν η σταθερά κανονικοποίησης, x, y ,z οι καρτεσιανές συντεταγμένες ενώ τα l, 

m, n δεν αντιπροσωπεύουν τους κβαντικούς αριθμούς αλλά απλά εκθετικά τμήματα. 

 Αξιοσημείωτο είναι ότι μια συνάρτηση STO αναπαράγεται ταχύτερα από το 

άθροισμα συναρτήσεων GTO’s παρά από ένα άθροισμα STO’s. Η διαφορά μεταξύ 

μιας συνάρτησης Gaussian και μιας Slater έγκειται στην απλούστερη αναπαράσταση 

που παρέχει γενικά μια συνάρτηση Gaussian. Οι βασικές διαφορές μιας τέτοιας 

συνάρτησης είναι ότι ο προεκθετικός παράγοντας 1−nr  απουσιάζει,  ο  εκθετικός 

παράγοντας r είναι υψωμένος στο τετράγωνο και το τμήμα της στροφορμής 

αποτελείται από μια απλουστευμένη συνάρτηση των καρτεσιανών συντεταγμένων.  

Στην πραγματικότητα, εξ’αιτίας της απλότητάς τους, οι συναρτήσεις GTO 

μοιάζουν λιγότερο με τροχιακά, και για αυτό είθισται να αποκαλούνται πρωταρχικές 

συναρτήσεις Gaussian (Gaussian primitives). Λόγω της απλότητας αυτής, η ακρίβεια 

που παρέχεται από τη χρησιμοποίηση συναρτήσεων Gaussian δεν είναι και η 

καλύτερη δυνατή. Το μειονέκτημα αυτό μπορεί να υπερκεραστεί με το συνδυασμό 

μεγαλύτερου πλήθους συναρτήσεων, οπότε και ο υπολογισμός καθίσταται σταδιακά 

περισσότερο ακριβής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, στις συναρτήσεις Gaussian 

χρησιμοποιείται ένας εκθετικός παράγοντας αναλογίας f (scale factor), οπότε η μορφή 

της συνάρτησης έχει ως εξής: 
nmlraf zyxNezyxfnmlag

22

),,,,,,,( −=  

Το άθροισμα των εκθετών των καρτεσιανών συντεταγμένων, L΄ = l+m+n, 

αποτελεί μέγεθος ανάλογο με εκείνο του μαγνητικού κβαντικού αριθμού της 

στροφορμής, ο οποίος καθορίζει και το σχήμα των τροχιακών. Συνεπώς για L΄= 0, 

λαμβάνονται συναρτήσεις (s-type) παρόμοιες με τα ατομικά τροχιακά s, για L΄= 1 

λαμβάνονται συναρτήσεις (p-type) παρόμοιες με τα ατομικά τροχιακά p, κ.ο.κ.  

 Από το άθροισμα ενός συνόλου συναρτήσεων GTO με διαφορετικά εκθετικά 

τμήματα, είναι δυνατόν να υπολογιστεί το σχήμα μιας συνάρτησης STO. Αν για την 

αναπαράσταση μιας συνάρτησης STO, χρησιμοποιούνται Ν συναρτήσεις GTO, τότε 

η βάση αυτή συμβολίζεται ως STO-ΝG. Τέτοιες βάσεις αναφέρονται ως ελάχιστα 

σύνολα βάσεων (minimal basis sets). 
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Σχήμα 23: Οι συναρτήσεις STO-NG και η συνάρτηση Slater 

 

Από τον γραμμικό συνδυασμό ενός συνόλου πρωταρχικών συναρτήσεων 

Gaussian, μπορεί να υπολογιστεί μια νέα συνάρτηση Gaussian, η οποία ονομάζεται 

συνεσταλμένη (contracted) Gaussian (CGTO). Αυτό μπορεί να εκφραστεί από τη 

σχέση:  

nmlar
n

i
i

CGTO zyxecNzyxnmla
2

1
),,,,,,( −

=
∑=φ  

Συνήθως, GTO συναρτήσεις συνδυάζονται, όπως έχει προαναφερθεί, 

προκειμένου να συγκροτηθεί η συνάρτηση βάσης (basis function). Ανάλογα με τον 

αριθμό CGTO’s ο οποίος συνδυάζεται προκειμένου να αναπαρασταθούν τα 

ηλεκτρόνια σθένους, τα σετ βάσεων διακρίνονται σε ομάδες πολλαπλής ακρίβειας. 

Πιο συγκεκριμένα, αν χρησιμοποιούνται δυο contracted Gaussians, τότε η βάση 

αναφέρεται ως διπλής ακρίβειας (double-zeta). Αντίστοιχα, αν χρησιμοποιούνται 

τρεις contracted Gaussians, τότε η βάση αναφέρεται ως τριπλής ακρίβειας (triple-

zeta) κ.ο.κ. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένες βάσεις διπλής 

και τριπλής ακρίβειας, οι οποίες είναι γνωστές και ως Pople Basis-Sets, διότι 

αναπτύχθηκαν από τον John Pople. 

 

 

  

Συναρτήσεις εσωτερικής 
Βάση Ακρίβεια 

στοιβάδας 

  Core - Valence 3 GTO’s συνιστούν μια 

CGTO 
Διπλή 

3-21G 

6 GTO’s συνιστούν μια 

CGTO 
6-31G Διπλή 
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6 GTO’s συνιστούν μια 

CGTO 
6-311G Τριπλή 

       

Οι συναρτήσεις βάσεως μπορούν να τροποποιηθούν περαιτέρω. Στις ήδη 

υπάρχουσες βάσεις μπορούν να προστεθούν τόσο συναρτήσεις πόλωσης (polarization 

functions) όσο και διάχυτες συναρτήσεις (diffuse functions). Η επαύξηση της βάσης 

με τους δύο ανωτέρω τύπους συναρτήσεων οδηγεί σε μεγαλύτερη ευελιξία της 

κυματοσυνάρτησης και του ηλεκτρονιακού νέφους καθώς και στην πληρέστερη 

περιγραφή της ηλεκτρονιακής κατάστασης του μοριακού συστήματος. Για 

παράδειγμα στην βάση 6-31G, μπορούν να προστεθούν επιπλέον συναρτήσεις d και  

έτσι η βάση πλέον μετατρέπεται στην 6-31G* [ή 6-31G(d)]. Επίσης, μπορούν να 

προστεθούν και επιπλέον συναρτήσεις πόλωσης στα s τροχιακά, μέσω p 

συναρτήσεων. Η βάση είναι πλέον επαυξημένη με d και p συναρτήσεις οπότε και 

συμβολίζεται ως 6-31G** [ή 6-31G(d,p)]. Οι συναρτήσεις πόλωσης είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές σε μοριακά συστήματα, καθώς τα τροχιακά όλων των ατόμων τείνουν να 

παραμορφωθούν (σε σχέση με την αρχική τους μορφή) λόγω της μεταξύ τους 

αλληλεπίδρασης, και είναι αναγκαία η ύπαρξη συναρτήσεων υψηλότερης 

στροφορμής για να περιγραφεί ικανοποιητικά αυτή η παραμόρφωση.  

Οι διάχυτες συναρτήσεις έχουν μικρούς εκθέτες ζ, που σημαίνει ότι η 

ηλεκτρονιακή πυκνότητα φθίνει αργά σε σχέση με την απόσταση του ηλεκτρονίου 

από τον πυρήνα. Ουσιαστικά οι συναρτήσεις αυτές προσδίδουν στο ηλεκτρόνιο την 

ευχέρεια να εντοπιστεί σε ευρύτερες περιοχές στο χώρο. Θεωρείται σκόπιμη η 

χρησιμοποίηση τέτοιων συναρτήσεων, εφόσον γίνονται υπολογισμοί σε ανιόντα, 

ισχυρά ηλεκτραρνητικά άτομα και γενικά σε περιπτώσεις ασθενώς συνδεδεμένων 

συστημάτων (σύμπλοκα Van der Waals). Έτσι, στην βάση 6-31G μπορούν να 

προστεθούν συναρτήσεις διάχυσης s και p, για μή υδρογονοειδή άτομα, 

μετατρέποντας το συμβολισμό της βάσης σε 6-31+G. Αν προστεθούν και 

συναρτήσεις διάχυσης για το υδρογόνο, η βάση πλέον συμβολίζεται ως 6-31++G. 
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Σύνολα βάσεων συνεπών με την Ηλεκτρονιακή Συσχέτιση (Correlation consistent 

basis sets) 

 

Τα πιο σημαντικά κριτήρια στην επιλογή του συνόλου βάσης, προκειμένου να 

επιλυθεί η εξίσωση Schrödinger, είναι το μέγεθος που σχετίζεται με το υπολογιστικό 

κόστος και η απαιτούμενη ακρίβεια. Για τη μέθοδο Hartree-Fock το υπολογιστικό 

κόστος είναι ανάλογο του Ν4, όπου Ν το μέγεθος της βάσης (αριθμός συναρτήσεων), 

ενώ για την Θεωρία διαταραχών δεύτερης τάξης (MP2), είναι Ν5 και για ακόμα πιο 

εξελιγμένες μεθόδους υπολογισμού της ηλεκτρονιακής συσχέτισης η εξάρτηση 

αυξάνεται εκθετικά. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό η συνάρτηση βάσης να είναι 

όσο το δυνατότερο ‘συμπαγής’, αλλά και να αποτελεί μέρος ενός συνόλου βάσεων, 

το οποίο συστηματικά προσεγγίζει το όριο πλήρους βάσης (complete basis set limit). 

Ως όριο άπειρης βάσης υπονοείται ένα σύνολο βάσης το οποίο περιγράφει με 

απόλυτη ακρίβεια οποιοδήποτε ηλεκτρονικό σύστημα.  

Τα παραπάνω κριτήρια, πληρούνται από τις βάσεις που είναι συνεπείς με την 

ηλεκτρονική συσχέτιση (correlation consistent basis sets) και αναπτύχθηκαν από τον 

Thom Dunning Jr. Τέτοιες συναρτήσεις βάσεων είναι ειδικά σχεδιασμένες για 

υψηλής ποιότητας υπολογισμούς, με τη χρησιμοποίηση μεθόδων που λαμβάνουν 

υπ’όψη την ηλεκτρονική συσχέτιση (correlation methods). Οι correlation consistent 

basis sets, συμβολίζονται γενικά ως cc-pVnZ (correlation consistent polarized 

valence), όπου n = D, T, Q,… και συμβολίζει την ακρίβεια της βάσης (n = D διπλής 

ακρίβειας βάση, n = T τριπλής ακρίβειας κ.ο.κ.). Το ουσιώδες χαρακτηριστικό των 

συνόλων αυτών, είναι ότι τείνουν ομαλά στο όριο της πλήρους βάσης, όσο η τιμή του 

n αυξάνει. Οι βάσεις αυτές είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με τη συνάθροιση όλων των 

συναρτήσεων που μειώνουν την ατομική ηλεκτρονική συσχέτιση, στο ίδιο ποσοστό, 

και στη συνέχεια την σταδιακή προσθήκη των συναρτήσεων αυτών στα ατομικά 

τροχιακά Hartree-Fock. Έτσι τα σύνολα αυτά είναι όσο το δυνατόν πιο συμπαγή ενώ 

ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι εμπεριέχουν εξ’αρχής συναρτήσεις πόλωσης (polarized 

valence), οι οποίες σχετίζονται περισσότερο με τα ηλεκτρόνια σθένους. Οι βάσεις 

αυτές έχουν τη δυνατότητα να επαυξηθούν με επιπρόσθετες διάχυτες συναρτήσεις, 

οπότε ο γενικός συμβολισμός τους είναι AUG-cc-pVnZ [augmented (by diffuse 

functions) correlation consistent polarized valence basis sets]  Στον ακόλουθο πίνακα, 

παρατίθενται οι τύποι των συναρτήσεων που απαρτίζουν ορισμένες correlation 

consistent basis sets, για κάποιες ομάδες ατόμων. 
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Εξ’αιτίας του συστηματικού τρόπου με τον οποίο είναι σχεδιασμένες οι 

correlation consistent basis sets, η σύγκλισή τους προς το όριο πλήρους βάσης (όσο 

αυξάνει το μέγεθός τους, δηλαδή το n) είναι σαφώς πιο ομοιόμορφη, σε σχέση με τις 

υπόλοιπες συμβατικές βάσεις. Η συστηματική σύγκλιση μιας ακολουθίας βάσεων cc-

pVnZ, προσφέρει τη δυνατότητα αλγεβρικής προσέγγισης του απείρου συνόλου 

βάσης (Infinite Basis Set Extrapolation), γεγονός το οποίο συντελεί στην εξαγωγή 

ακριβέστερων υπολογισμών και κατά συνέπεια περισσότερο αξιόπιστων 

αποτελεσμάτων. Ωστόσο, πρόσφατα παρατηρήθηκαν ορισμένες περιπτώσεις όπου η 

σύγκλιση παρουσίαζε προβλήματα, ιδιαίτερα για υπολογισμούς σε άτομα της 

δεύτερης ομάδας του περιοδικού πίνακα (Al-Ar). Αυτές οι αδυναμίες σύγκλισης 

έχουν ελαχιστοποιηθεί με την προσθήκη επιπλέον συναρτήσεων d (extra tight d-

functions), στις βάσεις cc-pVnZ. Σε αυτή την περίπτωση οι τροποποιημένες βάσεις 

συμβολίζονται ως cc-pV(n+d)Z.  

Το όριο άπειρης βάσης μπορεί να προσεγγιστεί με διάφορες αλγεβρικές 

εκφράσεις, οι οποίες εκφράζουν τη ενέργεια στο όριο πλήρους βάσης (complete basis 

set), μέσω των υπολογισμών που προκύπτουν χρησιμοποιώντας βάσεις με 

διαφορετικούς δείκτες n. Για παράδειγμα, αν γίνουν υπολογισμοί της ενέργειας σε cc-

pVDZ (n=2) και cc-pVTZ (n=3), μπορεί να υπολογιστεί η ενέργεια στο όριο άπειρης 

βάσης, μέσω της μαθηματικής σχέσης που συνδέει τις υπολογισμένες ενέργειες σε cc-

pVDZ και cc-pVTZ, σε σχέση με το n. Γίνεται αντιληπτό ότι όσο μεγαλύτερο είναι το 

μέγεθος των βάσεων cc-pVnZ που χρησιμοποιούνται στην αλγεβρική επεξεργασία, 

τόσο πιο αξιόπιστη είναι η μαθηματική έκφραση από την οποία εξάγεται η ενέργεια 

στο όριο άπειρης βάσης. Ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπ’όψη και το υπολογιστικό 

κόστος το οποίο αυξάνει δραματικά, όσο μεγαλώνει το μέγεθος  της βάσης. Όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, το σχετικό υπολογιστικό κόστος, για βάσεις υψηλής 

ακρίβειας, είναι μάλλον απαγορευτικό σε μερικά πρακτικά προβλήματα. 

    

Άτομο cc-pVDZ cc-pVTZ cc-pVQZ cc-pV5Z 

2s,1p 3s,2p,1d 4s,3p,2d,1f 5s,4p,3d,2f,1g Η-Ηε 

3s,2p,1d 4s,3p,2d,1f 5s,4p,3d,2f,1g 6s,5p,4d,3f,2g,1h B-Ne 

4s,3p,1d 5s,4p,1d,1f 6s,5p,3d,2f,1g 7s,6p,4d,3f,2g,1h Al-Ar 
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Συνεπώς, το όριο άπειρης βάσης μπορεί να υπολογιστεί με αρκετά υψηλή 

ακρίβεια χρησιμοποιώντας συνδυασμούς βάσεων μικρότερου μεγέθους, έτσι ώστε να 

μην είναι απαγορευτικό το υπολογιστικό κόστος. Είναι προφανές ότι όσο πιο ακριβείς 

(n =  4, 5, 6) είναι οι βάσεις που χρησιμοποιούνται, τόσο πιο υπολογιστικά ακριβής 

χαρακτηρίζεται η εκάστοτε μαθηματική προσέγγιση. 

Μια ιδιαίτερα αξιόπιστη και συνάμα χαμηλού υπολογιστικού κόστους 

μέθοδος, βασίζεται στις βάσεις διπλής (n = 2, double-ζ) και τριπλής ακρίβειας (n = 3, 

triple-ζ) και αναπτύχθηκε από τον Donald Truhlar21 (Infinite Basis Extrapolation 

Method, ΙΒDT). Όπως φαίνεται από αυτή την προσέγγιση, τα αποτελέσματα της 

ενέργειας στο όριο άπειρης βάσης, παρουσιάζουν μικρότερα σφάλματα από 

εξαιρετικά δαπανηρούς υπολογισμούς με βάσεις υψηλής ακρίβειας, όπως cc-pV5Z 

και cc-pV6Z. Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται ενδεικτικά οι αποκλίσεις 

υπολογισμών ενέργειας (σε kcal/mol), σε διάφορα επίπεδα θεωρίας, από 

υπολογισμούς (με την ίδια μέθοδο) όπου το σετ βάσης είναι πλήρες. 
Συνάρτηση βάσης cc-pVnZ MP2 CCSD CCSD(T) 

n = 2   (D) 102.6 95.6 99.9 

n = 3   (T) 37.5 32.4 33.8 

n = 5   (5) 7.6 5.3 5.5 

n = 6   (6) 4.4 3.0 3.1 

Extrapolation with 

cc-pVDZ + cc-pVTZ 

1.3 1.9 2.4 

  

Η μαθηματική διατύπωση της προσέγγισης αυτής, βασίζεται στην έκφραση 

της ενέργειας μέσω ενός νόμου ύψωσης σε δύναμη (power-law). Η πραγματική 

(συσχετισμένη, correlated) ενέργεια ενός συστήματος αποτελείται από ένα άθροισμα 

της ενέργειας Hartree-Fock και της ενέργειας συσχέτισης. Αυτό εκφράζεται από τη 

σχέση: 

Ε(n) = EHF(n) + Ecorr(n) 
                                                 
20 Το υπολογιστικό κόστος αφορά υπολογισμούς με τη μέθοδο CCSD(T)  
21 Basis-set extrapolation, D. G. Truhlar, Chem. Phys. Lett 1998, 294, 45-48 

20Υπολογιστικό κόστος  (cpu 
Συνάρτηση βάσης cc-pVnZ 

time) 

n = 2   (D) 4 

n = 3   (T) 65 

n = 4   (Q) 1039 

n = 5   (5) 10310 

Πλήρης Βάση (CBS) 12414 
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Όπου n, ο δείκτης (μέγεθος)  μιας correlation consistent βάσης (n = 2, double-ζ 

κ.ο.κ.)Οι σχέσεις που διέπουν τόσο την ενέργεια Hartree-Fock αλλά και την ενέργεια 

συσχέτισης, είναι οι εξής: 

EHF(n) = EHF(∞) + Α n-α
HF  

Ecorr(n) = Ecorr(∞) + Αcorr n-β

Οι παράγοντες Α  και ΑHF corr εξαρτώνται καθαρά από το μοριακό σύστημα και η τιμή 

των  εκθετών α και β έχει προσαρμοστεί  για την ενέργεια HF και διάφορες μεθόδους 

υπολογισμού της ενέργειας συσχέτισης. 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

D T Q 5 6 inf

Infinite Basis Extrapolation
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Γίνεται αντιληπτό ότι διεξάγοντας υπολογισμούς με τις βάσεις cc-pVDZ (n = 2) και 

cc-pVTZ (n = 3), προκύπτει ένα σύστημα δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους για κάθε 

συνιστώσα της συνολικής ενέργειας, ΕHF(∞) και AHF καθώς και Ε (∞) και Acorr corr, 

αντίστοιχα. Κατά συνέπεια οι δυο άγνωστες παράμετροι, μπορούν να υπολογιστούν 

από την αλγεβρική επίλυση κάθε ενός από τα δύο  συστήματα, και τελικά Ε(∞) = 

EHF(∞) + Ecorr(∞). 

 Μια ακόμα πιο αξιόπιστη μέθοδος προσέγγισης του πλήρους σετ βάσης, 

βασίζεται σε υπολογισμούς με τρία διαφορετικά σετ βάσεων (π.χ cc-pVDZ, cc-pVTZ, 

cc-pVQZ ) και ονομάζεται Complete Basis Set Extrapolation (CBS). Η μαθηματική 

διατύπωση της προσέγγισης αυτής, βασίζεται στην έκφραση της ενέργειας μέσω ενός 

διαφορετικού νόμου (μικτή Gaussian-εκθετική έκφραση, mixed-Gaussian-

exponential)22 από εκείνον που διέπει την Infinite Basis Extrapolation :   
2)1()1()()( −−−− ++∞= nn CeBeEnE  

Έτσι η ενέργεια στο πλήρες σετ βάσης δίνεται από τη σχέση: 
 

22 K. A. Peterson, D. E. Woon, and T. H. Dunning, Jr., J. Chem. Phys. 1994 
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2)1()1(
)( )( −−−− −−= nn

CBS CeBenEE  

όπου n, ο δείκτης μιας correlation consistent βάσης (n = 2, double-ζ κ.ο.κ.). Συνεπώς, 

για να υπολογιστεί η ενέργεια Ε(CBS), απαιτείται η επίλυση συστήματος τριών 

εξισώσεων (καθώς υπάρχουν τρείς άγνωστοι, Ε, B και C), άρα τρεις ανεξάρτητοι 

υπολογισμοί με βάσεις διαφορετικού n. Πρόκειται λοιπόν για μία προσέγγιση τριών 

σημείων (three-point extrapolation) σε αντίθεση με την μέθοδο ΙΒ, όπου απαιτούνται 

δυο σημεία (two-point extrapolation). Μολονότι, η μέθοδος CBS αποδίδει σαφώς πιο 

ποιοτικά αποτελέσματα από την ΙΒ, είναι προφανές ότι ο αναγκαίος υπολογισμός της 

ενέργειας για n > 3 (Τ), την καθιστά  πολύ πιο δαπανηρή.  
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Αποτελέσματα 

 
Προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση της σταθερότητας των ενδιαμέσων 

προϊόντων πρόσθεσης (adducts) στους συντελεστές ταχύτητας και τους μηχανισμούς 

αντιδράσεων των ριζών ΟΗ και των ατόμων Cl με τη σειρά των μορίων CH , CH4 3F, 

CHF , CH OH και CH OCH , η παρούσα μελέτη εστιάστηκε κυρίως σε δύο τμήματα.  3 3 3 3

Το πρώτο αφορά στην εύρεση των επικρατέστερων διαμορφώσεων των 

adducts στο χώρο, δηλαδή των γεωμετρικών παραμέτρων, σε διαφορετικά επίπεδα 

θεωρίας. Για το λόγο αυτό, συμπεριλήφθησαν αρχικά οι περισσότερες δυνατές 

σχετικές διευθετήσεις των δύο συνιστώντων σωματιδίων και στη συνέχεια 

ακολούθησε βελτιστοποίηση γεωμετρίας (geometry optimization) των διαφόρων 

δομών των adducts. Τα επίπεδα θεωρίας στα οποία έγινε η βελτιστοποίηση 

γεωμετρίας είναι ΜP2/cc-pV(D+d)Z, ΜP2/AUG-cc-pV(D+d)Z και CCSD(T)/AUG-

cc-pV(D+d)Z. Είναι σαφές ότι για να αντιστοιχεί μια προκύπτουσα διευθέτηση των 

OH και Cl, ως προς κάποιο από τα μελετώμενα μόρια, σε ενδιάμεσο προϊόν 

πρόσθεσης και όχι σε μεταβατική κατάσταση, πρέπει να μην εμφανίζει φανταστικές 

δονητικές συχνότητες. Για να διασφαλιστούν τα παραπάνω, εκτός από 

βελτιστοποίηση γεωμετρίας, συμπεριλήφθησαν και υπολογισμοί δονητικών 

συχνοτήτων (freq). Ωστόσο, τέτοιοι υπολογισμοί δεν έλαβαν χώρα στο επίπεδο 

θεωρίας CCSD(T)/AUG-cc-pV(D+d)Z, για λόγους υπολογιστικού κόστους. 

Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι μια δομή σε αυτό το επίπεδο θεωρίας δεν αντιστοιχεί 

σε μεταβατική κατάσταση, έγινε σύγκριση με τις αντίστοιχες δομές που προκύπτουν 

από τα υπόλοιπα επίπεδα θεωρίας. Από το σύνολο των αρχικών δομών που 

συμπεριλήφθησαν ως πιθανές διαμορφώσεις των adducts, προέκυψαν οι τελικές 

δομές στις οποίες κατέληξαν οι υπολογισμοί βελτιστοποίησης γεωμετρίας. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι ορισμένες αρχικές διατάξεις δεν ‘οδήγησαν’ σε ενδιάμεσα προϊόντα 

πρόσθεσης, καθώς είτε εμφάνιζαν τουλάχιστον μια φανταστική συχνότητα, είτε η 

βελτιστοποίηση γεωμετρίας παρουσίαζε αδυναμίες σύγκλισης. 

Το δεύτερο τμήμα αφορά στο ενεργειακό περιεχόμενο των ενδιαμέσων 

προϊόντων πρόσθεσης και της ενθαλπικής διαφοράς σχηματισμού τους. Προκειμένου 

να ληφθούν περισσότερο αξιόπιστα αποτελέσματα, από τις δομές που προέκυψαν για 

όλα τα επίπεδα θεωρίας, έγιναν υπολογισμοί απλού σημείου (single point) σε 

CCSD(T)/cc-pV(D+d)Z και CCSD(T)/cc-pV(T+d)Z και σε ορισμένες περιπτώσεις 

(όπου κατέστη δυνατό) σε CCSD(T)/cc-pV(Q+d)Z, καθώς και υπολογισμοί με diffuse 

augmented - correlation-consistent σύνολα βάσεων, AUG-cc-pV(n+D)Z. Ο λόγος που 

πραγματοποιήθηκαν αυτού του είδους οι υπολογισμοί, είναι ώστε να προσεγγιστεί το 
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όριο άπειρης βάσης, με τη μέθοδο Infinite Basis Extrapolation Method, IBΕDT. Στις 

περιπτώσεις όπου ο υπολογισμός με CCSD(T)/cc-pV(Q+d)Z ήταν προσιτός, 

προσεγγίστηκε το όριο πλήρους βάσης (CBS), με τη μέθοδο CCSD(T)/CBS+dDTQ, 

ώστε να ληφθούν ακόμη πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Συν τοις άλλοις (με την ίδια 

μεθοδολογία), για να διαπιστωθεί η σταθερότητα των adducts, υπολογίστηκε για κάθε 

διαμόρφωση, η ενθαλπική διαφορά σχηματισμού τους, ως εξής: 

 
... OH RH + OH   →   RH OH             ΔHo =  ΔHf RH...OH  - ΔHfo oRH  - ΔHfo

...      RH + Cl    →   RH Cl                 ΔHo =  ΔHf RH...Cl  - ΔHf RH - ΔHf Cl o o o

 

Για τον υπολογισμό των ενθαλπικών διαφορών, συμπεριλαμβάνεται τόσο η 

ενέργεια μηδενικής στάθμης (Zero Point Energy, ZPE) όσο και οι απαραίτητες 

θερμικές διορθώσεις,  καθώς η πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού αναφέρεται στους 

298.15 Κ. Οι διορθώσεις αυτές προκύπτουν από το output της Gaussian σε κάθε 

υπολογισμό δονητικών συχνοτήτων. 

E  = Eo e + ZPE 

Etot = E  + E  + Et r v + Ee 

H  = Etcorr ot + kBT B

Γενικά, 

VT
qNkTE )ln(2

∂
∂

=  οπότε  

NkTEt 2
3

=  ή Et (ανά mole) = 3/2RT  Er (ανά mole) = RT  για γραμμικά μόρια  
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3
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Σύνοψη Αποτελεσμάτων – Συμπεράσματα 

 

Τα αποτελέσματα που περιλαμβάνουν τις γεωμετρικές και ενεργειακές παραμέτρους 

των πιθανών ενδιαμέσων προϊόντων πρόσθεσης παρατίθενται στο Παράρτημα 

(A2).Στο σημείο αυτό,  κρίνεται απαραίτητη η σύνοψη αυτών προκειμένου να 

εξαχθούν ορισμένα πρωταρχικά συμπεράσματα.Αρχικά, παρατίθενται συγκεντρωτικά 

οι επικρατέστερες δομές, οι οποίες προέκυψαν από τη βελτιστοποίηση γεωμετρίας 

και στα τρία επίπεδα θεωρίας. Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται ποίες δομές είναι 

κοινές και ακολούθως οι ενέργειες των ενδιαμέσων προϊόντων πρόσθεσης, στο πιο 

αξιόπιστο επίπεδο θεωρίας. 

Μόριο Επίπεδο βελτιστοποίησης γεωμετρίας 

Adduct 

CH ΜP2/cc-pV(D+d)Z ΜP2/AUG-cc-pV(D+d)Z CCSD(T)/AUG-cc-pV(D+d)Z 4

H3C-H...O-H √ X √ 
HCH3...H-O √ X √ 
HCH3...Cl    √ √ √ 

CH F 3    
H3C-F...H-O √ √ √ 
FCH3...O-H √ X √ 
FCH3...Cl √ √ √ 

CHF3    
F2CHF...H-O √ √         X 

CH OH 3    
H3CO-H...O-H √ X √ 

H3C-O(H)...H-O   √ √ √ 
H2(HO)C-H...Cl  √ √ √ 
HOCH3...O-H √ X √ 
H3CO-H...Cl √ √ √ 

CH OCH3 3    
(CH3)2O...H-O √ √ X 
CH3OCH3...Cl √ √ X 
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Μία γενική παρατήρηση που αφορά την γεωμετρία των ενδιαμέσων 

προϊόντων είναι ότι αυτή διαταράσσεται ελάχιστα σε σχέση με την γεωμετρία του 

μητρικού μορίου RH, και οι μεταβολές στα μήκη δεσμών είναι γενικά μικρότερες από 

0.001 Å. Οι μεγαλύτερες μεταβολές αφορούν τα CH F και CHF3 3, και μάλιστα στο 

CH F, ο σχηματισμός του σωματιδίου H3 3C-F...H-O συντελεί σε μία αύξηση του 

μήκους του δεσμού C-F κατά 0.012 Å. Οι μεταβολές των εσωτερικών γεωμετρικών 

παραμέτρων των μητρικών μορίων κατά τον σχηματισμό των ενδιαμέσων πρόσθεσης 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος (A2, Γεωμετρικές Μεταβολές) 

 
Επίπεδο βελτιστοποίησης γεωμετρίας          Μόριο  

         Adduct ΜP2/cc-pV(D+d)Z ΜP2/AUG-cc-pV(D+d)Z CCSD(T)/AUG-cc-pV(D+d)Z 

ΔΗ ΔΕ ΔΗΔΕΔΕ

CH4

0 

CCSD(T) / 

ΔΗ298 0 298 0 298 

CCSD(T) / CCSD(T) / CCSD(T) / CCSD(T) / CCSD(T) / 

IBDT IBDT IBDT IBDT IBDT IBDT 
  

H3C-H...O-H -- -- 0.4 1.7 0.5 1.8 

HCH3...H-O -- -- -2.3 -1.7 -2.2 -1.7 

HCH3...Cl -2.3 -1.9 -2.1 -2.1 -2.0 -2.0 

CH F 3       
H3C-F...H-O -9.8 -11.6 -11.5 -12.4 -12.3 -13.2 

FCH3...O-H -- -- -2.3 -1.4 -2.3 -1.4 

FCH3...Cl -2.6 -1.9 -3.3 -3.0 -1.3 -0.9 

CHF3       
F2CHF...H-O -- -- -3.0 -3.3 -4.8 -3.9 

CH OH 3       
H3CO-H...O-H -- -- -11.8 -11.9 -11.8 -12.0 

H3C-O(H)...H-O -20.9 -23.2 -22.3 -24.1 -22.4 -24.2 

H2(HO)C-H...Cl -0.6 -0.0 -0.2 0.2 -0.8 -0.4 

HOCH3...O-H -- -- -2.1 -0.7 -2.1 -0.7 

H3CO-H...Cl -4.4 -4.1 -4.8 -4.3 -4.7 -4.2 

CH OCH3 3       
(CH3)2O...H-O -- -- -21.7 -23.5 -23.2 -24.8 

CH3OCH3...Cl -- -- -2.2 -1.5 0.3 0.4 
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Μεθάνιο · CH4

Στην περίπτωση του μεθανίου φαίνεται πως οι επικρατέστερες δομές των 

ενδιαμέσων προϊόντων πρόσθεσης είναι τρεις. Πιο συγκεκριμένα, κυριαρχούν δύο 

δομές με το υδροξύλιο και μία με το χλώριο. Όσον αφορά στο υδροξύλιο, αυτό 

προτιμά, στην πρώτη δομή H3C-H...O-H, την διευθέτηση του γραμμικά ως προς έναν 

από τους τέσσερις ισότιμους δεσμούς C-H  

 

0Επίπεδο Θεωρίας Απόσταση(Å) Γωνία ( ) ΔΕ ΔΗ0 298

MP2/cc-pVDZ -- -- -- -- 

MP2/AUG-cc-pVDZ 2.65 179.57 0.4 1.7 O-H1 O-H1-C 

CCSD(T)/AUG-cc-pVDZ 2.62 179.90 0.5 1.8 

 

Στη δεύτερη περίπτωση HCH3...H-O, το υδροξύλιο φαίνεται να προτιμά την 

διευθέτησή του στην ‘ομπρέλα’ των τριών ατόμων υδρογόνου του μεθανίου, από την 

πλευρά του υδρογόνου. Συγκριτικά, η δεύτερη δομή, φαίνεται να είναι σταθερότερη 

από την πρώτη και συνακόλουθα ο σχηματισμός της είναι περισσότερο εξώθερμος. 

 

0Επίπεδο Θεωρίας Απόσταση(Å) Γωνία ( ) ΔΕ ΔΗ0 298

MP2/cc-pVDZ 
-- -- 

-- -- 

MP2/AUG-cc-pVDZ 
2.53 179.81 -2.3 -1.7 H5-C O-H5-C 

CCSD(T)/AUG-cc-pVDZ 2.54 179.95 -2.2 -1.7 

 

Στην περίπτωση του χλωρίου, αυτό σταθεροποιείται ενεργειακά, όταν 

διευθετείται στην ομπρέλα των τριών ατόμων υδρογόνου δηλαδή στη δομή 
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HCH3...Cl. Η δομή αυτή εμφανίζεται και στα τρία επίπεδα θεωρίας κατά την 

βελτιστοποίηση της γεωμετρίας. Μάλιστα, το πηγάδι δυναμικού (ΔΕ0) της 

συγκεκριμένης δομής είναι και στα τρία επίπεδα θεωρίας, της τάξεως των 2 kJ/mol. 

 

0Επίπεδο Θεωρίας Απόσταση(Å) Γωνία ( ) ΔΕ ΔΗ0 298

MP2/cc-pVDZ 3.57 179.97 -2.3 -1.9 

MP2/AUG-cc-pVDZ 3.38 179.63 -2.1 -2.1 Cl-C Cl-C-H1 

CCSD(T)/AUG-cc-pVDZ 3.35 179.90 -2.0 -2.0 

 

Στο χαμηλότερο επίπεδο θεωρίας, MP2/cc-pVDZ, εμφανίζονται άλλες δυο 

πιθανές διευθετήσεις του υδροξυλίου και του χλωρίου, σε σχέση με το μεθάνιο. Στην 

πρώτη H3C-H...(OH), το οξυγόνο του υδροξυλίου εντοπίζεται, σχεδόν συγγραμικά με 

το δεσμό C-H3, σε απόσταση από το υδρογόνο (Η3) 2.62 Å. Τα δύο παραπάνω άτομα 

σχηματίζουν γωνία με τον άνθρακα (C-H3-Ο)169.920, ενώ η δίεδρη με το υδρογόνο 

του υδροξυλίου (Η5) είναι ίση με 0.200. 

 

 
 

Η δεύτερη H3C-H...Cl, αφορά στον εντοπισμό του χλωρίου γραμμικά ως προς 

τον δεσμό C-H1. Η απόσταση του χλωρίου από το Η1 είναι ίση με 3.33 Å. Τα άτομα 

C-H1-Cl σχηματίζουν γωνία 179.430 και η δίεδρη γωνία με το Η4 (C-H1-Cl-Η4) είναι 

ίση με 120.700.  
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Ωστόσο και για τις δύο διευθετήσεις αυτές, οι υπολογισμοί απλού σημείου 

στο πιο αξιόπιστο επίπεδο θεωρίας, CCSD(T)/IBDT, φανερώνουν ότι μάλλον δεν 

πρέπει να συμπεριληφθούν ως πιθανές δομές. Και αυτό διότι τόσο το ενεργειακό 

περιεχόμενό τους αλλά και η ενθαλπία σχηματισμού τους, αποτελούν θετικές 

ποσότητες, γεγονός που συνεπάγεται ότι πρακτικά δεν αποτελούν ‘σταθερά’ 

ενδιάμεσα (ΔΕ0 3.8kJ/mol και ΔΗ298  4.3 kJ/mol για το H C-H...(OH) ενώ για το H3 3C-

H...Cl ΔΕ  0.4 kJ/mol και ΔΗ0 298  0.9 kJ/mol).   

 

 

 

 

 

 

Φθορομεθάνιο CH F 3

 

Όσον αφορά στο φθορομεθάνιο, οι επικρατέστερες δομές φαίνεται να είναι 

τρεις. Οι δυο από αυτές αντιστοιχούν σε ενδιάμεσο προϊόν με το υδροξύλιο και η 

τρίτη με το χλώριο. Για την περίπτωση του υδροξυλίου, κυριαρχούσα διευθέτηση 

(εμφανίζεται και στα τρία επίπεδα βελτιστοποίησης γεωμετρίας) πρέπει να θεωρηθεί 

εκείνη στην οποία το υδροξύλιο, από την πλευρά του υδρογόνου, προσεγγίζει το 

φθορομεθάνιο από τη μεριά του φθορίου  H3C-F...H-O. Πιο συγκεκριμένα, το 

υδροξύλιο βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο που ορίζουν τα άτομα, Η1-C-F, ενώ το οξυγόνο 

δεν βρίσκεται στην ίδια ευθεία που σχηματίζουν τα άτομα C-F, τείνοντας να 

προσεγγίσει ένα από τα άτομα υδρογόνου του μεθυλοφθοριδίου.  
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0Επίπεδο Θεωρίας Απόσταση(Å) Γωνία ( ) Δίεδρη Γωνία (0) ΔΕ ΔΗ0 298

MP2/cc-pVDZ 1.95 152.21 0.13 -9.8 -11.6 

MP2/AUG-cc-pVDZ 1.95 161.86 0.17 -11.5 -12.4 H4-F O-H4-F O-H4-F-C 

CCSD(T)/AUG-cc-pVDZ 1.95 171.60 0.00 -12.3 -13.2 

 

 

Η άλλη πιθανή διευθέτηση (στο επίπεδο θεωρίας MP2/cc-pVDZ εμφανίζει μία 

φανταστική δονητική συχνότητα που αντιστοιχεί σε κάμψη του H4-O..C εκτός του 

διαπυρηνικού άξονα) FCH3...O-H του υδροξυλίου ως προς το φθορομεθάνιο, είναι 

εκείνη στην οποία το υδροξύλιο προσεγγίζει, από τη μεριά του οξυγόνου, την 

‘ομπρέλα’ των τριών ατόμων υδρογόνου του μεθυλοφθοριδίου. Η διευθέτηση του 

υδροξυλίου, σε αυτή τη δομή είναι σχεδόν γραμμική ως προς το δεσμό C-F.  

 

0Επίπεδο Θεωρίας Απόσταση(Å) Γωνία ( ) ΔΕ ΔΗ0 298

MP2/cc-pVDZ -- -- -- -- 

MP2/AUG-cc-pVDZ 3.06 173.36 -2.3 -1.4 O-C H4-O-C 

CCSD(T)/AUG-cc-pVDZ 3.04 179.9 -2.3 -1.4 

 

Στην περίπτωση του χλωρίου, μια φαίνεται να είναι η δομή η οποία επικρατεί 

FCH3...Cl, καθώς και στα τρία επίπεδα βελτιστοποίησης γεωμετρίας, το χλώριο 

φαίνεται να σταθεροποιείται στην περιοχή της ‘ομπρέλας’ των τριών ατόμων 

υδρογόνου του μεθυλοφθοριδίου. Όπως και στην περίπτωση του μεθανίου, έτσι και 

στο φθορομεθάνιο, η δομή αυτή δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σταθερή καθώς το 

μέσο ενεργειακό της περιεχόμενο είναι της τάξεως των 2 kJ/mol. 
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0Επίπεδο Θεωρίας Απόσταση(Å) Γωνία ( ) ΔΕ ΔΗ0 298

MP2/cc-pVDZ 3.75 177.47 -2.6 -1.9 

MP2/AUG-cc-pVDZ 3.51 179.16 0.1 0.7 Cl-C Cl-C-F 

CCSD(T)/AUG-cc-pVDZ 3.48 179.9 -0.1 0.5 

 

 

 

 

Στο χαμηλότερο επίπεδο θεωρίας, MP2/cc-pVDZ, εμφανίζεται μια επιπλέον 

δομή, H2FC-H...Cl, στην οποία το χλώριο προσεγγίζει ένα άτομο υδρογόνου, όντας 

συγγραμικό με το δεσμό C-H. Η απόσταση των ατόμων Cl-H1 είναι ίση με 3.24 Å, 

ενώ τα δύο άτομα αυτά σχηματίζουν γωνία με τον άνθρακα ίση με 179.070. Η δίεδρη 

γωνία που σχηματίζεται από τα άτομα Cl-H1-C-F είναι ίση με 122.900. Όσον αφορά 

στο ενεργειακό περιεχόμενο της δομής αυτής, οι υπολογισμοί απλού σημείου στο πιο 

αξιόπιστο επίπεδο θεωρίας, CCSD(T)/IBDT  έδωσαν τιμές ΔΕ0 -1.1 kJ/mol και ΔΗ298  

-0.4 kJ/mol. Στο επίπεδο βελτιστοποίησης γεωμετρίας MP2/AUG-cc-pVDZ, η δομή 

αυτή εμφανίζεται παραμορφωμένη με μία φανταστική δονητική συχνότητα που 

αντιστοιχεί σε μεταβατική κατάσταση εσωτερικής περιστροφής, οπότε δε μπορεί να 

θεωρηθεί ως ενδιάμεσο προϊόν πρόσθεσης. 
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Τριφθορομεθάνιο CHF3

 

Η περίπτωση του τριφθορομεθανίου είναι μάλλον ιδιάζουσα, για δυο λόγους. 

Πρώτον, για αιτίες οι οποίες αναλύθηκαν παραπάνω, δεν κατέστησαν δυνατοί 

υπολογισμοί βελτιστοποίησης γεωμετρίας στο πιο αξιόπιστο επίπεδο θεωρίας 

CCSD(T)/AUG-cc-pV(D+d)Z. Δεύτερον, στα άλλα δύο επίπεδα θεωρίας, μόνο μια 

κοινή δομή εμφανίζεται, οπότε εν τέλει πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στα 

αποτελέσματα του επιπέδου θεωρίας MP2/AUG-cc-pVDZ. Και αυτό διότι το επίπεδο 

αυτό είναι πιο αξιόπιστο από το MP2/cc-pVDZ, καθώς προστίθενται διάχυτες 

συναρτήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες στις περιπτώσεις όπου τα ‘συστήματα’ τα 

οποία μελετώνται είναι ασθενώς συνδεδεμένα.    

Όσον αφορά στην κοινή δομή F2CHF...H-O, αυτή θυμίζει ελαφρώς τη δομή 

H3C-F...HO στο μεθυλοφθορίδιο. Στην περίπτωση αυτή το υδροξύλιο προσεγγίζει 

ουσιαστικά το μοναδικό άτομο υδρογόνου του τριφθορομεθανίου, μέσω του 

οξυγόνου, όντας στο ίδιο επίπεδο που ορίζουν τα άτομα F1-C-H1 του 

τριφθορομεθανίου. Αξιοσημείωτη είναι η τάση προσέγγισης του υδρογόνου (Η2) του 

υδροξυλίου, προς τη μεριά ενός ατόμου φθορίου. Οι υπολογισμοί απλού σημείου στο 

επίπεδο CCSD(T)/IBDT   έδωσαν για το χαμηλότερο επίπεδο θεωρίας MP2/cc-pVDZ 

τιμές ΔΕ  –3.0 kJ/mol και ΔΗ0 298  -3.3 kJ/mol, ενώ για το MP2/AUG-cc-pVDZ, ΔΕ0 – 

4.8 kJ/mol και ΔΗ298  -3.9 kJ/mol. 

 

 

0Επίπεδο Θεωρίας Απόσταση(Å) Γωνία ( ) Δίεδρη Γωνία (0) ΔΕ ΔΗ0 298

MP2/cc-pVDZ 2.50 81.78 0.00 –3.0 -3.3 

MP2/AUG-cc-pVDZ 2.54 87.78 0.00 – 4.8 -3.9 

 

CCSD(T)/AUG-cc-pVDZ 

O-H1 H2-O-H1 H2-O-H1-F1 

-- -- -- -- --  

 

Στο επίπεδο βελτιστοποίησης γεωμετρίας MP2/cc-pVDZ, υπάρχουν άλλες δυο 

πιθανές δομές ενδιαμέσων προϊόντων πρόσθεσης. Η δομή F2CH-F...H-O, αφορά στο 

υδροξύλιο το οποίο προσεγγίζει, μέσω του υδρογόνου, το αρχικό μόριο από την 

πλευρά των τριών ατόμων φθορίου. Το υδρογόνο (Η2) του υδροξυλίου εντοπίζεται 
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απέναντι από ένα άτομο φθορίου (H2-F1 σε απόσταση 2.15 Å), ενώ το οξυγόνο 

φαίνεται πως προτιμά την περιοχή των άλλων δυο ατόμων φθορίου, όντας σχετικά 

κεκκαμένο ως προς τον άξονα F-H2 (Γωνία O-H2-F1 146.600). Για αυτό το επίπεδο 

θεωρίας, φαίνεται πως αυτή η δομή είναι και η σταθερότερη ενεργειακά, όσον αφορά 

στο υδροξύλιο, καθώς δίνει τιμές ΔΕ  –3.4 kJ/mol και ΔΗ0 298  -3.1 kJ/mol (single point 

CCSD(T)/IBDT). 
 

 

 

 

Στην περίπτωση του χλωρίου, μια δομή είναι η επικρατούσα F2CFH...Cl. Στη 

δομή αυτή το χλώριο σταθεροποιείται από την πλευρά του υδρογόνου και του 

φθορίου του τριφθορομεθανίου, όντας πλησιέστερο στο φθόριο (F2-Cl 3.05Å) απ’ότι 

στο υδρογόνο  (Η-Cl 3.22Å).To χλώριο σχηματίζει γωνία με το υδρογόνο και τον 

άνθρακα του μεθυλοφθοριδίου ίση με 146.600, ενώ το ενεργειακό περιεχόμενο της 

συγκεκριμένης δομής είναι 4.0 kJ/mol και η πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού -3.4 

kJ/mol (single point CCSD(T)/IBDT). 

 

 
 

Στο υψηλότερο επίπεδο βελτιστοποίησης γεωμετρίας MP2/AUG-cc-pVDZ, 

παρουσιάζονται άλλες δυο δομές, μια που αφορά στο υδροξύλιο F3C-H...O-H και μια 

στο χλώριο. Το υδροξύλιο εντοπίζεται (από τη μεριά του οξυγόνου) πλησιέστερα στο 

υδρογόνο (Η1) του τριφθορομεθανίου, με απόσταση H1-O 2.33 Å, ενώ η γωνία που 

σχηματίζεται από το υδροξύλιο και το άτομο υδρογόνου (Η1-O-Η2) είναι ίση με 

131.100 0. Η δίεδρη γωνία που σχηματίζεται από τα άτομα F2-C-O-H2 56.88 . To 
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ενεργειακό περιεχόμενο της συγκεκριμένης δομής είναι -5.4 kJ/mol και η πρότυπη 

ενθαλπία σχηματισμού -3.4 kJ/mol. 

 
 

Στη δομή που αφορά στο χλώριο HCF3...Cl, εκείνο διευθετείται στην 

‘ομπρέλα’ των τριών ατόμων φθορίου, σχηματίζοντας με τον άνθρακα και το 

υδρογόνο (Cl-C-H) γωνία 160.070
. Οι υπολογισμοί απλού σημείου στο επίπεδο 

θεωρίας (single point) CCSD(T)/IBDT έδωσαν τιμές ΔΕ  –3.6 kJ/mol και ΔΗ0 298  -2.8 

kJ/mol. 

 

 

 
 
 
 

Μεθανόλη CH OH 3

 

Στην περίπτωση της μεθανόλης, τα πράγματα είναι σαφώς πιο ξεκάθαρα 

καθώς υπάρχουν αρκετές ενδείξεις για κοινές δομές και στα τρία επίπεδα θεωρίας και 

οι ενεργειακοί υπολογισμοί φαίνεται πως συγκλίνουν. 

Ξεκινώντας από τις κοινές δομές, κυρίαρχο ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει η 

διευθέτηση H3CO-H...O-H στην οποία το υδροξύλιο προσεγγίζει, μέσω του οξυγόνου 

(Ο2), το υδρογόνο (H1) του υδροξυλίου της μεθανόλης σε απόσταση O2-H1 2.0617Å 

(MP2/AUG-cc-pVDZ) και 2.0594Å (CCSD(T)/AUG-cc-pV(D+d)Z). Μάλιστα, τα 

άτομα Ο1-Η1-Ο2 σχηματίζουν γωνία 1800. Το υδρογόνο του υδροξυλίου (Η5) δεν 

βρίσκεται στον ίδιο άξονα, σχηματίζοντας με το οξυγόνο του υδροξυλίου (Ο2) και το 

υδρογόνο της μεθανόλης (Η1), γωνία ίση με 111.350 (MP2/AUG-cc-pVDZ) και 

109.080 (CCSD(T)/AUG-cc-pV(D+d)Z). Η δομή αυτή δεν εμφανίζεται στο επίπεδο 
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θεωρίας MP2/cc-pVDZ (παρουσιάζεται αλλά αντιστοιχεί στο προϊόν CH O...H3 2O - τα 

προϊόντα της αντίδρασης. Επανειλημμένες προσπάθειες εντοπισμού προϊόντος 

πρόσθεσης για τα αντιδρώντα δεν απέδωσαν). Οι ενεργειακές παράμετροι (single 

point CCSD(T)/IBDT) της δομής αυτής είναι για το επίπεδο MP2/AUG-cc-pVDZ, 

ΔΕ -11.8 kJ/mol και ΔΗ0 298 -11.9 kJ/mol, ενώ για το CCSD(T)/AUG-cc-pV(D+d)Z  

ΔΕ0 -11.8 kJ/mol και ΔΗ298 -12.0 kJ/mol. 

 
 

0Επίπεδο Θεωρίας Απόσταση(Å) Γωνία ( ) Δίεδρη Γωνία (0) ΔΕ ΔΗ0 298

MP2/cc-pVDZ -- -- -- -- -- 

MP2/AUG-cc-pVDZ 2.06 111.35 -82.44 -11.8 -11.9 

 

CCSD(T)/AUG-cc-pVDZ 

O2-H1 Η5-02-Η1 Η5-02-Η1-Ο1 

109.08 0 -11.8 -12.0 2.06  

 

 

Η σταθερότερη διαμόρφωση που φαίνεται να αντιστοιχεί σε ενδιάμεσο προϊόν 

της μεθανόλης, αφορά στο υδροξύλιο H3C-O(H)...H-O, όπου αυτό διευθετείται στην 

περιοχή του υδροξυλίου της μεθανόλης. Πιο συγκεκριμένα, το υδρογόνο του 

υδροξυλίου (Η5) προσεγγίζει το οξυγόνο (Ο1) του υδροξυλίου της μεθανόλης, όντας 

σε απόσταση Ο1-Η5 1.86 Å και σχηματίζοντας γωνία και με το υδρογόνο (Η1) του 

υδροξυλίου της μεθανόλης Η5-Ο1-Η1, ίση με 121.850. Η δίεδρη γωνία που 

σχηματίζουν τα άτομα Η1 και Ο1 του υδροξυλίου της μεθανόλης και του υδρογόνου 

του υδροξυλίου (Η5), με το οξυγόνο του υδροξυλίου (Ο2) είναι ίση με 138.640 (Όλες 

οι τιμές που αναφέρονται αντιστοιχούν στο επίπεδο θεωρίας MP2/AUG-cc-pVDZ).  
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0Επίπεδο Θεωρίας Απόσταση(Å) Γωνία ( ) Δίεδρη Γωνία (0) ΔΕ ΔΗ0 298

MP2/cc-pVDZ 1.85 132.26 146.26 -20.9 -23.2 

MP2/AUG-cc-pVDZ 1.86 121.85 -138.64 -22.3 -24.1 

 

CCSD(T)/AUG-cc-pVDZ 

Ο1-Η5 Η5-Ο1-Η1 Η1-01-Η5-02 

122.19 -138.98 -22.4 -24.2 1.87  

     

 

Άλλη μια δομή HOCH3...O-H που αφορά στο υδροξύλιο είναι εκείνη στην 

οποία το ελεύθερο υδροξύλιο εντοπίζεται στην περιοχή της ‘ομπρέλας’ των τριών 

ατόμων υδρογόνου. Μάλιστα φαίνεται πως έγκειται σχεδόν γραμμικά ως προς τον 

νοητό άξονα O1-C που σχηματίζουν τα άτομα αυτά της μεθανόλης. Η δομή αυτή 

εμφανίζεται στα επίπεδα θεωρίας MP2/AUG-cc-pVDZ και CCSD(T)/AUG-cc-

pV(D+d)Z, ενώ στο χαμηλότερο MP2/cc-pVDZ εμφανίζει τέσσερις φανταστικές 

δονητικές συχνότητες (που αντιστοιχούν κυρίως σε εσωτερικές περιστροφές) και δεν 

συμπεριλαμβάνεται ως ενδιάμεσο προϊόν.    

 
 

 

 

 

 

 

0Επίπεδο Θεωρίας Απόσταση(Å) Γωνία ( ) ΔΕ ΔΗ0 298

MP2/cc-pVDZ -- -- -- -- 

MP2/AUG-cc-pVDZ 3.14 175.91 -2.1 -0.7 

 

CCSD(T)/AUG-cc-pVDZ 

C-O2 O1-C-O2 

179.90 -2.1 -0.7 3.12  

 

Στην περίπτωση του χλωρίου, εμφανίζονται δυο πιθανές διευθετήσεις ως προς 

τη μεθανόλη. Στη μια δομή H2(HO)C-H...Cl, φαίνεται πως το χλώριο προσεγγίζει ένα 

από τα υδρογόνα (Η2) του μεθυλίου της μεθανόλης, γραμμικά ως προς τον άξονα που 

ορίζουν τα άτομα C-H2. Βέβαια, η δομή αυτή όπως φαίνεται από τον παρακάτω 
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πίνακα, μάλλον δε μπορεί να θεωρηθεί ως ενδιάμεσο καθώς το ενεργειακό 

περιεχόμενό της είναι σχεδόν μηδενικό. Κάτι τέτοιο υποδεικνύει πως η δομή αυτή δεν 

σταθεροποιείται ενεργειακά. 

 

0Επίπεδο Θεωρίας Απόσταση(Å) Γωνία ( ) Δίεδρη Γωνία (0) ΔΕ ΔΗ0 298

MP2/cc-pVDZ 3.28 169.64 180.00 -0.6 -0.0 

MP2/AUG-cc-pVDZ 3.01 179.19 0.00 -0.2 0.2 Cl-H2 Cl-H2-C O-C-H2-Cl 

CCSD(T)/AUG-cc-pVDZ 2.99 177.45 0.00 -0.8 -0.4 

 

 Η δεύτερη δομή που αφορά στο χλώριο H3CO-H...Cl, υποδεικνύει πως το 

χλώριο προσεγγίζει το υδρογόνο (Η1) του υδροξυλίου της μεθανόλης. Μάλιστα, το 

χλώριο βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο που ορίζουν τα άτομα Η1-Ο-C της μεθανόλης. Η 

δομή αυτή εμφανίζεται και στα τρία επίπεδα βελτιστοποίησης γεωμετρίας και 

φαίνεται να είναι σταθερότερη ενεργειακά από την προηγούμενη δομή, ενώ 

αξιοσημείωτο είναι πως αποτελεί το σταθερότερο ενδιάμεσο πρόσθεσης (με χλώριο) 

για όλη τη σειρά των μελετώμενων μορίων. 

 

0Επίπεδο Θεωρίας Απόσταση(Å) Γωνία ( ) Δίεδρη Γωνία (0) ΔΕ ΔΗ0 298

MP2/cc-pVDZ 2.73 161.25 4.97 -4.4 -4.1 

MP2/AUG-cc-pVDZ 2.65 161.50 1.38 -4.8 -4.3 Cl-H1 Cl-H1-O Cl-H1-O-C 

CCSD(T)/AUG-cc-pVDZ 2.63 168.64 0.00 -4.7 -4.2 

 

 Στο χαμηλότερο επίπεδο βελτιστοποίησης γεωμετρίας MP2/cc-pVDZ, 

εμφανίζεται άλλη μια δομή HOCH3...Cl που αφορά στο χλώριο. Σε αυτήν το χλώριο 

εντοπίζεται στην ‘ομπρέλα’ των τριών ατόμων υδρογόνου του μεθυλίου σε απόσταση 
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από τον άνθρακα C-Cl 3.82 Å. Η γωνία που σχηματίζεται από τα άτομα Cl -C -Ο 

ισούται με 174.880 ενώ η δίεδρη γωνία που σχηματίζουν τα άτομα αυτά και το 

υδρογόνο της μεθανόλης (Η1) C-Cl-Ο-Η1 είναι ίση με 179.900. Οι ενεργειακές 

παράμετροι για αυτή τη δομή (σε single point CCSD(T)/IBDT) είναι ΔΕ0 –2.0 kJ/mol 

και ΔΗ298 –1.3 kJ/mol. 

 

 
 

 

 

 

Διμεθυλαιθέρας  CH3O CH3 

  

 Για τον διμεθυλαιθέρα υφίστανται δυο κοινές δομές στα επίπεδα 

βελτιστοποίησης γεωμετρίας MP2/cc-pVDZ και MP2/AUG-cc-pVDZ, μια που αφορά 

σε ενδιάμεσο προϊόν με υδροξύλιο και μια σε χλώριο. Στο υψηλότερο επίπεδο 

CCSD(T)/AUG-cc-pV(D+d)Z δεν έγινε βελτιστοποίηση γεωμετρίας για τα ενδιάμεσα 

προϊόντα πρόσθεσης του διμεθυλαιθέρα.  

Στη δομή του αιθέρα με το υδροξύλιο (CH )3 2O...H-O, το ελεύθερο υδροξύλιο 

προσεγγίζει, από τη μεριά του υδρογόνου (Η7), το άτομο οξυγόνου (Ο1) του 

διμεθυλαιθέρα. Ειδικότερα, τα άτομα οξυγόνο και υδρογόνο του υδροξυλίου (Ο2-Η7) 

σχηματίζουν με το οξυγόνο (Ο1) αμβλεία γωνία. Η δομή αυτή, όπως φαίνεται και 

στον παρακάτω πίνακα είναι εξαιρετικά σταθερή (σε σχέση με  τα συστήματα που 

μελετώνται στην παρούσα εργασία) ενώ ο σχηματισμός της είναι ιδιαίτερα 

εξώθερμος.  
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0Επίπεδο Θεωρίας Απόσταση(Å) Γωνία ( ) Δίεδρη Γωνία (0) ΔΕ ΔΗ0 298

MP2/cc-pVDZ 1.86 160.60 348.50 -21.7 -23.5 

MP2/AUG-cc-pVDZ 1.83 176.91 65.74 -23.2 -24.8 H7-O1    O2-H7-O1   O2-H7-O1-C1 

CCSD(T)/AUG-cc-pVDZ -- -- -- -- -- 

 

  

Σε ότι αφορά στο χλώριο, αυτό φαίνεται ακόμη μια φορά να προτιμά την 

‘ομπρέλα’ των τριών ατόμων υδρογόνου ενός εκ των δυο μεθυλίων, όντας σχεδόν 

συγγραμικό με τα άτομα C2-O του διμεθυλαιθέρα. Βέβαια, όπως υποδεικνύουν και οι 

ενεργειακές παράμετροι που υπολογίστηκαν, η δομή αυτή CH OCH3 3...Cl δεν 

φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σταθερή, οπότε μάλλον δεν πρόκειται περί ενδιαμέσου 

προϊόντος. 

 

0Επίπεδο Θεωρίας Απόσταση(Å) Γωνία ( ) Δίεδρη Γωνία (0) ΔΕ ΔΗ0 298

MP2/cc-pVDZ 3.79 175.89 179.79 -2.2 -1.5 

MP2/AUG-cc-pVDZ 3.55 175.95 179.73 0.3 0.4 C l - C2     Cl - C2 - O    Cl - C2 – O -C1 

CCSD(T)/AUG-cc-pVDZ -- -- -- -- -- 

  

 

 

Στο επίπεδο θεωρίας MP2/AUG-cc-pVDZ, παρουσιάζεται μια επιπλέον δομή 

στην οποία το υδροξύλιο βρίσκεται στην ‘ομπρέλα’ των τριών ατόμων υδρογόνου 

ενός μεθυλίου. Ειδικότερα το οξυγόνο του υδροξυλίου (Ο2) βρίσκεται πλησιέστερα 

(απ’ότι το υδρογόνο) του άνθρακα (C2), σε απόσταση 3.14 Å. Στη δομή αυτή 
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CH OCH3 3...O-H, το υδροξύλιο και ο άνθρακας του μεθυλίου βρίσκονται σχεδόν στην 

ίδια ευθεία σχηματίζοντας γωνία (H7-O2-C2) 178.250, ενώ μαζί με το οξυγόνο (Ο1) 

του αιθέρα σχηματίζουν δίεδρη γωνία (H7-O2-C2-O1) ίση με 51.790. Οι ενεργειακές 

παράμετροι για αυτή τη δομή (σε single point CCSD(T)/IBDT) είναι ΔΕ0 –2.4 kJ/mol 

και ΔΗ298 –0.9 kJ/mol. 
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Είδη αλληλεπιδράσεων  

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω συγκεντρωτικά αποτελέσματα κρίνεται σκόπιμη η 

σύγκριση των αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των συστημάτων που 

μελετήθηκαν στην παρούσα μελέτη, με τους διαφόρους τύπους αλληλεπιδράσεων που 

διέπουν τα άτομα και τα μόρια στη φύση. Πρέπει να σημειωθεί ότι εξαρχής, για την 

πλειοψηφία των μορίων που μελετήθηκαν, δεν αναμενόταν να παρουσιάζουν ισχυρές 

αλληλεπιδράσεις, ιδιαίτερα με τα άτομα χλωρίου. Όπως φάνηκε από τις ενεργειακές 

παραμέτρους που υπολογίστηκαν, τα μελετώμενα μόρια και οι αντίστοιχες ρίζες 

αλληλεπιδρούν ασθενώς στις περισσότερες περιπτώσεις, σχηματίζοντας χαλαρά 

συνδεδεμένα ενδιάμεσα (weakly bound complexes). Οι γραφικές παραστάσεις που 

παρουσιάζονται σε ορισμένες περιπτώσεις, αφορούν υπολογισμούς της συνολικής 

ενέργειας των υπερμορίων RH….X στο επίπεδο θεωρίας CCSD(T)/IBDT. Η ενέργεια 

υπολογίστηκε διατηρώντας σταθερή τη γεωμετρία των συνιστώντων μορίων (αυτή που 

έχουν στο υπερμόριο και διαφέρει ελάχιστα από την αντίστοιχη των απομονωμένων 

μητρικών μορίων), καθώς και την σχετική διευθέτηση των δύο συνιστώντων μορίων 

(γωνίες δεσμών και δίεδρες γωνίες). Η απόσταση RH….X ανάμεσα στα κοντινότερα 

άτομα των RH και X, έλαβε τιμές 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 και 8.0 Å. 

Στα σημεία αυτά έγινε προσαρμογή των ενεργειών χρησιμοποιώντας δύο τύπους 

δυναμικού, Lennard-Jones, 
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σσε  και Morse, . 

Η προσαρμογή των σημείων ήταν πολύ καλύτερη στο δυναμικό Lennard-Jones. Γενικά, 

οι ελκτικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα RH και

( )2)(1 eqrra
eqM eDV −−=

 X φαίνεται ότι λαμβάνουν χώρα από 

αποστάσεις περίπου 6 Å. 
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Μεθάνιο CH4

    

Το μεθάνιο αποτελεί ένα τετραεδρικής συμμετρίας μόριο με μηδενική μόνιμη 

διπολική ροπή. Στην περίπτωση την οποία αλληλεπιδρά με το υδροξύλιο και δεδομένου 

ότι το υδροξύλιο συμπεριφέρεται σαν δίπολο (μ = 1.668 Debye) εξαιτίας της διαφοράς 

ηλεκταρνητικότητας μεταξύ Ο και Η, το μεθάνιο πολώνεται εμφανίζοντας στιγμιαία 

διπολική ροπή. Συνεπώς, μεταξύ των δυο σωματιδίων εξασκώνται αλληλεπιδράσεις 

διπόλου-επαγομένου διπόλου. Τέτοιες αλληλεπιδράσεις ανήκουν στην κατηγορία των 

δυνάμεων Wan Der Waals και είναι πολύ ασθενείς, γενικά, της τάξης του <2 kJ/mol.Από 

τις δομές που προέκυψαν και αντιστοιχούν σε ενδιάμεσο προϊόν μεθανίου-υδροξυλίου, 

μια είναι εκείνη η οποία είναι σχετικά σταθερή, όταν το υδροξύλιο διευθετείται στην 

ομπρέλα των τριών ατόμων υδρογόνου του μεθανίου. 

 
 

Η δομή αυτή έχει ενεργειακό περιεχόμενο -2.2 kJ/mol, στο πιο αξιόπιστο επίπεδο 

θεωρίας, γεγονός που επιβεβαιώνει την αναμενόμενα ασθενή αλληλεπίδραση διπόλου-

επαγόμενου διπόλου. 
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Στην περίπτωση του χλωρίου, το οποίο δεν έχει μόνιμη διπολική ροπή, οι 

δυνάμεις οι οποίες αναπτύσσονται μεταξύ αυτού και του μεθανίου, είναι δυνάμεις 

διασποράς (London dispersion forces), της τάξεως των 2 kJ/mol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

F Φθορομεθάνιο CH3

   

Το φθορομεθάνιο λόγω της ύπαρξης του ατόμου του φθορίου στο μόριο του 

συμπεριφέρεται διαφορετικά από το μεθάνιο. Το φθόριο είναι εξαιρετικά 

ηλεκτραρνητικό, περισσότερο από τον άνθρακα, με αποτέλεσμα να έλκει ηλεκτρονική 

πυκνότητα προς τη μεριά του με άμεση συνέπεια την πόλωση του δεσμού C-F. Συνεπώς 

το φθορομεθάνιο συμπεριφέρεται σαν δίπολο (μ = 1.858 Debye) και με τις ρίζες 

υδροξυλίου και τα άτομα χλωρίου αναμένεται να αλληλεπιδρά με δύο ειδών δυνάμεις. 

Με το υδροξύλιο, το οποίο συμπεριφέρεται επίσης ως δίπολο, η μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση συγκαταλέγεται στις δυνάμεις διπόλου-διπόλου.  
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Οι δυνάμεις αυτές ανήκουν στην κατηγορία των δυνάμεων Wan Der Waals και 

είναι πιο ισχυρές από τις δυνάμεις διπόλου-επαγόμενου διπόλου. Το ενεργειακό 

περιεχόμενο της δομής FCH ...O-H (-2.3 kJ/mol) επιβεβαιώνει τα παραπάνω. 3

 
Βέβαια, στην περίπτωση του φθορομεθανίου βρέθηκε άλλη μια δομή με το 

υδροξύλιο H3C-F...H-O, της οποίας το ενεργειακό περιεχόμενο (-12.3 kJ/mol) δεν 

δικαιολογείται αποκλειστικά από τέτοιου είδους αλληλεπίδραση.  
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Μια προσεκτική ματιά στη δομή αυτή υποδεικνύει ότι μεταξύ του φθορίου και 

του υδρογόνου του υδροξυλίου, αναπτύσσεται δεσμός υδρογόνου, ο οποίος 

αποτυπώνεται στην ισχυρότερη αλληλεπίδραση CH3F-OH και τελικά στην περαιτέρω 

σταθεροποίηση της δομής αυτής. Τόσο η διευθέτηση όσο και η απόσταση των ατόμων 

Η-F (1.95 Å) μάλλον επιβεβαιώνουν τα παραπάνω αφού στο H2O το μήκος του δεσμού 

υδρογόνου αντιστοιχεί περίπου σε 1.98 Å. 

 
 

Σε ότι αφορά το χλώριο, το ίδιο όντας άπολο αλληλεπιδρά με το πολικό 

φθορομεθάνιο, με δυνάμεις διπόλου - επαγόμενου διπόλου. Στη δομή του συγκεκριμένου 

συμπλόκου FCH3...Cl, το χλώριο διευθετείται στην ομπρέλα των τριών ατόμων 

υδρογόνου του μεθυλίου στο φθορομεθάνιο.     

 

 
 
Κατά την προσέγγιση φθορομεθανίου και χλωρίου, το πολικό φθορομεθάνιο 

επάγει την ανακατανομή του ηλεκτρονικού νέφους του χλωρίου οδηγώντας σε ένα 

χαλαρά συνδεδεμένο ενδιάμεσο σύμπλοκο με ενέργεια σύνδεσης ~2.0 kJ/mol. 
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Τριφθορομεθάνιο CHF3
  

Το τριφθορομεθάνιο συμπεριφέρεται σαν δίπολο, εξαιτίας της μόνιμης διπολικής 

του ροπής (μ = 1.651 Debye). Αναλόγως με τη διευθέτηση του υδροξυλίου και του 

χλωρίου ως προς αυτό, προκύπτουν ενδιάμεσα σύμπλοκα διαφορετικής σταθερότητας, 

χωρίς ωστόσο να εμφανίζονται δομές με υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο. Το 

τριφθορομεθάνιο αλληλεπιδρά με το υδροξύλιο με δυνάμεις διπόλου-διπόλου, ενώ με το 

χλώριο με δυνάμεις τύπου διπόλου-επαγόμενου διπόλου. 

 Στα επίπεδα θεωρίας που έγινε βελτιστοποίηση γεωμετρίας η μόνη κοινή δομή 

είναι η F2CHF...H-O της οποίας το ενεργειακό περιεχόμενο επιβεβαιώνει την ασθενή 

αλληλεπίδραση, αφού η ενέργεια της δομής αυτής είναι για το MP2/cc-pVDZ -3.0 

kJ/mol ενώ για το MP2/AUG-cc-pVDZ -4.8 kJ/mol. 
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Στο υψηλότερο επίπεδο βελτιστοποίησης γεωμετρίας MP2/AUG-cc-pVDZ, 

παρουσιάζονται άλλες δυο δομές, μια που αφορά στο υδροξύλιο F3C-H...O-H και μια 

στο χλώριο. To ενεργειακό περιεχόμενο της δομής με το υδροξύλιο είναι -5.4 kJ/mol 

 

 
Στη δομή που αφορά στο χλώριο HCF3...Cl, εκείνο διευθετείται στην 

ηλεκτραρνητική περιοχή της ‘ομπρέλας’ των τριών ατόμων φθορίου, με συνολική 

ενέργεια ΔΕ0 –3.6 kJ/mol. Έτσι η ηλεκτρονική πυκνότητα του χλωρίου ανακατανέμεται, 

με συνέπεια να μετατραπεί σε επαγόμενο δίπολο.  

 
 

Στο επίπεδο βελτιστοποίησης γεωμετρίας MP2/cc-pVDZ, υπάρχουν άλλες δυο 

πιθανές δομές ενδιαμέσων προϊόντων πρόσθεσης. Η δομή F2CH-F...H-O , αφορά στο 

υδροξύλιο το οποίο προσεγγίζει, μέσω του υδρογόνου, το αρχικό μόριο από την πλευρά 

των τριών ατόμων φθορίου και έχει ενεργειακό περιεχόμενο –3.4 kJ/mol. 
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Στην περίπτωση του χλωρίου, μια δομή είναι η επικρατούσα η F2CFH...Cl, της 

οποίας η συνολική ενέργεια ισούται με 4.0 kJ/mol 

 

 
 
 
 
Μεθανόλη CH OH 3
  

Η μεθανόλη αποτελεί ένα πολικό μόριο εξ’αιτίας της ύπαρξης του ατόμου 

οξυγόνου, με διπολική ροπή μ = 1.70 Debye. Συνεπώς με τις ρίζες υδροξυλίου 

αναμένονται κυρίως αλληλεπιδράσεις τύπου διπόλου-διπόλου ενώ με τα άτομα χλωρίου 

αναμένονται αλληλεπιδράσεις τύπου διπόλου-επαγόμενου διπόλου. Ειδικότερα για τις 

ρίζες υδροξυλίου η ευνοϊκή σχετική διευθέτηση των δύο σωματιδίων μπορεί να οδηγήσει 

στον σχηματισμό δεσμών υδρογόνου. 

Για παράδειγμα, στις δομές HOCH ...O-H και HOCH3 3...Cl όπου το υδροξύλιο και 

το χλώριο αντίστοιχα, διευθετούνται στην ομπρέλα του μεθυλίου, η ύπαρξη δεσμού 

υδρογόνου αποκλείεται καθώς δεν φαίνεται κάποιο άτομο να προτιμά συγκεκριμένη 

διάταξη ως προς κάποιο άλλο. Συνάμα, το ενεργειακό περιεχόμενο (της τάξης των 2.0 

kJ/mol) σε συνδυασμό με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά καθιστά σαφές ότι στις 

συγκεκριμένες δομές δεν εμφανίζονται δεσμοί υδρογόνου. 

       
 Στην περίπτωση του υδροξυλίου εμφανίζονται δύο δομές H3CO-H...O-H και 

H3C-O(H)...H-O οι οποίες παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον λόγω του αρκετά υψηλού 

ενεργειακού περιεχομένου που παρουσιάζουν (-11.8 και -22.4 kJ/mol αντίστοιχα). Στην 
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πρώτη δομή το οξυγόνο του ελεύθερου υδροξυλίου προσεγγίζει το υδρογόνο του 

υδροξυλίου της μεθανόλης 

 
Η σχετικά υψηλή, για τα δεδομένα συστήματα, δεσμικότητα εξηγείται 

λαμβάνοντας υπ’όψιν την ύπαρξη δεσμών υδρογόνου μεταξύ του υδρογόνου του 

υδροξυλίου της μεθανόλης και του ‘ελεύθερου’ υδροξυλίου. 

 
 

Η δεύτερη δομή H3C-O(H)...H-O, στην οποία το υδρογόνο του ελεύθερου 

υδροξυλίου προσεγγίζει το οξυγόνο του υδροξυλίου της μεθανόλης, είναι πιο σταθερή 

ενεργειακά από την πρώτη. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στην μικρότερη απόσταση 

του σχηματιζόμενου δεσμού υδρογόνου (1.86 έναντι 2.06 Å) 
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 Μάλιστα, αυτή η δομή είναι η δεύτερη κατά σειρά αυξανόμενου ενεργειακού 

περιεχομένου, μετά τη δομή που αντιστοιχεί στο σύμπλοκο διμεθυλαιθέρα-υδροξυλίου 

(CH )3 2O...H-O.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τέλος στην περίπτωση του χλωρίου, παρουσιάζεται η δομή H3CO-H...Cl στην 

οποία το χλώριο εντοπίζεται σχετικά κοντά σε ένα άτομο υδρογόνου. Το ενεργειακό 

περιεχόμενο της δομής αυτής είναι αξιοσημείωτο καθώς αποτελεί το πλέον σταθερό 

ενδιάμεσο προϊόν πρόσθεσης (για όλη τη σειρά των μορίων) με άτομα χλωρίου.  
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Το γεγονός αυτό ίσως εξηγείται λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή πολικότητα του 

δεσμού CH3O-H η οποία πολώνει ισχυρά το άτομο του χλωρίου το οποίο διευθετείται 

στην ευθεία του δεσμού O-H οδηγώντας σε ισχυρή αλληλεπίδραση τύπου διπόλου - 

επαγομένου διπόλου. 

 
 
 

Διμεθυλαιθέρας  CH3O CH3 
 

Ο διμεθυλαιθέρας αποτελεί επίσης ένα πολικό μόριο λόγω της παρουσίας του 

αιθερικού οξυγόνου με διπολική ροπή μ = 1.30 Debye. Οι υπολογισμοί υπέδειξαν δύο 

δομές ενδιαμέσων προϊόντων πρόσθεσης, μια με υδροξύλιο και μια με χλώριο. Η δομή 

με το υδροξύλιο δείχνει σαφώς ότι τα δύο είδη συγκρατούνται με δεσμό υδρογόνου, ενώ 

το ενεργειακό περιεχόμενο της δομής είναι 23.2 kJ/mol. Μάλιστα η συγκεκριμένη δομή, 

αποτελεί τη σταθερότερη για όλη τη σειρά των μορίων που μελετήθηκαν. 
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Η δομή με τα άτομα χλωρίου είναι η αναμενόμενη, όπου εκείνο διευθετείται στην 

ομπρέλα ενός εκ των δύο μεθυλίων. Το ενεργειακό περιεχόμενο της δομής αυτής δείχνει 

ότι μεταξύ των δύο ειδών αναπτύσσονται ελκτικές δυνάμεις διπόλου – επαγόμενου 

διπόλου. 
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Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 
 
 
 
 

    Για τις ρίζες υδροξυλίου προέκυψαν περισσότερες διαμορφώσεις ενδιαμέσων 

προϊόντων πρόσθεσης απ’ότι για τα άτομα χλωρίου. 

 
    Το υδροξύλιο δεν διευθετείται σε συγκεκριμένη θέση ως προς το αρχικό μόριο 

(εντοπίζεται σε διαφορετικές θέσεις ανάλογα με το μόριο), ενώ το χλώριο προτιμά 

την διευθέτηση του στις περισσότερες περιπτώσεις (με εξαίρεση τη μεθανόλη) 

στην ‘ομπρέλα’ του μεθυλίου. 

 
 

    Τα ενδιάμεσα σύμπλοκα της σειράς των μελετώμενων μορίων με υδροξύλιο 

είναι εν γένει σταθερότερα και κατά συνέπεια η αντίδραση σχηματισμού τους 

είναι περισσότερο εξώθερμη από τα αντίστοιχα με χλώριο. Αυτό συμβαίνει λόγω 

των ισχυρότερων ελκτικών αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μεταξύ 

υδροξυλίου-μορίου, αφού το υδροξύλιο συμπεριφέρεται σαν δίπολο (οπότε 

αναπτύσσονται δυνάμεις διπόλου – επαγομένου διπόλου και διπόλου -διπόλου), 

ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ευνοείται και ο σχηματισμός δεσμού υδρογόνου. 

Αντίθετα το χλώριο, όντας άπολο, αλληλεπιδρά με ασθενέστερες δυνάμεις 

(διασποράς και διπόλου – επαγομένου διπόλου) με τα μόρια που μελετώνται.  

 
    Σύμφωνα με την πρόταση των Ravishankara και Smith9, όταν η αντίδραση ενός 

μορίου είναι ταχύτερη με υδροξύλιο απ’ότι με χλώριο, τότε η αντίδραση με το 

υδροξύλιο πιθανώς συμβαίνει μέσω ενδιαμέσου συμπλόκου. Συνεπώς στην 

περίπτωση του τριφθορομεθανίου (όπου k  > kOH Cl) θα έπρεπε να παρατηρηθούν 

τα ισχυρότερα ενδιάμεσα σύμπλοκα με υδροξύλιο (για όλη τη σειρά των μορίων), 

προκειμένου η αντίδραση αυτή να μη γίνεται μέσω απ’ευθείας απόσπασης 

υδρογόνου, αλλά ενός καναλιού (το οποίο συμπεριλαμβάνει τον σχηματισμό 

adduct) με μικρότερη ενέργεια ενεργοποίησης. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει αφού τα 

ενδιάμεσα σύμπλοκα του τριφθορομεθανίου με υδροξύλιο δεν είναι ισχυρά 

συνδεδεμένα και δεν επηρεάζουν την πορεία της αντίδρασης . 
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    Αντίθετα τα ισχυρότερα συνδεδεμένα ενδιάμεσα σύμπλοκα υδροξυλίου 

παρατηρούνται στη μεθανόλη και στον διμεθυλαιθέρα, όπου ισχύει kCl >  kOH  και 

για τις δυο περιπτώσεις. Συνεπώς για τη σειρά των μορίων που μελετήθηκαν δεν 

φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του συντελεστή ταχύτητας και του 

σχηματισμού (ή μη) των ενδιαμέσων συμπλόκων αλλά και της σταθερότητάς 

τους.   

 
 
Σύγκριση με πειραματικά αποτελέσματα 
 
 
 

Στην παρούσα φάση, κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη διατριβή 

πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διερευνηθεί η ιδιομορφία που παρατηρείται στους 

συντελεστές ταχύτητας των αντιδράσεων ριζών υδροξυλίου και ατόμων χλωρίου, με 

οργανικά μόρια στην αέρια φάση.  

Όπως υποδεικνύουν οι υπολογισμοί που έγιναν για τη σειρά των μελετώμενων 

μορίων, τα ενδιάμεσα προϊόντα πρόσθεσης, αν και εφόσον σχηματίζονται, δεν 

φαίνεται να παίζουν κάποιο ρόλο στην κινητική των εν λόγω αντιδράσεων. Το 

ερώτημα που παραμένει είναι τι συμβαίνει στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι 

συντελεστές ταχύτητας αντίδρασης με υδροξύλιο είναι μεγαλύτεροι από τους 

αντίστοιχους με χλώριο. Επιπλέον άγνωστη φαίνεται να είναι και η αιτία ύπαρξης του 

φαινομένου αυτού, που αντιτίθεται στο γενικό κανόνα  kCl >  kOH

Έτσι έγινε μια απόπειρα εξήγησης της ιδιομορφίας αυτής, με τη βοήθεια 

διαγραμμάτων για τα δυο δραστικά συστατικά της ατμόσφαιρας (OH και Cl), 

συσχετίζοντας τις θερμοδυναμικές και κινητικές παραμέτρους που αφορούν τις 

αντιδράσεις μετάθεσης ατόμων υδρογόνου από κεκορεσμένα οργανικά μόρια με ρίζες 

υδροξυλίου και άτομα χλωρίου στην αέρια φάση.  

Οι συσχετιζόμενες παράμετροι είναι ο συντελεστής ταχύτητας (Rate 

Coefficient), η ενέργεια ενεργοποίησης (Activation Energy), η ενθαλπία της 

αντίδρασης (Reaction Enthalpy) και η ενέργεια διάσπασης δεσμού C-H (C-H Bond 

Dissosiation Energy) για σειρά αντιδράσεων οργανικών μορίων με υδροξύλιο και 

χλώριο.  

OHROHRH OHk
2+⎯⎯→⎯+

•

      

HClRClRH Clk +⎯→⎯+
•
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Επιλέχθηκαν διάφορα οργανικά μόρια, έτσι ώστε η διακύμανση του 

συντελεστή ταχύτητας να είναι ευρεία και να συμπεριληφθούν τόσο εξώθερμες 

αντιδράσεις (ΔΗ < 0) όσο και ενδόθερμες αντιδράσεις ( ΔΗr r > 0, στην περίπτωση του 

χλωρίου). Οι τιμές του συντελεστή ταχύτητας και της ενέργειας ενεργοποίησης είναι 

οι πειραματικές ενώ για την ενέργεια διάσπασης δεσμού και την ενθαλπία 

αντίδρασης,  στις περιπτώσεις που δεν υπήρχαν πειραματικά δεδομένα, έγιναν 

υπολογισμοί στο αξιόπιστο (για υπολογισμούς ενεργειών διάσπασης δεσμών) επίπεδο 

θεωρίας B3P86/AUG-cc-pV(T+d)Z. 

 

Ενέργεια ενεργοποίησης & Ενέργεια διάσπασης δεσμού 

 

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον διάγραμμα είναι αυτό που περιγράφει την ενέργεια 

ενεργοποίησης της αντίδρασης , όπου Χ: ΟΗ ή Cl, ώς 

συνάρτηση της ενέργειας διάσπασης του δεσμού C-H στο μόριο R-H. Είναι ευνόητο 

ότι η ενέργεια διάσπασης δεσμού, είναι ανεξάρτητη από το είδος (ΟΗ ή Cl) με το 

οποίο το μόριο R-H αντιδρά. Γενικά, για τις χημικές αντιδράσεις μετάθεσης ατόμων 

υδρογόνου μιάς σειράς μορίων παρόμοιας δομής με ένα συγκεκριμένο δραστικό 

σωματίδιο, είναι λογικό να υποτεθεί ότι η ισχύς του δεσμού C-H επηρρεάζει 

σημαντικά το ενεργειακό φράγμα της αντίδρασης και όσο μεγαλύτερη είναι η 

ενέργεια διάσπασης δεσμού, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η ενέργεια ενεργοποίησης της 

αντίδρασης με σημαντικό αντίκτυπο στην βραδύτητα της αντίδρασης λόγω της 

εκθετικής εξάρτησης του συντελεστή ταχύτητας από την ενέργεια ενεργοποίησης. Η 

γενική τάση αυτή φαίνεται σαφώς στο διάγραμμα που ακολουθεί, τόσο για τις 

αντιδράσεις με υδροξύλιο όσο και για τις αντιδράσεις χλωρίου. Αξιοσημείωτο είναι 

ότι το υδροξύλιο παρουσιάζει ομοιογενή συμπεριφορά στο σύνολο των μορίων που 

συμπεριλήφθησαν. Αντίθετα, δεν συμβαίνει το ίδιο για τις αντιδράσεις ατομικού 

χλωρίου, όπως υποδεικνύει και το διάγραμμα, καθώς διαφαίνονται δυο διαφορετικές 

τάσεις, ανάλογα με την τιμή που λαμβάνει η ενέργεια διάσπασης του δεσμού C-H. 

HXRXRH +⎯→⎯+
•
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Για τις αντιδράσεις οργανικών μορίων με ατομικό χλώριο, επιβεβαιώνεται 

(όπως και για τις αντίστοιχες με υδροξύλιο) η αναμενόμενη αύξηση της ενέργειας 

ενεργοποίησης, με την ισχυροποίηση του δεσμού C-H. Επίσης φαίνεται ότι στην 

πλειοψηφία των αντιδράσεων του χλωρίου αντιστοιχεί μικρότερη ενέργεια 

ενεργοποίησης, από ότι στις ανάλογες αντιδράσεις με υδροξύλιο. Αυτό επιβεβαιώνει 

το γενικό κανόνα kCl >  kOH  

Ωστόσο δεν παρατηρείται η ίδια συμπεριφορά σε όλο το εύρος τιμών της 

ενέργειας διάσπασης δεσμού. Σε αντιδράσεις όπου ο δεσμός C-H καθίσταται 

ιδιαίτερα ισχυρός, γεγονός που δυσχεραίνει την απόσπαση του ατόμου υδρογόνου, το 

χλώριο παρουσιάζει διαφορετική εξάρτηση ως προς την ενέργεια ενεργοποίησης. 

Μάλιστα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα, η αύξηση της ενέργειας ενεργοποίησης είναι 

πλέον σαφώς πιο απότομη (μεγαλύτερη κλίση) σε σύγκριση με το υδροξύλιο. Αυτό 

έχει ως συνέπεια την τομή των δύο ‘ευθειών’ σε κάποιο σημείο, με φυσικό 

επακόλουθο να παρουσιάζονται τελικά μεγαλύτερες τιμές ενέργειας ενεργοποίησης 

για τις αντιδράσεις χλωρίου. Προφανώς, στις περιπτώσεις αυτές, οι αντιδράσεις με 

υδροξύλιο είναι ταχύτερες από τις αντίστοιχες με χλώριο. 
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Ενέργεια ενεργοποίησης & Ενθαλπία αντίδρασης 

 

Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα διαγράμματα που 

παρουσιάζουν την εξάρτηση της ενέργειας ενεργοποίησης της αντίδρασης 

, όπου Χ: ΟΗ ή Cl,  από την ενθαλπία της αντίδρασης 

ΔΗ

HXRXRH +⎯→⎯+
•

r. Και αυτό διότι η δομή της μεταβατικής κατάστασης σχετίζεται άμεσα με την 

ενθαλπία μιας αντίδρασης, σύμφωνα με το Αξίωμα του Hammond (Hammond’s 

Postulate). Σύμφωνα με αυτό, όταν ΔΗr < 0 (εξώθερμες αντιδράσεις) η μεταβατική 

κατάσταση ‘μοιάζει’ στα αντιδρώντα, ενώ όταν  ΔΗr > 0 (ενδόθερμες αντιδράσεις) 

‘μοιάζει’ στα προϊόντα.  

Όπως φαίνεται από το παρακάτω συγκεντρωτικό διάγραμμα, οι αντιδράσεις 

οργανικών μορίων με υδροξύλιο, που συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη αυτή, είναι 

αποκλειστικά εξώθερμες, ενώ για το χλώριο η κλίμακα των αντιδράσων περιλαμβάνει 

εξώθερμες όπως και ενδόθερμες αντιδράσεις. Προκειμένου να διεξαχθούν πιο 

ασφαλή συμπεράσματα, είναι αναγκαία η ξεχωριστή μελέτη των διαγραμμάτων για 

τις αντιδράσεις υδροξυλίου και τις αντίστοιχες με χλώριο.   
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Αντιδράσεις ριζών υδροξυλίου 
 

Οι αντιδράσεις ριζών υδροξυλίου παρουσιάζουν (όπως φάνηκε και από την 

εξάρτηση της ενέργειας ενεργοποίησης από την ενέργεια διάσπασης του δεσμού C-H) 

ομοιογενή συμπεριφορά. Η ενέργεια ενεργοποίησης αυξάνεται όσο η αντίδραση 

γίνεται λιγότερο εξώθερμη, οπότε και η ταχύτητα της αντίδρασης μειώνεται. Η 

ενέργεια ενεργοποίησης παρουσιάζει γραμμική εξάρτηση σε σχέση με την ενθαλπία 

της αντίδρασης, και αυτή η εξάρτηση μπορεί να αποτυπωθεί με την έκφραση: 

 

EA = A + B * ΔΗR
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Ο πρώτος παράγοντας ΑOH είναι μία σταθερή ποσότητα και σχετίζεται με τις 

απώσεις που υφίστανται μεταξύ του μορίου RH και του ΟΗ. Όπως φαίνεται από το 

διάγραμμα, ο παράγοντας αυτός έχει αρκετά μεγάλη τιμή, η οποία δικαιολογείται 

καθώς το υδρογόνο του υδροξυλίου απωθείται κατά ένα σημαντικό ποσοστό από το 

μόριο RH (μη-δεσμικές απώσεις). Οι απώσεις αυτές αποτυπώνονται στη μεταβατική 

κατάσταση καθώς δυσχεραίνουν την υπό γωνία προσέγγιση του μορίου RH  από το 

υδροξύλιο, αφού το προϊόν της αντίδρασης Η2Ο έχει τριγωνική διάταξη η οποία 

αντικατοπτρίζεται και στην δομή της μεταβατικής κατάστασης με γωνία φ H…O-H 

αρκετά κλειστή (~ 100 ο, από υπολογισμούς δομών μεταβατικών καταστάσεων στις 

αντιδράσεις OH με CH , CH F και CHF4 3 3) . Έτσι το ενεργοποιημένο σύμπλοκο, λόγω 

των ισχυρών απώσεων έχει υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο, γεγονός που 

μεταφράζεται σε μεγάλη ενεργειακή διαφορά μεταξύ της μεταβατικής κατάστασης 

και των αντιδρώντων (ΔΕ≠). Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ενεργειακή διαφορά ΔΕ≠ 
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σχετίζεται άμεσα με την ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης ΕΑ, γίνεται 

αντιληπτό ότι η πλειοψηφία των αντιδράσεων υδροξυλίου έχει σχετικά μεγάλες τιμές 

ενέργειας ενεργοποίησης.      

                                 
 

Κάτι τέτοιο δεν αναμένεται να συμβαίνει στην περίπτωση των αντιδράσεων 

χλωρίου, τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό, οπότε ο παράγοντας αυτός πρέπει να είναι 

σαφώς μικρότερος. Ο δεύτερος παράγοντας, μέσω του οποίου συσχετίζεται η 

ενέργεια ενεργοποίησης και η ενθαλπία της αντίδρασης, ΒOH έχει να κάνει με την 

‘ευαισθησία’ που παρουσιάζει η ενέργεια ενεργοποίησης στη μεταβολή της 

ενθαλπίας και αποτελεί ουσιαστικά την κλίση του παραπάνω διαγράμματος.     

 
 
 
 
 
 

Αντιδράσεις ατόμων χλωρίου 
 

 

Όπως προαναφέρθηκε, οι αντιδράσεις ατομικού χλωρίου δεν παρουσιάζουν 

την ίδια συμπεριφορά σε όλο το εύρος των μελετώμενων μορίων. Πιο συγκεκριμένα 

φαίνεται ότι υπάρχουν δύο τύποι συμπεριφοράς, ανάλογα με το αν η αντίδραση είναι 

εξώθερμη ή ενδόθερμη. Στην διαφορετική συμπεριφορά του χλωρίου, ανάλογα με την 

ενθαλπία της αντίδρασης, έγκειται ενδεχομένως και η αιτία ύπαρξης της ιδιόμορφης 

σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στους συντελεστές ταχύτητας των αντιδράσεων 

χλωρίου και υδροξυλίου. Στη συνέχεια παρατίθεται το συγκεντρωτικό διάγραμμα που 

συσχετίζει την ενέργεια ενεργοποίησης, για αντιδράσεις σειράς μορίων με ατομικό 

χλώριο, συναρτήσει των αντίστοιχων τιμών ενθαλπίας αντίδρασης.      

 113 
 



 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

-80 -60 -40 -20 0 20
-5

0

5

10

15

20

25

30

35 RH + Cl --> R + H-Cl 

Ac
tiv

at
io

n 
E

ne
rg

y 
(k

J/
m

ol
)

Reaction Enthalpy (kJ/mol)

 
 

Το παραπάνω διάγραμμα μπορεί να διαχωριστεί σε δύο ξεχωριστά 

διαγράμματα, ένα για εξώθερμες και ένα για ενδόθερμες αντιδράσεις. Και τα δυο 

παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια ενεργοποίησης και κατ’ 

επέκταση για το συντελεστή ταχύτητας. 

Το πρώτο διάγραμμα που αφορά εξώθερμες αντιδράσεις, φανερώνει τη 

γραμμική εξάρτηση της ενέργειας ενεργοποίησης από την ενθαλπία της αντίδρασης, 

μέσω δυο παραγόντων, όπως και στο υδροξύλιο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η 

σύγκριση του διαγράμματος αυτού και του αντίστοιχου για αντιδράσεις με υδροξύλιο. 

Όπως φαίνεται οι δύο παράγοντες Α BCl και BCl είναι μικρότεροι από τους παράγοντες 

ΑOH και Β  του υδροξυλίου.  OH
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Ο παράγοντας ΑCl, όπως αναφέρθηκε και στο υδροξύλιο, σχετίζεται με τις 

απώσεις που αναπτύσσονται μεταξύ του μορίου RH και του Cl. Ο παράγοντας αυτός 

είναι μικρότερος από τον ΑOH για δύο λόγους. Πρώτον η παρουσία του ατόμου 

υδρογόνου στο υδροξύλιο, αποτελεί μια επιπλέον πηγή απώσεων, λόγω 

αλληλεπίδρασης με το μόριο RH, κάτι το οποίο δε συμβαίνει στην περίπτωση του 

χλωρίου. Δεύτερον, το χλώριο προσεγγίζει μεν το μόριο RH, ωστόσο η σχετική 

απόσταση μεταξύ τους είναι μεγαλύτερη, από την αντίστοιχη απόσταση RH-ΟΗ, εξ' 

αιτίας της μεγαλύτερης απόστασης rH-Cl στο HCl (rH-Cl = 1.27455 Å), απ' ότι στο H2O 

(rO-H = 0.9575 Å).  

 
Με βάση τα παραπάνω, η μεταβατική κατάσταση σε μία εξώθερμη αντίδραση 

RH με ατομικό χλώριο, έχει χαμηλότερο ενεργειακό περιεχόμενο (άρα μικρότερη  

ΔΕ≠), από την αντίστοιχη μεταβατική κατάσταση της αντίδρασης RH με υδροξύλιο, 

οπότε και η ενέργεια ενεργοποίησης αναμένεται χαμηλότερη. Επίσης, από το 

διάγραμμα φαίνεται ότι η ενέργεια ενεργοποίησης έχει μικρότερη ευαισθησία (κλίση) 

στη μεταβολή της ενθαλπίας (για εξώθερμες αντιδράσεις). Άρα η ευθεία που 

αντιπροσωπεύει την τάση μεταβολής της ενέργειας ενεργοποίησης σαν συνάρτηση 

της ενθαλπίας της αντίδρασης για τις αντιδράσεις χλωρίου κείται χαμηλότερα από 

εκείνη που αντιπροσωπεύει την ανάλογη τάση των αντιδράσεων υδροξυλίου. Όλα τα 

παραπάνω αποτολμούν να δώσουν μία εξήγηση στα πειραματικά δεδομένα σύμφωνα 

με τα οποία οι (εξώθερμες) αντιδράσεις χλωρίου συμβαίνουν ταχύτερα από τις 

αντίστοιχες με υδροξύλιο. 

Το δεύτερο διάγραμμα που αφορά ενδόθερμες αντιδράσεις, είναι πολύ 

διαφορετικό από το πρώτο. Η εξάρτηση της ενέργειας ενεργοποίησης από την 

ενθαλπία της αντίδρασης αναμένεται να είναι διαφορετικής φύσης, κυρίως όσον 

αφορά στην κλίση της ευθείας. Πράγματι, όπως διαπιστώνεται από το διάγραμμα, ο 

παράγοντας ΑCl παραμένει σχεδόν ο ίδιος. Αυτό είναι λογικό, από τη στιγμή που 

σχετίζεται αποκλειστικά με τις απώσεις που αναπτύσσονται μεταξύ του μορίου RH  

και του Cl, οι οποίες εξαρτώνται μόνο από τη φύση των αλληλεπιδρώντων ειδών και 

δεν επηρεάζονται από το αν η αντίδραση είναι εξώθερμη ή ενδόθερμη.     
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Εντούτοις, η ειδοποιός διαφορά με το διάγραμμα εξώθερμων αντιδράσεων 

είναι η κλίση, δηλαδή ο ονομαζόμενος παράγοντας ΒCl. Στην περίπτωση αυτή η 

ενέργεια ενεργοποίησης φαίνεται να εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την 

ενθαλπία της αντίδρασης, και η κλίση του διαγράμματος ενδόθερμων αντιδράσεων 

ατόμων χλωρίου ισούται σχεδόν με τη μονάδα. Μέχρι στιγμής, πραγματεύτηκαν 

εξώθερμες αντιδράσεις, οπότε σύμφωνα με το Αξίωμα του Hammond, οι μεταβατικές 

καταστάσεις ‘έμοιαζαν’ στα αντιδρώντα (reactant like). Ωστόσο, για τις ενδόθερμες 

αντιδράσεις του χλωρίου, η μεταβατική κατάσταση θα ‘μοιάζει’ περισσότερο στα 

προϊόντα. 

 
Άρα το άτομο υδρογόνου του RH  θα βρίσκεται αρκετά πιο κοντά στο χλώριο 

απ’ότι στο R. Η κατάσταση αυτή αναμένεται να έχει υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο, 

αν αναλογιστεί κανείς ότι η ενθαλπία της αντίδρασης γίνεται περισσότερο θετική, 

όσο αυξάνει η ενέργεια διάσπασης του δεσμού C-H. Σε αυτή την περιοχή, οι δεσμοί 

C-H είναι ιδιαίτερα ισχυροί, οπότε για να βρεθεί το άτομο υδρογόνου του RH 

πλησιέστερα στο χλώριο και περισσότερο απομακρυσμένο από τον άνθρακα, 

απαιτούνται σημαντικές ηλεκτρονιακές και δομικές μεταβολές, οι οποίες 

αντικατοπτρίζονται στο υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο της μεταβατικής κατάστασης. 

Συνεπώς η ενεργειακή διαφορά μεταξύ μεταβατικής κατάστασης και αντιδρώντων 

ΔΕ≠ αυξάνεται σημαντικά, εξηγώντας έτσι τις μεγάλες τιμές που λαμβάνει η ενέργεια 
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ενεργοποίησης σε αυτό το διάγραμμα. Εξ’ άλλου, για ενδόθερμες αντιδράσεις, το 

ενεργειακό φράγμα είναι τουλάχιστον ίσο με την ενδοθερμικότητα της αντίδρασης, το 

οποίο δικαιολογεί και την τιμή της κλίσης του διαγράμματος που είναι σχεδόν ίση με 

τη μονάδα. 

 

 

 

Ο λόγος kCl/kOH

 

Εξ' αιτίας της αλλαγής στην κλίση της εξάρτησης της ενέργειας 

ενεργοποίησης από την ενθαλπία της αντίδρασης RH + Cl, γίνεται ευνόητο ότι όσο 

αυξάνεται η ενδοθερμικότητα των αντιδράσεων με χλώριο, η ευθεία απότομη 

εξάρτηση (με κλίση 0.93) θα προσεγγίζει προοδευτικά την αντίστοιχη των 

αντιδράσεων με υδροξύλιο (με κλίση 0.27), με φυσικό επακόλουθο την τομή των 

ευθειών σε κάποιο σημείο. Στο σημείο τομής αντιστοιχεί ίση ενέργεια ενεργοποίησης, 

είτε το μόριο RH αντιδράσει με χλώριο είτε με υδροξύλιο, ενώ για ισχυρότερους 

δεσμούς C-H, παρατηρείται αναστροφή της συνήθους τάσης kCl > kOH. Δηλαδή, σε 

ενέργειες διάσπασης δεσμών C-H μεγαλύτερες από περίπου 430 kJ/mol, οι ενέργειες 

ενεργοποίησης των αντιδράσεων των ατόμων χλωρίου είναι μεγαλύτερες από τις 

αντίστοιχες των αντιδράσεων του υδροξυλίου με σημαντική επίπτωση στην 

βραδύτητα των αντιδράσεων ατόμων χλωρίου (kOH > kCl). 

Στα επόμενα δύο διαγράμματα προσομοιώνονται οι καμπύλες δυναμικής 

ενέργειας αντιδράσεων ΟΗ και Cl με μόρια περιέχοντα δεσμούς C-H σαν συνάρτηση 

της συντεταγμένης της αντίδρασης μέσω της έκφρασης του Eckart: 

2Ω-(1
Ωβ

Ω-1
Ωα-

)
×

 − 
×

=V  

Λxόπου Ω = -e , Λ το χαρακτηριστικό πλάτος του ενεργειακού φράγματος, και x η 

συντεταγμένη της αντίδρασης. Τα α, β και γ είναι χαρακτηριστικές ποσότητες που 

εξαρτώνται από τα ενεργειακά φράγματα ΔV  και ΔVf r της εμπρόσθιας αντίδρασης 

και της αντίστροφης αντίδρασης, αντίστοιχα: 

 rf VV Δ−Δ = α

 )(γ aVV ff −Δ×Δ = 

 

γ×+−Δ× 2 = 2β aV f   (αν γ > 0) 
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  (αν γ < 0) )2(β aV f −Δ×× 2 = 

 

Τα διαγράμματα δυναμικής ενέργειας προσομοιώθηκαν με βάση την 

έκφραση: V = α + β × ΔHr. Οι παράμετροι α και β εξήχθησαν από υπολογισμούς 

ενεργειών αντίδρασης και ενεργειών δυναμικού φράγματος στα χημικά συστήματα 

(OH, Cl) + (CH , CH F και CHF ), δίνοντας τις αντίστοιχες εκφράσεις: 4 3 3

 

V  = 30 + 0.199 × ΔHOH r

 

VCl = 6 + 0.1 × ΔHr (αν ΔHr < 0) 

VCl = 6 + 0.9 × ΔHr (αν ΔHr > 0) 
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Από τα ανωτέρω διαγράμματα προσομοίωσης φαίνεται ότι το ενεργειακό 

φράγμα των αντιδράσεων του υδροξυλίου είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του 

χλωρίου και μειώνεται αργά καθώς αυξάνεται η εξωθερμικότητα της αντίδρασης. 

Μπορεί επίσης να γίνει αντιληπτό ότι για ενδόθερμες αντιδράσεις το ενεργειακό 

φράγμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από την ενδοθερμικότητα.  
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 Εκτός από την ενέργεια ενεργοποίησης, ο προεκθετικός παράγων Arrhenius 

καθορίζει επίσης το μέγεθος του συντελεστή ταχύτητας μιας χημικής αντίδρασης και 

θα ήταν εξ' ίσου ενδιαφέρον να εξετασθεί η εξάρτηση του από την ενθαλπία των 

αντιδράσεων χλωρίου και υδροξυλίου, όπως παρουσιάζεται στο επόμενο διαγράμμα. 

Φαίνεται ότι ο προεκθετικός παράγων Arrhenius είναι σχεδόν ανεξάρτητος από την 

ενθαλπία της αντίδρασης, ενώ είναι ελαφρά μεγαλύτερος για τις αντιδράσεις των 

ατόμων χλωρίου. 
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Εξετάζοντας την εξάρτηση τόσο της ενέργειας ενεργοποίησης όσο και του 

προεκθ

-

 

Ωσ

μματα που συσχετίζουν τον 

συντελ

ετικού παράγοντα από την ενθαλπία της αντίδρασης, φαίνεται ότι ο 

προεκθετικός παράγων μεταβάλλεται κατά 2 τάξεις μεγέθους περίπου (1x10-12  1x10-

10 cm3 molecule-1 s-1) στο εύρος των ενεργειών δεσμού C-H 365 - 445 kJ/mol.

τόσο στο ίδιο εύρος ενεργειών δεσμού, ο εκθετικός παράγων e-Ea/RT που 

περιλαμβάνει την ενέργεια ενεργοποίησης μεταβάλλεται στο εύρος 1 - 5.5x10-6, 

στους 298 Κ. Συνεπώς η εξάρτηση των δύο παραγόντων του συντελεστή ταχύτητας 

από την ενθαλπία της αντίδρασης διαφέρει 3 τάξεις μεγέθους περίπου, με τον 

εκθετικό παράγοντα που καθορίζεται από την ενέργεια ενεργοποίησης να κυριαρχεί 

στην αντίστοιχη μεταβολή του συντελεστή ταχύτητας. 

Τέλος παρατίθενται τα συγκεντρωτικά διαγρά

εστή ταχύτητας των αντιδράσεων υδροξυλίου και χλωρίου, με την ενθαλπία 

της αντίδρασης και την ενέργεια διάσπασης δεσμού C-H. Τα διαγράμματα αυτά απλά 

επιβεβαιώνουν τους παραπάνω ισχυρισμούς, καθώς διαπιστώνεται τόσο η γενική 

τάση των αντιδράσεων χλωρίου να συμβαίνουν ταχύτερα από τις αντίστοιχες με 

υδροξύλιο, όσο και η αναστροφή της τάσης αυτής όταν οι αντιδράσεις χλωρίου 

γίνονται ενδόθερμες ή όταν η ενέργεια διάσπασης δεσμού λαμβάνει υψηλές τιμές.   
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σΣυνεπώς δεν τίθεται θέμα 

σεων ριζών υδροξυλίου και ατόμων χλωρίου. Για την συντριπτική 

πλειοψηφία των μορίων ισχύει ο ενικός κανόνας kCl > kO , αλλά η προοδευτική 

ισχυροποίηση του δεσμού C-H, επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό τις αντιδράσεις 

χλωρίου, οι οποίες όσο πιο ενδόθερμες είναι, τόσο πιο αργές γίνονται. Η ιδιομορφία 

αυτή αποδεικνύεται τόσο φαινομενική όσο και ερμηνεύσιμη, όπως υποδείχτηκε και 

από την βιβλιογραφική μελέτη, η οποία λαμβάνει υπόψη τόσο εξώθερμες όσο και 

ενδόθερμες αντιδράσεις.      
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Παράρτημα 
 
 
 
Α.1                                      Υπολογιστικά χαρακτηριστικά
 
 

 Οι μοριακοί κβαντομηχανικοί υπολογισμοί έλαβαν χώρα σε ένα σύστημα 

παράλληλων επεξεργαστών cluster13 της Hewlett Packard (Aegean/Uranus) και σε 

ένα σύστημα ανεξάρτητων (μη παράλληλων) υπολογιστών Pentium PC14, με 

λειτουργικό Redhat Linux, Version 7.2. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα αυτό 

αποτελείται από τέσσερις υπολογιστές οι οποίοι διαθέτουν σκληρούς δίσκους SCSI 

(προκειμένου η μεταφορά δεδομένων να είναι ταχύτερη, στις 15000 rpm), μνήμη 

RAM 1GB, με επεξεργαστή Intel Pentium IV. Ένας εξ’αυτών είναι λίγο 

τροποποιημένος προκειμένου να είναι ελαφρώς πιο γρήγορος, αφού χρησιμοποιείται 

και για τον έλεγχο των υπολοίπων, καθώς έχει μνήμη 1GB (στα 800 MHz ενώ οι 

υπόλοιποι στα 333 MHz), ενώ ο επεξεργαστής του είναι  ταχύτερος (στα 2.1 GHz, 

ενώ των υπολοίπων στα 1.7 GHz). 

 

Α.2                                       Πίνακες αποτελεσμάτων

 

Επίπεδο Θεωρίας ΜP2/cc-pV(D+d)Z  

 

                                           Γεωμετρικές Παράμετροι 

 

Μεθάνιο · CH4 

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται οι δομές που προέκυψαν για τα adducts με 

OH και Cl αντίστοιχα. Στους πίνακες φαίνονται οι γεωμετρικές παράμετροι οι οποίες 

υπολογίστηκαν κατά τη βελτιστοποίηση γεωμετρίας: 

 

      
 
 
 
 

 H C-H...(OH) 3
 
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
                                                 
13 Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος", Αγ. Παρασκευή 
14 Eργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας, Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος" 
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C-H1   1.0996 H2-C-H1   109.193 H3-C(-H1)-H2   120.422 
C-H2   1.1002 H3-C-H1   109.352 H4-C(-H1)-H3   120.103 
C-H3   1.0985 H4-C-H1   109.248 H5-C(-H1)-H2   108.386 
C-H4   1.0999 H5-C-H1   129.114 O-H5(-C)-H2    147.558 
C-H5   3.5230 O-H5-C      93.343  
O-H5   0.9759   

 
 

H C-H...Cl 3
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-H1    1.0993 H2-C-H1   109.525 H3-C(-H1)-H2   120.000 
C-H2    1.0996 H3-C-H1   109.525 H4-C(-H1)-H3   120.000 
C-H3    1.0996 H4-C-H1   109.524 Cl-H1(-C)-H2   120.706 
C-H4    1.0996 Cl-H1-C    179.433  
H1-Cl   3.3291   

 
 
 

   HCH ...Cl 3
 
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-H1   1.0996 H2-C-H1  109.318 H3-C(-H1)-H2   119.997 
C-H2   1.0998 H3-C-H1  109.313 H4-C(-H1)-H3   119.997 
C-H3   1.0998 H4-C-H1  109.318 Cl-C(-H1)-H2    306.368 
C-H4   1.0998 Cl-C-H1   179.968  
C-Cl    3.5685   

 
 
 
 

CH4
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-H1   1.0995 H2-C-H1   109.471 H3-C(-H1)-H2   120.000 
C-H2   1.0995 H3-C-H1   109.471 H4-C(-H1)-H3   120.000 
C-H3   1.0995 H4-C-H1   109.471  
C-H4   1.0995   

 
 

OH 
 H-O 0.9749 

 

 

Φθορομεθάνιο · CH F  3

Οι δομές που προέκυψαν για τα adducts με OH και Cl αντίστοιχα είναι οι 

ακόλουθες: 

   H C-F...H-O 3
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-F    1.3992 H1-C-F   108.331 H2-C(-F)-H1   120.080 
C-H1   1.0990 H2-C-F   108.748 H3-C(-F)-H2   119.843 
C-H2   1.1001 H3-C-F   108.749 O-H1(-C)-F     359.864 
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C-H3   1.1001 O-H1-C   113.897 H4-O(-H1)-F     0.072 
O-H1   2.6741 H4-O-H1   61.617  
H4-O   0.9779   

 
 

  H FC-H...Cl 2
 
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-F      1.3849 H1-C-F    109.561 H2-C(-F)-H1   120.060 
C-H1    1.1011 H2-C-F    109.469 H3-C(-F)-H2   119.877 
C-H2    1.1018 H3-C-F    109.468 Cl-H1(-C)-F   122.900 
C-H3    1.1018 Cl-H1-C   179.066  
H1-Cl   3.2367   

 
 

    FCH ...Cl 3
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-F  1.3839 H1-C-F 109.626 H2-C(-F)-H1 120.092 
C-H1 1.1016 H2-C-F 109.626 H3-C(-F)-H2 119.954 
C-H2 1.1016 H3-C-F 109.597 Cl-C(-F)-H2 299.954 
C-H3 1.1018 Cl-C-F 177.474  
C-Cl 3.7485   

 
 

 
 
 

CH F 3
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-F      1.3835 H1-C-F   109.545 H2-C(-F)-H1   120.000 
C-H1   1.1018 H2-C-F   109.545 H3-C(-F)-H2   120.000 
C-H2   1.1018 H3-C-F   109.545  
C-H3   1.1018   

 
 
 

 

 

Τριφθορομεθάνιο · CHF3 

 

Οι δομές που προέκυψαν για τα adducts με OH και Cl αντίστοιχα είναι οι 

ακόλουθες: 

   F CFH...Cl 2
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-H    1.0975 F1-C-H    110.595 F2-C(-H)-F1   119.761 
C-F1   1.3386 F2-C-H    110.095 F3-C(-H)-F2   119.761 
C-F2   1.3448 F3-C-H    110.595 Cl-C(-F1)-F2    56.665 
C-F3   1.3386 Cl-C-F1   125.515  
C-Cl   3.6694   
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   F CHF...H-O 2
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-H1   1.0952 F1-C-H1   109.456 F2-C(-H1)-F1   119.304 
C-F1   1.3533 F2-C-H1   111.227 F3-C(-H1)-F2   121.394 
C-F2   1.3378 F3-C-H1   111.227 O-F1(-C)-F2     238.702 
C-F3   1.3377 O-F1-C      88.073 H2-O(-F1)-F2   148.777 
O-F1   2.9423 H2-O-F1    39.534  
H2-O   0.9767   

 
 

    F CH-F...H-O 2
 
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-H1    1.0977 F1-C-H1   109.390 F2-C(-H1)-F1   119.281 
C-F1     1.3533 F2-C-H1   110.811 F3-C(-H1)-F2   121.438 
C-F2     1.3344 F3-C-H1   110.811 H2-F1(-C)-F2    59.127 
C-F3     1.3344 H2-F1-C   107.458 O-H2(-F1)-F2    30.135 
H2-F1   2.1476 O-H2-F1   146.592  
O-H2    0.9746   

 
 
 
 
 
 

    F C-H...Cl 3
 
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-H     1.0981 F1-C-H   110.346 F2-C(-H)-F1   120.000 
C-F1    1.3399 F2-C-H   110.346 F3-C(-H)-F2   120.000 
C-F2    1.3399 F3-C-H   110.346 Cl-H(-C)-F1      0.000 
C-F3    1.3399 Cl-H-C   180.000  
H-Cl   18.9730   

 
 

 
CHF3

 
Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 

C-H    1.0982 F1-C-H   110.355 F2-C(-H)-F1   120.000 
C-F1   1.3398 F2-C-H   110.355 F3-C(-H)-F2   120.000 
C-F2   1.3398 F3-C-H   110.355  
C-F3   1.3398   

 
 

Μεθανόλη · CH OH 3

 

Οι δομές που προέκυψαν για τα adducts με OH και Cl αντίστοιχα είναι οι 

ακόλουθες: 

   H (HO)C-H...Cl 2
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-O      1.4178 H1-O-C    106.269 H2-C(-O)-H1   180.000 
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H1-O    0.9655 H2-C-O    107.091 H3-C(-O)-H2   118.543 
C-H2    1.0998 H3-C-O    112.842 H4-C(-O)-H3   122.914 
C-H3    1.1075 H4-C-O    112.842 Cl-H2(-C)-O    180.000 
C-H4    1.1075 Cl-H2-C   169.637  
H2-Cl   3.2817   

 
 

   H C-O(H)...H-O 3
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-O1      1.4270 H1-O1-C    107.559 H2-C(-O1)-H1    68.952 
H1-O1    0.9660 H2-C-O1    111.861 H3-C(-O1)-H2   118.929 
C-H2     1.1045 H3-C-O1    106.225 H4-C(-O1)-H3   118.160 
C-H3     1.0984 H4-C-O1    112.269 H5-O1(-H1)-C   229.504 
C-H4     1.1050 H5-O1-H1   132.257 O2-H5(-O1)-C    14.839 
H5-O1   1.8543 O2-H5-O1   160.231  
O2-H5   0.9821   

 
 
 

  H CO-H...Cl 3
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-O      1.4163 H1-O-C    106.026 H2-C(-O)-H1    61.612 
H1-O    0.9656 H2-C-O    112.980 H3-C(-O)-H2   118.458 
C-H2    1.1079 H3-C-O    107.111 H4-C(-O)-H3   118.659 
C-H3    1.1004 H4-C-O    112.978 Cl-H1(-O)-C    4.973 
C-H4    1.1077 Cl-H1-O   161.253  
H1-Cl   2.7310   

 
   HOCH ...Cl 3

 
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-O    1.4175 H1-O-C   106.271 H2-C(-O)-H1    61.486 
H1-O   0.9655 H2-C-O   112.943 H3-C(-O)-H2   118.515 
C-H2   1.1073 H3-C-O   107.121 H4-C(-O)-H3   118.512 
C-H3   1.0999 H4-C-O   112.943 Cl-C(-O)-H1    179.909 
C-H4   1.1073 Cl-C-O    174.883  
C-Cl   3.8245   

 
 

 
CH OH 3

 
Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 

C-O     1.4175 H1-O-C   106.262 H2-C(-O)-H1   180.000 
H1-O   0.9656 H2-C-O   107.016 H3-C(-O)-H2   118.470 
C-H2   1.1002 H3-C-O   112.877 H4-C(-O)-H3   123.061 
C-H3   1.1073 H4-C-O   112.877  
C-H4   1.1073   
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Διμεθυλαιθέρας · CH3OCH3

Οι δομές που προέκυψαν για τα adducts με OH και Cl αντίστοιχα είναι οι 

ακόλουθες: 

  (CH )3 2O...H-O 
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
O1-C1   1.4188 C2-O1-C1   111.632 H1-C1(-O1)-C2    176.189 
C2-O1   1.4159 H1-C1-O1   106.710 H2-C1(-O1)-H1    119.704 
H1-C1   1.0984 H2-C1-O1   111.152 H3-C1(-O1)-H2    121.258 
H2-C1   1.1067 H3-C1-O1   111.301 H4-C2(-O1)-C1     60.662 
H3-C1   1.1074 H4-C2-O1   111.117 H5-C2(-O1)-H4    119.262 
H4-C2   1.1070 H5-C2-O1   107.422 H6-C2(-O1)-H5    119.587 
H5-C2   1.0992 H6-C2-O1   111.426 H7-O1(-C1)-C2    206.037 
H6-C2   1.1075 H7-O1-C1   104.698 O2-H7(-O1)-C1    348.488 
H7-O1   1.8586 O2-H7-O1   160.592  
O2-H7   0.9821   

 
 

 
   CH OCH ...Cl 3 3

 
Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 

O-C1    1.4097 C2-O-C1   110.557 H1-C1(-O)-C2    180.000 
C2-O    1.4102 H1-C1-O   107.566 H2-C1(-O)-H1    119.446 
H1-C1   1.0999 H2-C1-O   111.789 H3-C1(-O)-H2    121.109 
H2-C1   1.1094 H3-C1-O   111.789 H4-C2(-O)-C1    299.479 
H3-C1   1.1094 H4-C2-O   111.832 H5-C2(-O)-H4    121.038 
H4-C2   1.1093 H5-C2-O   111.832 H6-C2(-O)-H5    119.482 
H5-C2   1.1093 H6-C2-O   107.643 Cl-C2(-O)-C1     179.790 
H6-C2   1.0995 Cl-C2-O    175.893  
C2-Cl    3.7902   

 
 

CH OCH3 3
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Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 

O-C1    1.4105 C2-O-C1   110.504 H1-C1(-O)-C2   180.000 
C2-O    1.4105 H1-C1-O   107.490 H2-C1(-O)-H1   119.414 
H1-C1   1.0998 H2-C1-O   111.768 H3-C1(-O)-H2   121.173 
H2-C1   1.1093 H3-C1-O   111.768 H4-C2(-O)-C1   180.000 
H3-C1   1.1093 H4-C2-O   107.490 H5-C2(-O)-H4   119.414 
H4-C2   1.0998 H5-C2-O   111.768 H6-C2(-O)-H5   121.173 
H5-C2   1.1093 H6-C2-O   111.768  
H6-C2   1.1093   

 
 
 

 

 

Ενεργειακές Παράμετροι 

 

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται οι ενεργειακές παράμετροι που 

υπολογίστηκαν για τις βελτιστοποιημένες δομές των Ενδιαμέσων Προϊόντων 

Πρόσθεσης, αρχικά στο επίπεδο θεωρίας ΜP2/cc-pV(D+d)Z. Στη συνέχεια 

αναφέρονται οι υπολογισμοί απλού σημείου (single point) σε CCSD(T)/cc-pV(D+d)Z 

και CCSD(T)/cc-pV(T+d)Z ώστε να προσεγγιστεί το όριο άπειρης βάσης, με τη 

μέθοδο Infinite Basis Extrapolation Method DT. Οι ενεργειακές παράμετροι αυτοί 

είναι η διαφορά των απολύτων ενεργειών ΔΕe, η διαφορά των απολύτων ενεργειών 

συνυπολογίζοντας τις ενέργειες μηδενικού σημείου ΔΕ0, καθώς και η πρότυπη 

ενθαλπική διαφορά κατά την γενική αντίδραση:  

 
... X RH + X   →   RH X       Όπου Χ: OH, Cl        ΔHo =  ΔHf RH...X  - ΔHf RH  - ΔHfo o o

  

Υπολογισμοί ΜP2/cc-pV(D+d)Z 

 

Μεθάνιο · CH4 

 
Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298 (kJ·mol-1) 

   H3C-H...(OH) -8.4 -4.7 -4.1 

   H3C-H...Cl -1.4 -0.6 -0.1 

    HCH3...Cl -1.9 -1.1 -0.7 

 

Φθορομεθάνιο · CH F  3

 
Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298 (kJ·mol-1) 
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   H3C-F...H-O -21.2 -13.7 -15.5 

H2FC-H...Cl -2.0 -1.4 -0.7 

   FCH3...Cl -2.3 -2.0 -1.3 

 

 

 

 

Τριφθορομεθάνιο · CHF3 

 
Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298 (kJ·mol-1) 

F2CFH...Cl -5.0 -4.4 -3.8 

F2CHF...H-O -11.2 -6.3 -6.6 

F2CH-F...H-O -12.7 -8.5 -8.3 

F3C-H...Cl  0.0  0.0  1.2 

 

Μεθανόλη · CH OH 3

 
Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298 (kJ·mol-1) 

H2(HO)C-H...Cl -1.6 -0.9 -0.3 

H3C-O(H)...H-O -35.7 -26.9 -29.2 

H3CO-H...Cl  -5.1 -4.1 -3.8 

HOCH3...Cl -1.8 -1.4 -0.7 

 

Διμεθυλαιθέρας · CH3OCH3

 
Διαμόρφωση  ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298 (kJ·mol-1) 

(CH3)2O...H-O -34.8 -26.5 -28.2 

CH3OCH3...Cl -1.9 -1.5 -0.8 
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Υπολογισμοί  CCSD(T)/cc-pV(D+d)Z (single point) 

 

Μεθάνιο · CH4 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298 (kJ·mol-1) 

H3C-H...(OH) -8.6 -4.9 -4.3 

H3C-H...Cl -1.5 -0.7 -0.2 

HCH3...Cl -1.8 -1.0 -0.7 

 

Φθορομεθάνιο · CH F  3

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298 (kJ·mol-1) 

  H3C-F...H-O -20.7 -13.2 -15.0 

  H2FC-H...Cl -2.2 -1.6 -0.9 

   FCH3...Cl -2.3 -2.1 -1.3 

 

Τριφθορομεθάνιο · CHF3

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298 (kJ·mol-1) 

   F2CFH...Cl -5.0 -4.3 -3.8 

   F2CHF...H-O -11.4 -6.4 -6.7 

F2CH-F...H-O -12.6 -8.4 -8.2 

  F3C-H...Cl  0.0  0.0  1.2 

 

OH Μεθανόλη · CH3

 
Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298 (kJ·mol-1) 

H2(HO)C-H...Cl -1.7 -1.0 -0.4 

H3C-O(H)...H-O -34.2 -25.3 -27.6 

H3CO-H...Cl  -5.1 -4.1 -3.8 

HOCH3...Cl -1.8 -1.4 -0.7 

 

Διμεθυλαιθέρας · CH3OCH3

 
Διαμόρφωση  ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298 (kJ·mol-1) 

(CH3)2O...H-O -33.5 -25.1 -26.9 

  CH3OCH3...Cl -2.0 -1.6 -0.9 

Υπολογισμοί  CCSD(T)/cc-pV(T+d)Z (single point) 

 

Μεθάνιο · CH4 
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Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298 (kJ·mol-1) 

H3C-H...(OH) -1.8 2.0 2.5 

H3C-H...Cl -0.6 0.3 0.7 

HCH3...Cl -2.5 -1.7 -1.4 

 

Φθορομεθάνιο · CH F  3

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298 (kJ·mol-1) 

  H3C-F...H-O -16.9 -9.4 -11.2 

 H2FC-H...Cl -1.7 -1.1 -0.4 

   FCH3...Cl -2.4 -2.2 -1.5 

 

Τριφθορομεθάνιο · CHF3

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298 (kJ·mol-1) 

   F2CFH...Cl -4.2 -3.5 -3.0 

    F2CHF...H-O -8.0 -3.0 -3.3 

    F2CH-F...H-O -7.8 -3.7 -3.4 

   F3C-H...Cl 0.0 0.0 1.2 

 

Μεθανόλη · CH OH 3

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298 (kJ·mol-1) 

H2(HO)C-H...Cl -1.3 -0.6 0.0 

H3C-O(H)...H-O -29.4 -20.6 -22.9 

H3CO-H...Cl -5.0 -4.0 -3.7 

-2.0 -1.6 -0.9 HOCH3...Cl 

 

Διμεθυλαιθέρας · CH3OCH3

 
Διαμόρφωση  ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298 (kJ·mol-1) 

 (CH3)2O...H-O -29.4 -21.0 -22.8 

  CH3OCH3...Cl -2.2 -1.8 -1.1 

Υπολογισμοί  CCSD(T)/ Infinite Basis DT. 

Μεθάνιο · CH4 

 
Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298 (kJ·mol-1) 

H3C-H...(OH) 0.0 3.8 4.3 

H3C-H...Cl -0.4 0.4 0.9 

HCH3...Cl -3.0 -2.3 -1.9 

 

 136 
 



 

Φθορομεθάνιο · CH F  3

 
Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298 (kJ·mol-1) 

  H3C-F...H-O -17.3 -9.8 -11.6 

  H2FC-H...Cl -1.7 -1.1 -0.4 

   FCH3...Cl -2.8 -2.6 -1.9 

 

Τριφθορομεθάνιο · CHF3 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298 (kJ·mol-1) 

  F2CFH...Cl -4.7 -4.0 -3.4 

    F2CHF...H-O -8.0 -3.0 -3.3 

    F2CH-F...H-O -7.5 -3.4 -3.1 

   F3C-H...Cl 0.0 0.0 1.2 

 

Μεθανόλη · CH OH 3

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298 (kJ·mol-1) 

H2(HO)C-H...Cl -1.3 -0.6 -0.0 

H3C-O(H)...H-O -29.7 20.9 -23.2 

H3CO-H...Cl -5.4 -4.4 -4.1 

HOCH3...Cl -2.4 -2.0 -1.3 

 

Διμεθυλαιθέρας · CH3OCH3

Διαμόρφωση  ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298 (kJ·mol-1) 

  (CH3)2O...H-O -30.1 -21.7 -23.5 

  CH3OCH3...Cl -2.6 -2.2 -1.5 
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Επίπεδο Θεωρίας ΜP2/AUG-cc-pV(D+d)Z  

 

Γεωμετρικές Παράμετροι 

Μεθάνιο · CH4 

 
  H C-H...O-H 3

 
Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 

C-H1   1.0977 H2-C-H1    109.614 H3-C(-H1)-H2   120.021 
C-H2   1.0984 H3-C-H1    109.615 H4-C(-H1)-H3   119.980 
C-H3   1.0984 H4-C-H1    109.606 O-H1(-C)-H2     132.861 
C-H4   1.0984 O-H1-C      179.574 H5-O(-H1)-C     122.958 
O-H1   2.6476 H5-O-H1   179.238  
H5-O   0.9751   

 
 

   HCH ...Cl 3
 
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-H1   1.0982 H2-C-H1   109.236 H3-C(-H1)-H2    120.000 
C-H2   1.0986 H3-C-H1   109.227 H4-C(-H1)-H3    120.000 
C-H3   1.0986 H4-C-H1   109.227 Cl-C(-H1)-H2     180.050 
C-H4   1.0986 Cl-C-H1    179.627  
C-Cl    3.3577   

 
  HCH ...H-O 3

 
Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 

C-H1   1.0974 H2-C-H1   108.964 H3-C(-H1)-H2   119.998 
C-H2   1.0991 H3-C-H1   108.993 H4-C(-H1)-H3   120.015 
C-H3   1.0991 H4-C-H1   108.989 H5-C(-H4)-H2    77.076 
C-H4   1.0991 H5-C-H4    71.441 O-C(-H5)-H2     77.129 
C-H5   2.5302 O-C-H5       0.051  
C-O     3.5057   

 
 

CH4
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-H1   1.0987 H2-C-H1   109.471 H3-C(-H1)-H2   120.000 
C-H2   1.0987 H3-C-H1   109.471 H4-C(-H1)-H3   120.000 
C-H3   1.0987 H4-C-H1   109.471  
C-H4   1.0987   

 
 

OH  
H-O 0.9749 
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Φθορομεθάνιο · CH F  3

FCH …O-H 3
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-F     1.4119 H1-C-F   108.336 H2-C(-F)-H1    120.071 
C-H1   1.0976 H2-C-F   108.420 H3-C(-F)-H2    120.071 
C-H2   1.0972 H3-C-F   108.336 O-C(-H3)-H2    288.611 
C-H3   1.0976 O-C-H3    71.607 H4-C(-O)-H2    290.033 
C-O    3.0572           H4-C-O     1.604  
C-H4   4.0272   

 
 
 
 

  H C-F...H-O 3
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-F      1.4215 H1-C-F    107.918 H2-C(-F)-H1   120.045 
C-H1   1.0975 H2-C-F    107.671 H3-C(-F)-H2   119.909 
C-H2   1.0970 H3-C-F    107.670 O-H1(-C)-F        0.304 
C-H3   1.0970 O-H1-C    107.616 H4-O(-H1)-F   359.999 
O-H1   3.0347 H4-O-H1   52.372  
H4-O   0.9786   

 
   FCH ...Cl 3

 
Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 

C-F     1.4075 H1-C-F   108.257 H2-C(-F)-H1   120.013 
C-H1   1.0989 H2-C-F   108.257 H3-C(-F)-H2   119.994 
C-H2   1.0989 H3-C-F   108.274 Cl-C(-F)-H2    -60.006 
C-H3   1.0989 Cl-C-F    179.160  
C-Cl    3.5140   

 
 

CH F 3
 
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-F      1.4090 H1-C-F   108.333 H2-C(-F)-H1   120.000 
C-H1   1.0985 H2-C-F   108.333 H3-C(-F)-H2   120.000 
C-H2   1.0985 H3-C-F   108.333  
C-H3   1.0985   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τριφθορομεθάνιο · CHF3

 
   F CHF...H-O 2

 
Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
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C-H1   1.0946 F1-C-H1   110.116 F2-C(-H1)-F1   119.539 
C-F1    1.3616 F2-C-H1   111.256 F3-C(-H1)-F2   120.923 
C-F2    1.3513 F3-C-H1   111.256 O-F1(-C)-F2     238.414 
C-F3   1.3513 O-F1-C       86.091 H2-O(-F1)-F2   148.926 
O-F1   3.0621 H2-O-F1    46.845  
H2-O   0.9764   

 
   F C-H...O-H 3

 
Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 

C-H1   1.0941 F1-C-H1   110.702 F2-C(-H1)-F1   119.686 
C-F1   1.3555 F2-C-H1   110.702 F3-C(-H1)-F2   120.157 
C-F2   1.3555 F3-C-H1   111.245 O-C(-F1)-F2     111.720 
C-F3   1.3539 O-C-F1    105.074 H2-O(-C)-F2      56.880 
C-O     3.4043 H2-O-C    126.105  
H2-O   0.9753   

 
 

    HCF ...Cl 3
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-H    1.0958 F1-C-H   110.794 F2-C(-H)-F1   120.423 
C-F1   1.3508 F2-C-H   110.793 F3-C(-H)-F2   119.787 
C-F2   1.3508 F3-C-H   110.399 Cl-C(-H)-F1   240.201 
C-F3   1.3566 Cl-C-H   160.074  
C-Cl    3.8191   

 
CHF3

 
Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 

C-H    1.0960 F1-C-H   110.604 F2-C(-H)-F1   120.000 
C-F1   1.3524 F2-C-H   110.604 F3-C(-H)-F2   120.000 
C-F2   1.3524 F3-C-H   110.604  
C-F3   1.3524   

 
 
 

 

 

 

 

 

Μεθανόλη · CH OH 3

      
                 H CO-H...O-H 3
 
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-O1    1.4300 H1-O1-C    107.001 H2-C(-O1)-H1    182.216 
H1-O1   0.9671 H2-C-O1    106.890 H3-C(-O1)-H2    118.650 
C-H2    1.0985 H3-C-O1    111.917 H4-C(-O1)-H3    122.582 
C-H3    1.1052 H4-C-O1    112.015  O2-H1(-O1)-C     86.944 
C-H4    1.1040 O2-H1-O1   180.000  H5-O2(-H1)-C     190.617   
O2-H1   2.0617 H5-O2-H1   111.354  
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H5-O2   0.9773       
 
 

    H (HO)C-H...Cl 2
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-O     1.4355 H1-O-C    107.898 H2-C(-O)-H1   180.000 
H1-O    0.9658 H2-C-O    106.320 H3-C(-O)-H2   118.598 
C-H2    1.0969 H3-C-O    111.820 H4-C(-O)-H3   122.803 
C-H3    1.1031 H4-C-O    111.820 Cl-H2(-C)-O        0.000 
C-H4    1.1031 Cl-H2-C   179.193  
H2-Cl   3.0128   

 
 

    H C-O(H)...H-O 3
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-O1     1.4419 H1-O1-C     108.619 H2-C(-O1)-H1     59.787 
H1-O1   0.9660 H2-C-O1     111.504 H3-C(-O1)-H2   118.673 
C-H2    1.1014 H3-C-O1     106.113 H4-C(-O1)-H3   118.533 
C-H3    1.0968 H4-C-O1     111.102 H5-O1(-H1)-C   135.154 
C-H4     1.1009 H5-O1-H1   121.851 O2-H5(-O1)-C    354.477 
H5-O1   1.8637 O2-H5-O1   173.335  
O2-H5   0.9839   

 
 

   H CO-H...Cl 3
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-O     1.4337 H1-O-C    107.398 H2-C(-O)-H1    61.409 
H1-O    0.9664 H2-C-O    111.890 H3-C(-O)-H2   118.616 
C-H2    1.1033 H3-C-O    106.488 H4-C(-O)-H3   118.618 
C-H3    1.0976 H4-C-O    111.889 Cl-H1(-O)-C        1.378 
C-H4    1.1033 Cl-H1-O   161.507  
H1-Cl   2.6525   

 
 
 

    HOCH ...O-H 3
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-O1    1.4372 H1-O1-C   107.773 H2-C(-O1)-H1    61.428 
H1-O1   0.9655 H2-C-O1   111.920 H3-C(-O1)-H2   118.612 
C-H2    1.1023 H3-C-O1   106.513 H4-C(-O1)-H3   118.618 
C-H3    1.0966 H4-C-O1   111.935 O2-C(-O1)-H1   182.318 
C-H4    1.1022 O2-C-O1   175.912 H5-O2(-C)-H3   221.681 
C-O2    3.1411 H5-O2-C   179.060  
H5-O2  0.9750   

 
 

CH OH 3
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-O     1.4347 H1-O-C   107.881 H2-C(-O)-H1   180.000 
H1-O   0.9659 H2-C-O   106.314 H3-C(-O)-H2   118.520 
C-H2   1.0975 H3-C-O   111.879 H4-C(-O)-H3   122.959 
C-H3   1.1031 H4-C-O   111.879  
C-H4   1.1031   
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Διμεθυλαιθέρας · CH3OCH3

 
(CH )3 2 O...H-O 

 
Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
O1-C1   1.4308 C2-O1-C1    111.199 H1-C1(-O1)-C2   179.155 
C2-O1  1.4308 H1-C1-O1   107.024 H2-C1(-O1)-H1   119.345 
H1-C1   1.0974 H2-C1-O1   110.488 H3-C1(-O1)-H2   121.160 
H2-C1   1.1041 H3-C1-O1   110.809 H4-C2(-O1)-C1     61.495 
H3-C1   1.1048 H4-C2-O1   110.487 H5-C2(-O1)-H4   119.344 
H4-C2   1.1041 H5-C2-O1   107.022 H6-C2(-O1)-H5   119.495 
H5-C2   1.0974 H6-C2-O1   110.808 H7-O1(-C1)-C2   226.293 
H6-C2   1.1048 H7-O1-C1   115.312 O2-H7(-O1)-C1    65.736 
H7-O1   1.8310 O2-H7-O1   176.913  
O2-H7   0.9860   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   CH OCH ...Cl 3 3
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
O-C1    1.4235 C2-O-C1   110.585 H1-C1(-O)-C2   180.000 
C2-O    1.4237 H1-C1-O   107.221 H2-C1(-O)-H1   119.441 
H1-C1   1.0979 H2-C1-O   111.092 -C1(-O)-H2         121.119 
H2-C1   1.1066 H3-C1-O   111.092 H4-C2(-O)-C1    299.498 
H3-C1   1.1066 H4-C2-O   111.182 H5-C2(-O)-H4   121.006 
H4-C2   1.1065 H5-C2-O   111.181 H6-C2(-O)-H5    119.497 
H5-C2   1.1065 H6-C2-O   107.332 Cl-C2(-O)-C1     179.734 
H6-C2   1.0975 Cl-C2-O    175.953  
C2-Cl    3.5518   

 
 
 

   CH OCH ...O-H 3 3
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
O1-C1   1.4224 C2-O1-C1    110.562 H1-C1(-O1)-C2   180.006 
C2-O1   1.4258 H1-C1-O1   107.285 H2-C1(-O1)-H1   119.468 
H1-C1   1.0981 H2-C1-O1   111.125 H3-C1(-O1)-H2   121.064 
H2-C1   1.1068 H3-C1-O1   111.125 H4-C2(-O1)-C1   299.504 
H3-C1   1.1068 H4-C2-O1    111.147 H5-C2(-O1)-H4   120.977 
H4-C2   1.1059 H5-C2-O1    111.145 H6-C2(-O1)-H5   119.512 
H5-C2   1.1058 H6-C2-O1    107.392 O2-C2(-O1)-C1   183.901 
H6-C2   1.0968 O2-C2-O1    174.994 H7-O2(-C2)-O1    51.794 
O2-C2   3.1357 H7-O2-C2    178.251  
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H7-O2   0.9750   
 
 
 

CH OCH3 3
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
O-C1    1.4235 C2-O-C1   110.611 H1-C1(-O)-C2    180.000 
C2-O    1.4235 H1-C1-O   107.191 H2-C1(-O)-H1    119.431 
H1-C1   1.0979 H2-C1-O   111.096 H3-C1(-O)-H2    121.137 
H2-C1   1.1067 H3-C1-O   111.096 H4-C2(-O)-C1    180.000 
H3-C1   1.1067 H4-C2-O   107.191 H5-C2(-O)-H4    119.431 
H4-C2   1.0979 H5-C2-O   111.096 H6-C2(-O)-H5    121.138 
H5-C2   1.1067 H6-C2-O   111.096  
H6-C2   1.1067   
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Ενεργειακές Παράμετροι 

 

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται οι ενεργειακές παράμετροι που 

υπολογίστηκαν για τις βελτιστοποιημένες δομές των Ενδιαμέσων Προϊόντων 

Πρόσθεσης, στο επίπεδο θεωρίας ΜP2/AUG-cc-pV(D+d)Z. Στη συνέχεια 

αναφέρονται οι υπολογισμοί απλού σημείου (single point) σε CCSD(T)/cc-pV(D+d)Z 

και CCSD(T)/cc-pV(T+d)Z ώστε να προσεγγιστεί το όριο άπειρης βάσης, με τη 

μέθοδο Infinite Basis Extrapolation Method ΙΒDT. Επιπλέον για όσα συστήματα 

κατέστη δυνατό, έλαβαν χώρα υπολογισμοί CCSD(T)/AUG-cc-pV(D+d)Z και 

CCSD(T)/AUG-cc-pV(Τ+d)Z ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προσεγγίστηκε το όριο 

πλήρους βάσης (CBS), με τη μέθοδο CCSD(T)/CBS+dDTQ για τις περιπτώσεις 

εκείνες όπου ο υπολογισμός με CCSD(T)/cc-pV(Q+d)Z ήταν προσιτός. Οι 

ενεργειακές παράμετροι αυτοί είναι η διαφορά των απολύτων ενεργειών ΔΕe, η 

διαφορά των απολύτων ενεργειών συνυπολογίζοντας τις ενέργειες μηδενικού σημείου 

ΔΕ0, καθώς και η πρότυπη ενθαλπική διαφορά κατά την γενική αντίδραση:      

 
... X RH + X   →   RH X       Όπου Χ: OH, Cl        ΔHo =  ΔHf RH...X  - ΔHf RH  - ΔHfo o o

  

Υπολογισμοί ΜP2/AUG-cc-pV(D+d)Z 

 
Μεθάνιο · CH4 

 
Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3C-H...O-H -2.9 -0.2 1.1 

HCH3...H-O -5.8 -2.3 -1.7 

HCH3...Cl -4.6 -3.4 -3.4 

 
 
Φθορομεθάνιο · CH F  3

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

FCH3...O-H -7.5 -3.0 -2.1 
H3C-F...H-O -18.1 -12.2 -13.1 

FCH3...Cl -4.2 -3.4 -2.8 

Τριφθορομεθάνιο · CHF3 

 
Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

F2CHF...H-O -11.8 -8.6 -7.8 

 144 
 



 

F3C-H...O-H -8.4 -6.3 -4.3 

HCF3...Cl -4.2 -3.7 -3.0 

 

Μεθανόλη · CH OH 3

 
Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3CO-H...O-H -15.2 -10.6 -10.7 

HOCH3...O-H -5.3 -2.9 -1.5 

H3C-O(H)...H-O -28.1 -20.5 -22.3 

H2(HO)C-H...Cl -2.8 -1.9 -1.4 

H3CO-H...Cl -6.8 -6.1 -5.6 

 

 

Διμεθυλαιθέρας · CH3OCH3 

 
Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

CH3OCH3...O-H -5.4 -3.2 -1.6 
(CH3)2O...H-O -30.2 -22.5 -24.1 

CH3OCH3...Cl -3.9 -1.0 -0.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπολογισμοί  CCSD(T)/cc-pV(D+d)Z (single point) 

 

Μεθάνιο · CH4 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3C-H...O-H -4.6 -1.9 -0.6 

HCH3...H-O -4.2 -0.7 -0.1 

HCH3...Cl -1.4 -0.2 -0.2 
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Φθορομεθάνιο · CH F  3

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

FCH3...O-H -8.4 -3.8 -3.0 
H3C-F...H-O -21.3 -15.4 -16.3 

FCH3...Cl -2.0 -1.3 -0.6 

 

Τριφθορομεθάνιο · CHF3 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

F2CHF...H-O -10.9 -7.7 -6.9 

F3C-H...O-H -10.0 -7.9 -5.9 

HCF3...Cl -3.7 -3.2 -2.5 

 

OH Μεθανόλη · CH3

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3CO-H...O-H -22.3 -17.7 -17.8 

HOCH3...O-H -5.7 -3.3 -1.9 

H3C-O(H)...H-O -33.3 -25.7 -27.5 

H2(HO)C-H...Cl -1.3 -0.5 -0.0 

H3CO-H...Cl -5.0 -4.2 -3.7 

 

Διμεθυλαιθέρας · CH3OCH3

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

CH3OCH3...O-H -6.1 -3.9 -2.4 
(CH3)2O...H-O -32.4 -24.7 -26.4 

CH3OCH3...Cl -1.7 1.3 1.4 

Υπολογισμοί  CCSD(T)/cc-pV(T+d)Z (single point) 

 

Μεθάνιο · CH4 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3C-H...O-H -2.6 0.1 1.4 

HCH3...H-O -5.1 -1.6 -1.1 

HCH3...Cl -2.5 -1.3 -1.3 

 
Φθορομεθάνιο · CH F  3

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

FCH3...O-H -6.6 -2.1 -1.2 
H3C-F...H-O -17.2 -11.3 -12.2 

FCH3...Cl -2.3 -2.8 -2.4 
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Τριφθορομεθάνιο · CHF3 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

F2CHF...H-O -8.0 -4.9 -4.0 

F3C-H...O-H -7.5 -5.4 -3.4 

HCF3...Cl -0.3 0.4 1.0 

 

Μεθανόλη · CH OH 3

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3CO-H...O-H -17.0 -12.4 -12.5 

HOCH3...O-H -4.4 -1.9 -0.5 

H3C-O(H)...H-O -29.5 -21.9 -23.7 

H2(HO)C-H...Cl -1.0 -0.2 0.3 

H3CO-H...Cl -5.0 -4.3 -3.8 

 

Διμεθυλαιθέρας · CH3OCH3

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

CH3OCH3...O-H -4.6 -2.3 -0.8 
(CH3)2O...H-O -29.9 -22.2 -23.8 

CH3OCH3...Cl -2.0 0.9 1.0 

 
Υπολογισμοί  CCSD(T)/ Infinite Basis DT. 

Μεθάνιο · CH4 

 
Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3C-H...O-H -2.3 0.4 1.7 

HCH3...H-O -5.7 -2.3 -1.7 

HCH3...Cl -3.3 -2.1 -2.1 

 
Φθορομεθάνιο · CH F  3

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

FCH3...O-H -6.8 -2.3 -1.4 
H3C-F...H-O -17.4 -11.5 -12.4 

FCH3...Cl -0.7 0.1 0.7 

 

Τριφθορομεθάνιο · CHF3 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

F2CHF...H-O -8.0 -4.8 -3.9 
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F3C-H...O-H -7.5 -5.4 -3.4 

HCF3...Cl -4.0 -3.6 -2.8 

 

Μεθανόλη · CH OH 3

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3CO-H...O-H -16.4 -11.8 -11.9 

HOCH3...O-H -4.5 -2.1 -0.7 

H3C-O(H)...H-O -29.9 -22.3 -24.1 

H2(HO)C-H...Cl -1.1 -0.2 0.2 

H3CO-H...Cl -5.5 -4.8 -4.3 

 

Διμεθυλαιθέρας · CH3OCH3 

 
Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

CH3OCH3...O-H -4.6 -2.4 -0.9 
(CH3)2O...H-O -30.9 -23.2 -24.8 

CH3OCH3...Cl -2.6 0.3 0.4 

Υπολογισμοί  CCSD(T)/CBS+dDTQ 
 
Μεθάνιο · CH4 

 
Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3C-H...O-H -1.7 1.0 2.3 

HCH3...H-O -4.9 -1.4 -0.8 

HCH3...Cl -3.9 -2.7 -2.7 

 
 
Φθορομεθάνιο · CH F  3

 
Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

FCH3...O-H -5.8 -1.2 -0.4 
H3C-F...H-O -15.4 -9.5 -10.4 

FCH3...Cl -- -- -- 

 

Μεθανόλη · CH OH 3

 
Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3CO-H...O-H -- -- -- 
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HOCH3...O-H -- -- -- 

H3C-O(H)...H-O -- -- -- 

H2(HO)C-H...Cl -1.5 -0.6 -0.2 

H3CO-H...Cl -5.3 -4.6 -4.1 

 

 

Για τα ενδιάμεσα προϊόντα πρόσθεσης των μορίων CHF3 και CH3OCH3, δεν 

κατέστησαν δυνατοί οι υπολογισμοί ενεργειακών παραμέτρων, σε αυτό το επίπεδο 

θεωρίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπολογισμοί  CCSD(T)/AUG-cc-pV(D+d)Z (single point) 
 
Μεθάνιο · CH4 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3C-H...O-H -3.1 -0.3 1.0 

HCH3...H-O -6.0 -2.5 -2.0 

HCH3...Cl -4.7 -3.4 -3.5 

 
Φθορομεθάνιο · CH F  3

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

FCH3...O-H -7.8 -3.3 -2.4 
H3C-F...H-O -16.8 -10.9 -11.9 

FCH3...Cl -4.4 -3.5 -3.0 

 

Τριφθορομεθάνιο · CHF3 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

F2CHF...H-O -9.1 -5.9 -5.1 

F3C-H...O-H -9.1 -7.0 -5.0 

HCF3...Cl -4.4 -4.0 -3.3 
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Μεθανόλη · CH OH 3

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3CO-H...O-H -15.7 -11.1 -11.2 

HOCH3...O-H -5.6 -3.2 -1.8 

H3C-O(H)...H-O -27.9 -20.3 -22.1 

H2(HO)C-H...Cl -2.9 -2.1 -1.6 

H3CO-H...Cl -7.0 -6.3 -5.8 

 

Διμεθυλαιθέρας · CH3OCH3 

 
Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

CH3OCH3...O-H -5.8 -3.6 -2.0 

(CH3)2O...H-O -30.0 -22.3 -23.9 

CH3OCH3...Cl -4.2 -1.3 -1.2 

Υπολογισμοί  CCSD(T)/AUG-cc-pV(T+d)Z (single point) 

 
Μεθάνιο · CH4 

 
Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3C-H...O-H -2.3 0.4 1.7 

HCH3...H-O -5.6 -2.1 -1.6 

HCH3...Cl -4.3 -3.1 -3.1 

 
F  Φθορομεθάνιο · CH3

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

FCH3...O-H -- -- -- 
H3C-F...H-O -16.4 -10.5 -11.4 

FCH3...Cl -3.7 -2.9 -2.3 

 

Μεθανόλη · CH OH 3

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3CO-H...O-H -15.2 -10.6 -10.8 

HOCH3...O-H - - - 

H3C-O(H)...H-O -28.0 -20.4 -22.2 

H2(HO)C-H...Cl -2.3 -1.5 -1.0 

H3CO-H...Cl -6.4 -5.7 -5.2 
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Για τα ενδιάμεσα προϊόντα πρόσθεσης των μορίων CHF3 και CH3OCH3, δεν 

κατέστησαν δυνατοί οι υπολογισμοί ενεργειακών παραμέτρων, σε αυτό το επίπεδο 

θεωρίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπολογισμοί  CCSD(T)/ Infinite Basis AUG-DT. 

Μεθάνιο · CH4 

 
Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3C-H...O-H -2.1 0.6 1.9 

HCH3...H-O -5.6 -2.1 -1.5 

HCH3...Cl -4.3 -3.1 -3.1 

 
 
Φθορομεθάνιο · CH F  3

 
Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

FCH3...O-H - - - 
H3C-F...H-O -16.8 -10.9 -11.8 

FCH3...Cl -3.7 -2.9 -2.3 

 

Μεθανόλη · CH OH 3

 
Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3CO-H...O-H -15.4 -10.8 -10.9 

HOCH3...O-H - - - 

H3C-O(H)...H-O -28.5 -20.8 -22.7 

H2(HO)C-H...Cl -2.1 -1.3 -0.8 

H3CO-H...Cl -6.4 -5.7 -5.2 

 
Επίπεδο Θεωρίας  CCSD(T)/AUG-cc-pV(D+d)Z 
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Πρέπει να σημειωθεί ότι για τα ενδιάμεσα προϊόντα πρόσθεσης των μορίων 

CHF  και CH OCH3 3 3, δεν αποπειράθηκαν υπολογισμοί βελτιστοποίησης γεωμετρίας 

(και συνακόλουθα οι υπολογισμοί ενεργειακών παραμέτρων), σε αυτό το επίπεδο 

θεωρίας. Αυτό οφείλεται στο αυξημένο μέγεθος των δύο μορίων, σε σχέση με τα 

υπόλοιπα, το οποίο συνεπάγεται ιδιαίτερα αυξημένο υπολογιστικό κόστος και στην 

συγκεκριμένη περίπτωση των υπολογιστικών δυνατοτήτων του εργαστηριού, μάλλον 

απαγορευτικό. 

 
 
 
 
 

Γεωμετρικές Παράμετροι 

 

Μεθάνιο · CH4 

 
  H C-H...O-H 3

 
Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-H1 1.1020 H2-C-H1 109.613 H3-C(-H1)-H2 120.000 
C-H2 1.1030 H3-C-H1 109.613 H4-C(-H1)-H3 120.000 
C-H3 1.1030 H4-C-H1 109.613 O-H1(-C)-H2  120.000 
C-H4 1.1030 O-H1-C  179.900 H5-O(-H1)-C  120.000 
O-H1 2.6252 H5-O-H1 179.900  
H5-O 0.9794   

 
 

   HCH ...Cl 3
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-H1 1.1025 H2-C-H1 109.248 H3-C(-H1)-H2 120.000 
C-H2 1.1030 H3-C-H1 109.248 H4-C(-H1)-H3 120.000 
C-H3 1.1030 H4-C-H1 109.248 Cl-C(-H1)-H2 179.800 
C-H4 1.1030 Cl-C-H1 179.900  
C-Cl 3.3498   

 
 

    HCH ...H-O 3
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-H1 1.1017 H2-C-H1 109.020 H3-C(-H1)-H2 120.000 
C-H2 1.1036 H3-C-H1 109.020 H4-C(-H1)-H3 120.000 
C-H3 1.1036 H4-C-H1 109.020 H5-C(-H1)-H2 120.000 
C-H4 1.1036 H5-C-H1 179.950 O-H5(-C)-H1  120.000 
C-H5 2.5452 O-H5-C  179.950  
O-H5 0.9797   

 
 

CH4
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Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-H1 1.1027 H2-C-H1 109.471 H3-C(-H1)-H2 120.000 
C-H2 1.1027 H3-C-H1 109.471 H4-C(-H1)-H3 120.000 
C-H3 1.1027 H4-C-H1 109.471  
C-H4 1.1027   

 
OH    

H-O 0.9796 
 

 

Φθορομεθάνιο · CH F  3

 
  H C-F...H-O 3

 
Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-F  1.4204 H1-C-F 108.007 H2-C(-F)-H1 120.033 
C-H1 1.1017 H2-C-F 107.746 H3-C(-F)-H2 119.935 
C-H2 1.1013 H3-C-F 107.746 H4-F(-C)-H1   0.000 
C-H3 1.1013 H4-F-C 128.310 O-H4(-F)-H1   0.000 
H4-F 1.9515 O-H4-F 171.602  
O-H4 0.9816   

 
 
 
 

   FCH ...O-H 3
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-F  1.4132 H1-C-F 108.415 H2-C(-F)-H1 120.000 
C-H1 1.1017 H2-C-F 108.415 H3-C(-F)-H2 120.000 
C-H2 1.1017 H3-C-F 108.415 O-C(-F)-H2    0.200 
C-H3 1.1017 O-C-F  179.900 H4-O(-C)-F    0.200 
C-O  3.0373 H4-O-C 179.900  
H4-O 0.9792   

 
FCH3...Cl 

 
Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-F  1.4100 H1-C-F 108.567 H2-C(-F)-H1 120.000 
C-H1 1.1028 H2-C-F 108.567 H3-C(-F)-H2 120.000 
C-H2 1.1028 H3-C-F 108.567  Cl-C(-F)-H2 120.000 
C-H3 1.1028 Cl-C-F 179.900   

   C-Cl 3.4846   
 
 
 
 

CH F 3
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-F  1.4102 H1-C-F 108.346 H2-C(-F)-H1 120.000 
C-H1 1.1027 H2-C-F 108.346 H3-C(-F)-H2 120.000 
C-H2 1.1027 H3-C-F 108.346  
C-H3 1.1027   
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Μεθανόλη · CH OH 3

  H (HO)C-H...Cl 2
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-O   1.4384 H1-O-C  107.840 H2-C(-O)-H1 180.000 
H1-O  0.9661 H2-C-O  106.425 H3-C(-O)-H2 118.645 
C-H2  1.1009 H3-C-O  111.782 H4-C(-O)-H3 122.710 
C-H3  1.1073 H4-C-O  111.782 Cl-H2(-C)-O   0.000 
C-H4  1.1073 Cl-H2-C 177.453  
H2-Cl 2.9926   

 
  H CO-H...O-H 3

 
Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-O1  1.4344 H1-O1-C  107.538 H2-C(-O1)-H1 180.000 
H1-O1 0.9687 H2-C-O1  106.884 H3-C(-O1)-H2 118.721 
C-H2  1.1023 H3-C-O1  111.895 H4-C(-O1)-H3 122.557 
C-H3  1.1081 H4-C-O1  111.895 O2-H1(-O1)-C 180.000 
C-H4  1.1081 O2-H1-O1 179.900 H5-O2(-H1)-C 180.000 
O2-H1 2.0594 H5-O2-H1 109.081  
H5-O2 0.9803   

 
 
 
 

    H C-O(H)...H-O 3
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-O1  1.4452 H1-O1-C  108.518 H2-C(-O1)-H1 178.172 
H1-O1 0.9661 H2-C-O1  106.233 H3-C(-O1)-H2 118.669 
C-H2  1.1009 H3-C-O1  111.066 H4-C(-O1)-H3 122.633 
C-H3  1.1052 H4-C-O1  111.445 H5-O1(-H1)-C 134.045 
C-H4  1.1057 H5-O1-H1 122.191 O2-H5(-O1)-C 353.313 
H5-O1 1.8725 O2-H5-O1 172.381  
O2-H5 0.9867   

 
 

 
   H CO-H...Cl 3

 
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-O   1.4367 H1-O-C  107.430 H2-C(-O)-H1 180.000 
H1-O  0.9667 H2-C-O  106.599 H3-C(-O)-H2 118.650 
C-H2  1.1019 H3-C-O  111.853 H4-C(-O)-H3 122.700 
C-H3  1.1078 H4-C-O  111.853 Cl-H1(-O)-C   0.000 
C-H4  1.1078 Cl-H1-O 168.639  
H1-Cl 2.6324   

 
 

   HOCH ...O-H 3
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-O1  1.4399 H1-O1-C 107.700 H2-C(-O1)-H1 180.000 
H1-O1 0.9658 H2-C-O1 106.638 H3-C(-O1)-H2 118.682 
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C-H2  1.1010 H3-C-O1 111.889 H4-C(-O1)-H3 122.636 
C-H3  1.1065 H4-C-O1 111.889 O2-C(-O1)-H1 180.000 
C-H4  1.1065 O2-C-O1 179.900 H5-O2(-C)-H3 180.000 
C-O2  3.1185 H5-O2-C 179.900  
H5-O2 0.9793   

 
 

CH OH 3
 

Απόσταση(Å) Γωνία (deg.) Δίεδρη Γωνία (deg.) 
C-O  1.4378 H1-O-C 107.846 H2-C(-O)-H1 180.000 
H1-O 0.9661 H2-C-O 106.412 H3-C(-O)-H2 118.554 
C-H2 1.1017 H3-C-O 111.833 H4-C(-O)-H3 122.891 
C-H3 1.1073 H4-C-O 111.833  
C-H4 1.1073   
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Ενεργειακές Παράμετροι 

 

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται οι ενεργειακές παράμετροι που 

υπολογίστηκαν για τις βελτιστοποιημένες δομές των Ενδιαμέσων Προϊόντων 

Πρόσθεσης, στο επίπεδο θεωρίας CCSD(T)/AUG-cc-pV(D+d)Z. Στη συνέχεια 

αναφέρονται οι υπολογισμοί απλού σημείου (single point) σε CCSD(T)/cc-pV(D+d)Z 

και CCSD(T)/cc-pV(T+d)Z ώστε να προσεγγιστεί το όριο άπειρης βάσης, με τη 

μέθοδο Infinite Basis Extrapolation Method IBDT. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

προσεγγίστηκε το όριο πλήρους βάσης (CBS), με τη μέθοδο CCSD(T)/CBS+dDTQ 

για τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο υπολογισμός με CCSD(T)/cc-pV(Q+d)Z ήταν 

προσιτός. Επιπλέον για όσα συστήματα κατέστη δυνατό, έλαβαν χώρα υπολογισμοί 

και σε CCSD(T)/AUG-cc-pV(Τ+d)Z ώστε να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος Infinite 

Basis Extrapolation Method DT (με τη χρήση των συνόλων βάσης AUG-cc-

pV(D+d)Z και AUG-cc-pV(Τ+d)Z). Οι ενεργειακές παράμετροι αυτοί είναι η 

διαφορά των απολύτων ενεργειών ΔΕe, η διαφορά των απολύτων ενεργειών 

συνυπολογίζοντας τις ενέργειες μηδενικού σημείου ΔΕ0, καθώς και η πρότυπη 

ενθαλπική διαφορά κατά την γενική αντίδραση:     

 
...RH + X   →   RH X       Όπου Χ: OH, Cl        ΔHo =  ΔHfoRH... X X  - ΔHf RH  - ΔHfo o

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπολογισμοί CCSD(T)/AUG-cc-pV(D+d)Z 
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Μεθάνιο · CH4 

 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3C-H...O-H -3.1 -0.4 0.9 

HCH3...H-O -6.0 -2.5 -2.0 

HCH3...Cl -4.7 -3.5 -3.5 

 

Φθορομεθάνιο · CH F 3
 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

FCH3...O-H -7.8 -3.3 -2.4 

H3C-F...H-O -17.3 -11.4 -12.3 

FCH3...Cl -2.0 -1.3 -0.6 

 
 
Μεθανόλη · CH OH 3
 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3CO-H...O-H -15.7 -11.1 -11.3 

HOCH3...O-H -5.6 -3.2 -1.8 

H3C-O(H)...H-O -27.9 -20.3 -22.1 

H2(HO)C-H...Cl -3.5 -2.7 -2.2 

H3CO-H...Cl -6.5 -5.8 -5.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπολογισμοί CCSD(T)/cc-pV(D+d)Z (single point) 
 

Μεθάνιο · CH4 

 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3C-H...O-H -4.7 -1.9 -0.6 

HCH3...H-O -4.2 -0.7 -0.2 
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HCH3...Cl -1.4 -0.2 -0.2 

 

Φθορομεθάνιο · CH F 3
 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

FCH3...O-H -8.4 -3.8 -3.0 

H3C-F...H-O -20.7 -14.8 -15.7 

FCH3...Cl 0.7 1.4 2.1 

 
 
Μεθανόλη · CH OH 3
 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3CO-H...O-H -22.2 -17.6 -17.7 

HOCH3...O-H -5.7 -3.3 -1.9 

H3C-O(H)...H-O -33.4 -25.7 -27.6 

H2(HO)C-H...Cl -1.9 -1.0 -0.6 

H3CO-H...Cl -4.9 -4.2 -3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπολογισμοί CCSD(T)/cc-pV(Τ+d)Z (single point) 
 

Μεθάνιο · CH4 

 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3C-H...O-H -2.6 0.2 1.5 

HCH3...H-O -5.1 -1.6 -1.0 

HCH3...Cl -2.5 -1.2 -1.3 

 

Φθορομεθάνιο · CH F 3
 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 
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FCH3...O-H -6.6 -2.1 -1.2 

H3C-F...H-O -17.8 -11.9 -12.8 

FCH3...Cl -0.3 0.5 1.1 

 
 
Μεθανόλη · CH OH 3
 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3CO-H...O-H -17.0 -12.4 -12.5 

HOCH3...O-H -4.4 -1.9 -0.5 

H3C-O(H)...H-O -29.6 -21.9 -23.8 

H2(HO)C-H...Cl -1.6 -0.7 -0.3 

H3CO-H...Cl -4.9 -4.2 -3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπολογισμοί  CCSD(T)/ Infinite Basis DT. 
 

Μεθάνιο · CH4 

 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3C-H...O-H -2.3 0.5 1.8 

HCH3...H-O -5.7 -2.2 -1.7 

HCH3...Cl -3.3 -2.0 -2.0 

 

Φθορομεθάνιο · CH F 3
 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

FCH3...O-H -6.8 -2.3 -1.4 

H3C-F...H-O -18.2 -12.3 -13.2 

FCH3...Cl -0.8 -0.1 0.5 
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Μεθανόλη · CH OH 3
 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3CO-H...O-H -16.4 -11.8 -12.0 

HOCH3...O-H -4.6 -2.1 -0.7 

H3C-O(H)...H-O -30.0 -22.4 -24.2 

H2(HO)C-H...Cl -1.7 -0.8 -0.4 

H3CO-H...Cl -5.4 -4.7 -4.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπολογισμοί  CCSD(T)/CBS+dDTQ 
 

Μεθάνιο · CH4 

 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3C-H...O-H -1.7 1.1 2.4 

HCH3...H-O -4.8 -1.4 -0.8 

HCH3...Cl -3.9 -2.6 -2.7 

 

Φθορομεθάνιο · CH F 3
 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

FCH3...O-H -5.8 -1.2 -0.4 

H3C-F...H-O -16.2 -10.3 -11.2 

FCH3...Cl -4.3  -3.5 -2.9 

 
 
Μεθανόλη · CH OH 3
 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3CO-H...O-H -14.4 -9.8 -9.9 

HOCH3...O-H - - - 
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H3C-O(H)...H-O - - - 

H2(HO)C-H...Cl -2.1 -1.2 -0.8 

H3CO-H...Cl -5.2 -4.5 -4.0 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπολογισμοί CCSD(T)/AUG-cc-pV(T+d)Z 
 
 

Μεθάνιο · CH4 

 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3C-H...O-H -2.3 0.5 1.8 

HCH3...H-O -5.5 -2.1 -1.5 

HCH3...Cl -4.3 -3.0 -3.1 

 

Φθορομεθάνιο · CH F 3
 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

FCH3...O-H -6.4 -1.8 -1.0 

H3C-F...H-O -17.2 -11.3 -12.2 

FCH3...Cl -3.6 -2.9 -2.2 

 
 
Μεθανόλη · CH OH 3
 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3CO-H...O-H - - - 

HOCH3...O-H - - - 

H3C-O(H)...H-O - - - 

H2(HO)C-H...Cl - - - 

H3CO-H...Cl - - - 
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Υπολογισμοί  CCSD(T)/ Infinite Basis AUG-DT. 
 

Μεθάνιο · CH4 

 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3C-H...O-H -2.1 0.7 2.0 

HCH3...H-O -5.5 -2.0 -1.5 

HCH3...Cl -4.3 -3.0 -3.1 

 

Φθορομεθάνιο · CH F 3
 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

FCH3...O-H -6.2 -1.7 -0.8 

H3C-F...H-O -17.6 -11.7 -12.6 

FCH3...Cl -4.0 -3.2 -2.6 

 
 
Μεθανόλη · CH OH 3
 

Διαμόρφωση ΔΕe (kJ·mol-1) ΔΕ0 (kJ·mol-1) ΔΗ298(kJ·mol-1) 

H3CO-H...O-H - - - 

HOCH3...O-H - - - 

H3C-O(H)...H-O - - - 

H2(HO)C-H...Cl - - - 

H3CO-H...Cl - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεωμετρικές ΜεταβολέςΑ.2.                                                                                   

Πίνακας 1 
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Επίπεδο Θεωρίας: MP2/cc-pVDZ 

Παράμετρος H3C-H...Cl CH4 Διαφορά 
C1-H1 1.099320 1.099510 -0.000190 
H2-C1 1.099630 1.099510 0.000120 
H2-C1-H1 109.525460 109.471221 0.054239 
H3-C1 1.099630 1.099510 0.000120 
H3-C1-H1 109.525410 109.471221 0.054189 
H3/C1-H1-H2 120.000160 -120.000000 0.000160 
H4-C1 1.099630 1.099510 0.000120 
H4-C1-H1 109.524140 109.471221 0.052919 
H4/C1-H1-H3 120.000340 -120.000000 0.000340 
  Μικρότερη Απόσταση H1-Cl1 3.329080 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H2-Cl1 4.910131 
    
Παράμετρος HCH3...Cl CH4 Διαφορά 
C1-H1 1.099578 1.099510 0.000069 
H2-C1 1.099785 1.099510 0.000276 
H2-C1-H1 109.317513 109.471221 -0.153707 
H3-C1 1.099789 1.099510 0.000279 
H3-C1-H1 109.313472 109.471221 -0.157748 
H3/C1-H1-H2 119.996526 120.000000 -0.003474 
H4-C1 1.099785 1.099510 0.000276 
H4-C1-H1 109.317594 109.471221 -0.153626 
H4/C1-H1-H3 119.996503 120.000000 -0.003497 
  Μικρότερη Απόσταση H2-Cl1 3.368228 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H1-Cl1 4.668112 
    
Παράμετρος H3C-H...(OH) CH4 Διαφορά 
C1-H1 1.099615 1.099510 0.000105 
H2-C1 1.100194 1.099510 0.000684 
H2-C1-H1 109.192519 109.471221 -0.278702 
H3-C1 1.098527 1.099510 -0.000983 
H3-C1-H1 109.351749 109.471221 -0.119471 
H3/C1-H1-H2 120.421788 -120.000000 0.421788 
H4-C1 1.099875 1.099510 0.000365 
H4-C1-H1 109.248140 109.471221 -0.223081 
H4/C1-H1-H3 120.103273 -120.000000 0.103273 
  Μικρότερη Απόσταση H3-H5 2.541383 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H1-O1 4.303483 
    
Παράμετρος H3C-H...O-H CH4 Διαφορά 
C1-H1 1.098730 1.099510 -0.000779 
H2-C1 1.099879 1.099510 0.000370 
H2-C1-H1 109.668734 109.471221 0.197514 
H3-C1 1.099906 1.099510 0.000396 
H3-C1-H1 109.666992 109.471221 0.195771 
H3/C1-H1-H2 120.012703 -120.000000 0.012703 
H4-C1 1.099895 1.099510 0.000386 
H4-C1-H1 109.658379 109.471221 0.187159 
H4/C1-H1-H3 119.976721 -120.000000 -0.023279 
  Μικρότερη Απόσταση H1-O1 2.581131 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H2-H5 5.134285 
    
Παράμετρος H2FC-H...Cl CH3F Διαφορά 
C1-F1 1.384880 1.383533 0.001347 
H1-C1 1.101130 1.101819 -0.000689 
H1-C1-F1 109.560840 109.544788 0.016052 
H2-C1 1.101850 1.101819 0.000031 
H2-C1-F1 109.468676 109.544788 -0.076112 
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H2/C1-F1-H1 120.059830 120.000000 0.059830 
H3-C1 1.101850 1.101819 0.000031 
H3-C1-F1 109.468254 109.544788 -0.076533 
H3/C1-F1-H2 119.877130 120.000000 -0.122870 
  Μικρότερη Απόσταση H1-Cl1 3.236730 
  Μεγαλύτερη Απόσταση F1-Cl1 4.983073 
    
Παράμετρος FCH3...Cl CH3F Διαφορά 
C1-F1 1.383870 1.383533 0.000337 
H1-C1 1.101600 1.101819 -0.000219 
H1-C1-F1 109.626109 109.544788 0.081321 
H2-C1 1.101600 1.101819 -0.000219 
H2-C1-F1 109.626111 109.544788 0.081324 
H2/C1-F1-H1 120.091960 -120.000000 0.091960 
H3-C1 1.101750 1.101819 -0.000069 
H3-C1-F1 109.596570 109.544788 0.051782 
H3/C1-F1-H2 119.954022 -120.000000 -0.045978 
  Μικρότερη Απόσταση H1-Cl1 3.510285 
  Μεγαλύτερη Απόσταση F1-Cl1 5.131348 
    
Παράμετρος FCH3...OH CH3F Διαφορά 
C1-F1 1.386004 1.383533 0.002471 
H1-C1 1.100268 1.101819 -0.001551 
H1-C1-F1 109.810733 109.544788 0.265946 
H2-C1 1.100979 1.101819 -0.000840 
H2-C1-F1 109.684147 109.544788 0.139360 
H2/C1-F1-H1 120.143181 -120.000000 0.143181 
H3-C1 1.101224 1.101819 -0.000595 
H3-C1-F1 109.652471 109.544788 0.107683 
H3/C1-F1-H2 119.814507 -120.000000 -0.185493 
  Μικρότερη Απόσταση H1-O1 2.777252 
  Μεγαλύτερη Απόσταση F1-H4 5.390517 
    
Παράμετρος H3C-F...H-O CH3F Διαφορά 
C1-F1 1.399163 1.383533 0.015631 
H1-C1 1.098976 1.101819 -0.002843 
H1-C1-F1 108.331456 109.544788 -1.213332 
H2-C1 1.100109 1.101819 -0.001710 
H2-C1-F1 108.748319 109.544788 -0.796468 
H2/C1-F1-H1 120.080048 120.000000 0.080048 
H3-C1 1.100107 1.101819 -0.001712 
H3-C1-F1 108.748561 109.544788 -0.796227 
H3/C1-F1-H2 119.843324 120.000000 -0.156676 
  Μικρότερη Απόσταση F1-H4 1.948303 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H2-O1 4.010289 
    
Παράμετρος F2CFH...Cl CHF3 Διαφορά 
C1-H1 1.097490 1.098200 -0.000710 
F1-C1 1.338629 1.339831 -0.001201 
F1-C1-H1 110.595459 110.355141 0.240318 
F2-C1 1.344770 1.339831 0.004939 
F2-C1-H1 110.094660 110.355141 -0.260481 
F2/C1-H1-F1 119.760731 -120.000000 -0.239269 
F3-C1 1.338631 1.339831 -0.001200 
F3-C1-H1 110.595101 110.355141 0.239961 
F3/C1-H1-F2 119.760569 -120.000000 -0.239431 
  Μικρότερη Απόσταση F2-Cl1 3.045492 
  Μεγαλύτερη Απόσταση F1-Cl1 4.578557 
    
Παράμετρος F3C-H...Cl CHF3 Διαφορά 
C1-H1 1.098104 1.098200 -0.000096 
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F1-C1 1.339882 1.339831 0.000052 
F1-C1-H1 110.346082 110.355141 -0.009059 
F2-C1 1.339882 1.339831 0.000052 
F2-C1-H1 110.346082 110.355141 -0.009059 
F2/C1-H1-F1 120.000000 -120.000000 0.000000 
F3-C1 1.339882 1.339831 0.000052 
F3-C1-H1 110.346082 110.355141 -0.009059 
F3/C1-H1-F2 120.000000 -120.000000 0.000000 
  Μικρότερη Απόσταση H1-Cl1 18.972985 
  Μεγαλύτερη Απόσταση F1-Cl1 20.575341 
    
Παράμετρος F2CHF...H-O CHF3 Διαφορά 
C1-H1 1.095189 1.098200 -0.003011 
F1-C1 1.353331 1.339831 0.013500 
F1-C1-H1 109.456171 110.355141 -0.898969 
F2-C1 1.337768 1.339831 -0.002063 
F2-C1-H1 111.227045 110.355141 0.871905 
F2/C1-H1-F1 119.304152 120.000000 -0.695848 
F3-C1 1.337711 1.339831 -0.002120 
F3-C1-H1 111.227498 110.355141 0.872357 
F3/C1-H1-F2 121.393976 120.000000 1.393976 
  Μικρότερη Απόσταση F1-H2 2.275599 
  Μεγαλύτερη Απόσταση F2-O1 4.115301 
    
Παράμετρος F2CH-F...H-O CHF3 Διαφορά 
C1-H1 1.097705 1.098200 -0.000495 
F1-C1 1.353316 1.339831 0.013485 
F1-C1-H1 109.389799 110.355141 -0.965342 
F2-C1 1.334392 1.339831 -0.005438 
F2-C1-H1 110.811105 110.355141 0.455965 
F2/C1-H1-F1 119.280902 -120.000000 -0.719098 
F3-C1 1.334407 1.339831 -0.005424 
F3-C1-H1 110.811093 110.355141 0.455952 
F3/C1-H1-F2 121.437751 -120.000000 1.437751 
  Μικρότερη Απόσταση F1-H2 2.147597 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H1-O1 4.533846 
    
Παράμετρος H2(HO)C-H...Cl CH3OH Διαφορά 
O1-C1 1.417753 1.417491 0.000263 
H1-O1 0.965528 0.965623 -0.000095 
H1-O1-C1 106.269257 106.262047 0.007211 
H2-C1 1.099819 1.100156 -0.000336 
H2-C1-O1 107.091423 107.015915 0.075508 
H2/C1-O1-H1 180.000000 180.000000 0.000000 
H3-C1 1.107497 1.107324 0.000173 
H3-C1-O1 112.841573 112.876611 -0.035038 
H3/C1-O1-H2 118.543059 -118.469616 0.073443 
H4-C1 1.107497 1.107324 0.000173 
H4-C1-O1 112.841573 112.876611 -0.035038 
H4/C1-O1-H3 122.913883 -123.060768 -0.146885 
  Μικρότερη Απόσταση H2-Cl1 3.281748 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H1-Cl1 6.028003 
    
Παράμετρος H3CO-H...Cl CH3OH Διαφορά 
O1-C1 1.416275 1.417491 -0.001215 
H1-O1 0.965634 0.965623 0.000011 
H1-O1-C1 106.025961 106.262047 -0.236086 
H2-C1 1.107922 1.107324 0.000598 
H2-C1-O1 112.980312 112.876611 0.103701 
H2/C1-O1-H1 61.611680 61.530384 0.081296 
H3-C1 1.100352 1.100156 0.000196 
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H3-C1-O1 107.111079 107.015915 0.095164 
H3/C1-O1-H2 118.458433 118.469616 -0.011183 
H4-C1 1.107742 1.107324 0.000419 
H4-C1-O1 112.977632 112.876611 0.101021 
H4/C1-O1-H3 118.659028 118.469616 0.189412 
  Μικρότερη Απόσταση H1-Cl1 2.730953 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H3-Cl1 5.068899 
    
Παράμετρος HOCH3...Cl CH3OH Διαφορά 
O1-C1 1.417464 1.417491 -0.000026 
H1-O1 0.965499 0.965623 -0.000125 
H1-O1-C1 106.271062 106.262047 0.009015 
H2-C1 1.107266 1.107324 -0.000058 
H2-C1-O1 112.942650 112.876611 0.066039 
H2/C1-O1-H1 61.486135 61.530384 -0.044249 
H3-C1 1.099928 1.100156 -0.000228 
H3-C1-O1 107.121166 107.015915 0.105251 
H3/C1-O1-H2 118.514782 118.469616 0.045166 
H4-C1 1.107270 1.107324 -0.000054 
H4-C1-O1 112.942637 112.876611 0.066026 
H4/C1-O1-H3 118.512152 118.469616 0.042536 
  Μικρότερη Απόσταση H3-Cl1 3.557030 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H1-Cl1 5.641543 
    
Παράμετρος H3C-O(H)...H-O CH3OH Διαφορά 
O1-C1 1.426955 1.417491 0.009464 
H1-O1 0.965974 0.965623 0.000350 
H1-O1-C1 107.559042 106.262047 1.296995 
H2-C1 1.104455 1.107324 -0.002869 
H2-C1-O1 111.861385 112.876611 -1.015225 
H2/C1-O1-H1 68.952391 61.530384 7.422007 
H3-C1 1.098386 1.100156 -0.001770 
H3-C1-O1 106.225117 107.015915 -0.790798 
H3/C1-O1-H2 118.928693 118.469616 0.459077 
H4-C1 1.104952 1.107324 -0.002372 
H4-C1-O1 112.268815 112.876611 -0.607796 
H4/C1-O1-H3 118.159516 118.469616 -0.310100 
  Μικρότερη Απόσταση O1-H5 1.854251 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H2-O2 4.286252 
    
Παράμετρος CH3OCH3...Cl CH3OCH3 Διαφορά 
O1-C1 1.409746 1.410460 -0.000714 
C2-O1 1.410218 1.410460 -0.000242 
C2-O1-C1 110.557277 110.504010 0.053267 
H1-C1 1.099877 1.099850 0.000027 
H1-C1-O1 107.566204 107.489910 0.076294 
H1/C1-O1-C2 179.999822 180.000000 -0.000178 
H2-C1 1.109449 1.109330 0.000119 
H2-C1-O1 111.789483 111.767990 0.021493 
H2/C1-O1-H1 119.445611 -119.413710 0.031901 
H3-C1 1.109448 1.109330 0.000118 
H3-C1-O1 111.789142 111.767990 0.021152 
H3/C1-O1-H2 121.108878 -121.172580 -0.063702 
H4-C2 1.109266 1.109330 -0.000064 
H4-C2-O1 111.832025 111.768020 0.064005 
H4/C2-O1-C1 -60.520607 60.586320 0.065713 
H5-C2 1.109265 1.109330 -0.000065 
H5-C2-O1 111.831808 111.768020 0.063788 
H5/C2-O1-H4 121.037615 -121.172630 -0.135015 
H6-C2 1.099516 1.099850 -0.000334 
H6-C2-O1 107.642584 107.489950 0.152634 
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H6/C2-O1-H5 119.482091 -119.413690 0.068401 
  Μικρότερη Απόσταση H6-Cl1 3.533555 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H1-Cl1 6.955357 
    
Παράμετρος (CH3)2O...H-O CH3OCH3 Διαφορά 
O1-C1 1.418809 1.410460 0.008349 
C2-O1 1.415852 1.410460 0.005392 
C2-O1-C1 111.631660 110.504010 1.127650 
H1-C1 1.098436 1.099850 -0.001414 
H1-C1-O1 106.710324 107.489910 -0.779586 
H1/C1-O1-C2 176.189121 180.000000 -3.810879 
H2-C1 1.106713 1.109330 -0.002617 
H2-C1-O1 111.151815 111.767990 -0.616175 
H2/C1-O1-H1 119.703599 119.413710 0.289889 
H3-C1 1.107443 1.109330 -0.001887 
H3-C1-O1 111.300620 111.767990 -0.467370 
H3/C1-O1-H2 121.258270 121.172580 0.085690 
H4-C2 1.106982 1.109330 -0.002348 
H4-C2-O1 111.117487 111.768020 -0.650533 
H4/C2-O1-C1 60.661734 60.586320 0.075414 
H5-C2 1.099169 1.099850 -0.000681 
H5-C2-O1 107.422448 107.489950 -0.067502 
H5/C2-O1-H4 119.261900 119.413680 -0.151780 
H6-C2 1.107480 1.109330 -0.001850 
H6-C2-O1 111.425995 111.768020 -0.342025 
H6/C2-O1-H5 119.586900 119.413690 0.173210 
  Μικρότερη Απόσταση O1-H7 1.858610 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H4-O2 4.858029 
    
Παράμετρος CH3OCH3...O-H CH3OCH3 Διαφορά 
O1-C1 1.408458 1.410460 -0.002002 
C2-O1 1.411989 1.410460 0.001529 
C2-O1-C1 110.515519 110.504010 0.011509 
H1-C1 1.100168 1.099850 0.000318 
H1-C1-O1 107.659530 107.489910 0.169620 
H1/C1-O1-C2 -179.968933 180.000000 0.031067 
H2-C1 1.109738 1.109330 0.000408 
H2-C1-O1 111.836298 111.767990 0.068308 
H2/C1-O1-H1 119.482033 119.413710 0.068323 
H3-C1 1.109747 1.109330 0.000417 
H3-C1-O1 111.837783 111.767990 0.069793 
H3/C1-O1-H2 121.035911 121.172580 -0.136669 
H4-C2 1.108570 1.109330 -0.000760 
H4-C2-O1 111.871643 111.768020 0.103623 
H4/C2-O1-C1 -60.506411 -60.586310 0.079899 
H5-C2 1.108603 1.109330 -0.000727 
H5-C2-O1 111.860117 111.768020 0.092097 
H5/C2-O1-H4 120.949715 121.172630 -0.222915 
H6-C2 1.098352 1.099850 -0.001498 
H6-C2-O1 107.882874 107.489950 0.392924 
H6/C2-O1-H5 119.516819 119.413680 0.103139 
  Μικρότερη Απόσταση H6-O2 2.836989 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H1-H7 7.272833 
    

Επίπεδο Θεωρίας: MP2/AUG-cc-pVDZ 

Παράμετρος HCH3...Cl CH4 Διαφορά 
C1-H1 1.098175 1.098651 -0.000475 
H2-C1 1.098569 1.098651 -0.000081 
H2-C1-H1 109.236079 109.471221 -0.235142 
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H3-C1 1.098587 1.098651 -0.000063 
H3-C1-H1 109.227163 109.471221 -0.244057 
H3/C1-H1-H2 120.000151 120.000000 0.000151 
H4-C1 1.098588 1.098651 -0.000063 
H4-C1-H1 109.226988 109.471221 -0.244233 
H4/C1-H1-H3 119.999997 120.000000 -0.000003 
  Μικρότερη Απόσταση H4-Cl1 3.166798 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H1-Cl1 4.455808 
    
Παράμετρος H3C-H...O-H CH4 Διαφορά 
C1-H1 1.097749 1.098651 -0.000901 
H2-C1 1.098414 1.098651 -0.000236 
H2-C1-H1 109.613932 109.471221 0.142711 
H3-C1 1.098430 1.098651 -0.000220 
H3-C1-H1 109.615168 109.471221 0.143947 
H3/C1-H1-H2 120.020510 -120.000000 0.020510 
H4-C1 1.098441 1.098651 -0.000210 
H4-C1-H1 109.606402 109.471221 0.135181 
H4/C1-H1-H3 119.980457 -120.000000 -0.019543 
  Μικρότερη Απόσταση H1-O1 2.647649 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H2-H5 5.197495 
    
Παράμετρος HCH3...H-O CH4 Διαφορά 
C1-H1 1.097390 1.098651 -0.001261 
H2-C1 1.099140 1.098651 0.000489 
H2-C1-H1 108.964000 109.471221 -0.507221 
H3-C1 1.099110 1.098651 0.000459 
H3-C1-H1 108.992760 109.471221 -0.478461 
H3/C1-H1-H2 119.998080 120.000000 -0.001920 
H4-C1 1.099110 1.098651 0.000459 
H4-C1-H1 108.989070 109.471221 -0.482151 
H4/C1-H1-H3 120.015480 120.000000 0.015480 
  Μικρότερη Απόσταση H2-X1 2.392563 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H1-H5 4.603008 
    
Παράμετρος H2FC-H...Cl CH3F Διαφορά 
C1-F1 1.414015 1.408959 0.005056 
H1-C1 1.097960 1.098455 -0.000495 
H1-C1-F1 108.128403 108.332625 -0.204222 
H2-C1 1.097870 1.098455 -0.000585 
H2-C1-F1 108.060824 108.332625 -0.271801 
H2/C1-F1-H1 120.009044 -120.000000 0.009044 
H3-C1 1.097870 1.098455 -0.000585 
H3-C1-F1 108.060733 108.332625 -0.271892 
H3/C1-F1-H2 119.981684 -120.000000 -0.018316 
  Μικρότερη Απόσταση F1-Cl1 2.865298 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H3-Cl1 4.280011 
    
Παράμετρος FCH3...Cl CH3F Διαφορά 
C1-F1 1.407549 1.408959 -0.001410 
H1-C1 1.098893 1.098455 0.000438 
H1-C1-F1 108.257330 108.332625 -0.075295 
H2-C1 1.098893 1.098455 0.000438 
H2-C1-F1 108.257330 108.332625 -0.075295 
H2/C1-F1-H1 120.012510 -120.000000 0.012510 
H3-C1 1.098939 1.098455 0.000484 
H3-C1-F1 108.273865 108.332625 -0.058760 
H3/C1-F1-H2 119.993745 -120.000000 -0.006255 
  Μικρότερη Απόσταση H1-Cl1 3.329100 
  Μεγαλύτερη Απόσταση F1-Cl1 4.921465 
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Παράμετρος FCH3...O-H CH3F Διαφορά 
C1-F1 1.411940 1.408959 0.002981 
H1-C1 1.097640 1.098455 -0.000815 
H1-C1-F1 108.335540 108.332625 0.002915 
H2-C1 1.097240 1.098455 -0.001215 
H2-C1-F1 108.420090 108.332625 0.087465 
H2/C1-F1-H1 120.071420 -120.000000 0.071420 
H3-C1 1.097640 1.098455 -0.000815 
H3-C1-F1 108.335590 108.332625 0.002965 
H3/C1-F1-H2 120.071490 -120.000000 0.071490 
  Μικρότερη Απόσταση H3-X1 2.904056 
  Μεγαλύτερη Απόσταση F1-O1 5.438786 
    
Παράμετρος H3C-F...H-O CH3F Διαφορά 
C1-F1 1.421523 1.408959 0.012563 
H1-C1 1.097450 1.098455 -0.001005 
H1-C1-F1 107.917957 108.332625 -0.414668 
H2-C1 1.097020 1.098455 -0.001435 
H2-C1-F1 107.671210 108.332625 -0.661415 
H2/C1-F1-H1 120.044508 -120.000000 0.044508 
H3-C1 1.097019 1.098455 -0.001436 
H3-C1-F1 107.669698 108.332625 -0.662928 
H3/C1-F1-H2 119.908755 -120.000000 -0.091245 
  Μικρότερη Απόσταση F1-H4 1.950426 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H3-O1 4.244955 
    
Παράμετρος F2CFH...Cl CHF3 Διαφορά 
C1-H1 1.095522 1.096043 -0.000521 
F1-C1 1.351487 1.352381 -0.000893 
F1-C1-H1 110.839329 110.603545 0.235784 
F2-C1 1.356404 1.352381 0.004023 
F2-C1-H1 110.404986 110.603545 -0.198559 
F2/C1-H1-F1 119.811150 -120.000000 -0.188850 
F3-C1 1.351489 1.352381 -0.000891 
F3-C1-H1 110.839187 110.603545 0.235642 
F3/C1-H1-F2 119.810977 -120.000000 -0.189023 
  Μικρότερη Απόσταση H1-Cl1 2.999717 
  Μεγαλύτερη Απόσταση F1-Cl1 4.533727 
    
Παράμετρος F3C-H...Cl CHF3 Διαφορά 
C1-H1 1.095961 1.096043 -0.000082 
F1-C1 1.352408 1.352381 0.000027 
F1-C1-H1 110.606418 110.603545 0.002873 
F2-C1 1.352410 1.352381 0.000029 
F2-C1-H1 110.605738 110.603545 0.002193 
F2/C1-H1-F1 119.999352 -120.000000 -0.000648 
F3-C1 1.352408 1.352381 0.000027 
F3-C1-H1 110.606627 110.603545 0.003082 
F3/C1-H1-F2 119.999741 -120.000000 -0.000259 
  Μικρότερη Απόσταση H1-Cl1 19.643001 
  Μεγαλύτερη Απόσταση F3-Cl1 21.260717 
    
Παράμετρος HCF3...Cl CHF3 Διαφορά 
C1-H1 1.095813 1.096043 -0.000231 
F1-C1 1.350792 1.352381 -0.001589 
F1-C1-H1 110.794476 110.603545 0.190931 
F2-C1 1.350812 1.352381 -0.001569 
F2-C1-H1 110.793091 110.603545 0.189546 
F2/C1-H1-F1 120.422824 -120.000000 0.422824 
F3-C1 1.356605 1.352381 0.004224 
F3-C1-H1 110.398825 110.603545 -0.204720 
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F3/C1-H1-F2 119.787270 -120.000000 -0.212730 
  Μικρότερη Απόσταση F3-Cl1 3.117708 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H1-Cl1 4.863621 
    
Παράμετρος F2CHF...H-O CHF3 Διαφορά 
C1-H1 1.094559 1.096043 -0.001484 
F1-C1 1.361557 1.352381 0.009176 
F1-C1-H1 110.116272 110.603545 -0.487273 
F2-C1 1.351313 1.352381 -0.001068 
F2-C1-H1 111.255869 110.603545 0.652323 
F2/C1-H1-F1 119.538644 120.000000 -0.461356 
F3-C1 1.351313 1.352381 -0.001068 
F3-C1-H1 111.255781 110.603545 0.652236 
F3/C1-H1-F2 120.922751 120.000000 0.922751 
  Μικρότερη Απόσταση F1-H2 2.497966 
  Μεγαλύτερη Απόσταση F2-O1 4.190416 
    
Παράμετρος F3C-H...O-H CHF3 Διαφορά 
C1-H1 1.094124 1.096043 -0.001920 
F1-C1 1.355483 1.352381 0.003102 
F1-C1-H1 110.701548 110.603545 0.098003 
F2-C1 1.355481 1.352381 0.003100 
F2-C1-H1 110.701756 110.603545 0.098211 
F2/C1-H1-F1 119.686447 -120.000000 -0.313553 
F3-C1 1.353939 1.352381 0.001558 
F3-C1-H1 111.245405 110.603545 0.641860 
F3/C1-H1-F2 120.156911 -120.000000 0.156911 
  Μικρότερη Απόσταση H1-O1 2.338174 
  Μεγαλύτερη Απόσταση F3-H2 5.079491 
    
Παράμετρος F2CH-F...H-O CHF3 Διαφορά 
C1-H1 1.095329 1.096043 -0.000714 
F1-C1 1.363145 1.352381 0.010764 
F1-C1-H1 110.103532 110.603545 -0.500013 
F2-C1 1.348462 1.352381 -0.003919 
F2-C1-H1 111.091229 110.603545 0.487684 
F2/C1-H1-F1 119.467159 120.000000 -0.532841 
F3-C1 1.348455 1.352381 -0.003926 
F3-C1-H1 111.091129 110.603545 0.487584 
F3/C1-H1-F2 121.064698 120.000000 1.064699 
  Μικρότερη Απόσταση F1-H2 2.190551 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H1-O1 4.957841 
    
Παράμετρος H2(HO)C-H...Cl CH3OH Διαφορά 
O1-C1 1.435507 1.434676 0.000830 
H1-O1 0.965791 0.965888 -0.000097 
H1-O1-C1 107.898426 107.881428 0.016997 
H2-C1 1.096930 1.097525 -0.000595 
H2-C1-O1 106.320324 106.313853 0.006471 
H2/C1-O1-H1 180.000000 180.000000 0.000000 
H3-C1 1.103077 1.103112 -0.000034 
H3-C1-O1 111.820280 111.878764 -0.058483 
H3/C1-O1-H2 118.598255 -118.520342 0.077914 
H4-C1 1.103077 1.103112 -0.000034 
H4-C1-O1 111.820280 111.878764 -0.058483 
H4/C1-O1-H3 122.803489 -122.959317 -0.155828 
  Μικρότερη Απόσταση H2-Cl1 3.012751 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H1-Cl1 5.644925 
    
Παράμετρος H3CO-H...Cl CH3OH Διαφορά 
O1-C1 1.433704 1.434676 -0.000972 
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H1-O1 0.966445 0.965888 0.000557 
H1-O1-C1 107.398330 107.881428 -0.483098 
H2-C1 1.103339 1.103112 0.000227 
H2-C1-O1 111.889604 111.878764 0.010840 
H2/C1-O1-H1 61.409052 61.479658 -0.070607 
H3-C1 1.097604 1.097525 0.000079 
H3-C1-O1 106.488151 106.313853 0.174298 
H3/C1-O1-H2 118.616174 118.520342 0.095833 
H4-C1 1.103333 1.103112 0.000221 
H4-C1-O1 111.889074 111.878764 0.010310 
H4/C1-O1-H3 118.618497 118.520342 0.098155 
  Μικρότερη Απόσταση H1-Cl1 2.652496 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H3-Cl1 5.034026 
    
Παράμετρος H3CO-H...O-H CH3OH Διαφορά 
O1-C1 1.429980 1.434676 -0.004696 
H1-O1 0.967120 0.965888 0.001232 
H1-O1-C1 107.000760 107.881428 -0.880668 
H2-C1 1.098500 1.097525 0.000975 
H2-C1-O1 106.889720 106.313853 0.575867 
H2/C1-O1-H1 -177.783800 180.000000 2.216200 
H3-C1 1.105210 1.103112 0.002098 
H3-C1-O1 111.917350 111.878764 0.038586 
H3/C1-O1-H2 118.649920 118.520342 0.129578 
H4-C1 1.104020 1.103112 0.000908 
H4-C1-O1 112.015120 111.878764 0.136356 
H4/C1-O1-H3 122.581620 122.959317 -0.377697 
  Μικρότερη Απόσταση H1-O2 2.061740 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H2-H5 5.400671 
    
Παράμετρος H3C-O(H)...H-O CH3OH Διαφορά 
O1-C1 1.441894 1.434676 0.007218 
H1-O1 0.965995 0.965888 0.000107 
H1-O1-C1 108.618708 107.881428 0.737279 
H2-C1 1.101358 1.103112 -0.001754 
H2-C1-O1 111.503832 111.878764 -0.374931 
H2/C1-O1-H1 59.787431 -61.479658 -1.692228 
H3-C1 1.096789 1.097525 -0.000735 
H3-C1-O1 106.113413 106.313853 -0.200440 
H3/C1-O1-H2 118.672961 -118.520342 0.152620 
H4-C1 1.100891 1.103112 -0.002221 
H4-C1-O1 111.102129 111.878764 -0.776635 
H4/C1-O1-H3 118.532802 -118.520342 0.012460 
  Μικρότερη Απόσταση O1-H5 1.863708 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H4-O2 4.622150 
    
Παράμετρος HOCH3...O-H CH3OH Διαφορά 
O1-C1 1.437201 1.434676 0.002525 
H1-O1 0.965546 0.965888 -0.000342 
H1-O1-C1 107.773198 107.881428 -0.108230 
H2-C1 1.102302 1.103112 -0.000810 
H2-C1-O1 111.920434 111.878764 0.041671 
H2/C1-O1-H1 61.427912 61.479658 -0.051747 
H3-C1 1.096551 1.097525 -0.000974 
H3-C1-O1 106.512896 106.313853 0.199043 
H3/C1-O1-H2 118.611827 118.520342 0.091485 
H4-C1 1.102210 1.103112 -0.000902 
H4-C1-O1 111.935363 111.878764 0.056599 
H4/C1-O1-H3 118.618020 118.520342 0.097679 
  Μικρότερη Απόσταση H3-O2 2.940359 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H1-H5 5.960569 
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Παράμετρος CH3OCH3...Cl CH3OCH3 Διαφορά 
O1-C1 1.423492 1.423480 0.000012 
C2-O1 1.423660 1.423480 0.000180 
C2-O1-C1 110.585347 110.611240 -0.025893 
H1-C1 1.097948 1.097900 0.000048 
H1-C1-O1 107.220612 107.190660 0.029952 
H1/C1-O1-C2 180.000000 180.000000 0.000000 
H2-C1 1.106612 1.106670 -0.000058 
H2-C1-O1 111.091957 111.096180 -0.004223 
H2/C1-O1-H1 119.440690 -119.431310 0.009380 
H3-C1 1.106612 1.106670 -0.000058 
H3-C1-O1 111.091954 111.096180 -0.004226 
H3/C1-O1-H2 121.118521 -121.137380 -0.018859 
H4-C2 1.106530 1.106670 -0.000140 
H4-C2-O1 111.181587 111.096220 0.085367 
H4/C2-O1-C1 -60.502101 60.568760 0.066659 
H5-C2 1.106533 1.106670 -0.000137 
H5-C2-O1 111.180746 111.096220 0.084526 
H5/C2-O1-H4 121.005503 -121.137510 -0.132007 
H6-C2 1.097498 1.097900 -0.000402 
H6-C2-O1 107.331578 107.190670 0.140908 
H6/C2-O1-H5 119.497279 -119.431250 0.066029 
  Μικρότερη Απόσταση H6-Cl1 3.313295 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H1-Cl1 6.736624 
    
Παράμετρος (CH3)2O...H-O CH3OCH3 Διαφορά 
O1-C1 1.430825 1.423480 0.007345 
C2-O1 1.430835 1.423480 0.007355 
C2-O1-C1 111.199413 110.611240 0.588173 
H1-C1 1.097412 1.097900 -0.000488 
H1-C1-O1 107.023579 107.190670 -0.167091 
H1/C1-O1-C2 179.155344 180.000000 -0.844656 
H2-C1 1.104094 1.106670 -0.002576 
H2-C1-O1 110.487631 111.096220 -0.608589 
H2/C1-O1-H1 119.344959 -119.431240 -0.086281 
H3-C1 1.104829 1.106670 -0.001841 
H3-C1-O1 110.808859 111.096220 -0.287361 
H3/C1-O1-H2 121.160056 -121.137510 0.022546 
H4-C2 1.104094 1.106670 -0.002576 
H4-C2-O1 110.487377 111.096180 -0.608803 
H4/C2-O1-C1 61.495025 -60.568690 0.926335 
H5-C2 1.097410 1.097900 -0.000490 
H5-C2-O1 107.021986 107.190660 -0.168674 
H5/C2-O1-H4 119.344260 -119.431310 -0.087050 
H6-C2 1.104826 1.106670 -0.001844 
H6-C2-O1 110.808171 111.096180 -0.288009 
H6/C2-O1-H5 119.495231 -119.431310 0.063921 
  Μικρότερη Απόσταση O1-H7 1.831005 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H4-O2 4.661962 
    
Παράμετρος CH3OCH3...O-H CH3OCH3 Διαφορά 
O1-C1 1.422424 1.423480 -0.001056 
C2-O1 1.425763 1.423480 0.002283 
C2-O1-C1 110.562294 110.611240 -0.048946 
H1-C1 1.098116 1.097900 0.000216 
H1-C1-O1 107.284701 107.190660 0.094041 
H1/C1-O1-C2 -179.993893 180.000000 0.006107 
H2-C1 1.106798 1.106670 0.000128 
H2-C1-O1 111.124906 111.096180 0.028726 
H2/C1-O1-H1 119.467910 -119.431310 0.036600 
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H3-C1 1.106801 1.106670 0.000131 
H3-C1-O1 111.125003 111.096180 0.028823 
H3/C1-O1-H2 121.063944 -121.137380 -0.073436 
H4-C2 1.105874 1.106670 -0.000796 
H4-C2-O1 111.146513 111.096220 0.050293 
H4/C2-O1-C1 -60.496248 60.568760 0.072512 
H5-C2 1.105842 1.106670 -0.000828 
H5-C2-O1 111.145073 111.096220 0.048853 
H5/C2-O1-H4 120.977080 -121.137510 -0.160430 
H6-C2 1.096756 1.097900 -0.001144 
H6-C2-O1 107.392040 107.190670 0.201370 
H6/C2-O1-H5 119.511711 -119.431250 0.080461 
  Μικρότερη Απόσταση H6-O2 2.901049 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H1-H7 7.302212 
    

Επίπεδο Θεωρίας CCSD(T)/AUG-cc-pVDZ 

    
Παράμετρος H3C-H...Cl CH4 Διαφορά 
C1-H1 1.102886 1.102695 0.000191 
H2-C1 1.102431 1.102695 -0.000264 
H2-C1-H1 109.282745 109.471221 -0.188475 
H3-C1 1.102431 1.102695 -0.000264 
H3-C1-H1 109.282745 109.471221 -0.188475 
H3/C1-H1-H2 120.000000 120.000000 0.000000 
H4-C1 1.102431 1.102695 -0.000264 
H4-C1-H1 109.282745 109.471221 -0.188475 
H4/C1-H1-H3 120.000000 120.000000 0.000000 
  Μικρότερη Απόσταση H1-Cl1 2.734857 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H3-Cl1 4.329309 
    
Παράμετρος HCH3...Cl CH4 Διαφορά 
C1-H1 1.102545 1.102695 -0.000150 
H2-C1 1.103018 1.102695 0.000323 
H2-C1-H1 109.248404 109.471221 -0.222817 
H3-C1 1.103018 1.102695 0.000323 
H3-C1-H1 109.248404 109.471221 -0.222817 
H3/C1-H1-H2 120.000000 120.000000 0.000000 
H4-C1 1.103018 1.102695 0.000323 
H4-C1-H1 109.248404 109.471221 -0.222817 
H4/C1-H1-H3 120.000000 120.000000 0.000000 
  Μικρότερη Απόσταση H3-Cl1 3.161603 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H1-Cl1 4.452376 
    
Παράμετρος H3C-H...O-H CH4 Διαφορά 
C1-H1 1.101978 1.102695 -0.000717 
H2-C1 1.102979 1.102695 0.000284 
H2-C1-H1 109.613240 109.471221 0.142019 
H3-C1 1.102979 1.102695 0.000284 
H3-C1-H1 109.613240 109.471221 0.142019 
H3/C1-H1-H2 120.000000 -120.000000 0.000000 
H4-C1 1.102979 1.102695 0.000284 
H4-C1-H1 109.613240 109.471221 0.142019 
H4/C1-H1-H3 120.000000 -120.000000 0.000000 
  Μικρότερη Απόσταση H1-O1 2.625157 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H2-H5 5.182792 
    
Παράμετρος HCH3...H-O CH4 Διαφορά 
C1-H1 1.101749 1.102695 -0.000946 
H2-C1 1.103618 1.102695 0.000923 
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H2-C1-H1 109.020101 109.471221 -0.451120 
H3-C1 1.103618 1.102695 0.000923 
H3-C1-H1 109.020101 109.471221 -0.451120 
H3/C1-H1-H2 120.000000 120.000000 0.000000 
H4-C1 1.103618 1.102695 0.000923 
H4-C1-H1 109.020101 109.471221 -0.451120 
H4/C1-H1-H3 120.000000 120.000000 0.000000 
  Μικρότερη Απόσταση H3-H5 2.420824 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H1-O1 4.626587 
    
Παράμετρος H2FC-H...Cl CH3F Διαφορά 
C1-F1 1.415602 1.410178 0.005424 
H1-C1 1.102142 1.102678 -0.000536 
H1-C1-F1 108.156777 108.346127 -0.189350 
H2-C1 1.101958 1.102678 -0.000721 
H2-C1-F1 108.053789 108.346127 -0.292338 
H2/C1-F1-H1 120.010648 -120.000000 0.010648 
H3-C1 1.101958 1.102678 -0.000721 
H3-C1-F1 108.053789 108.346127 -0.292338 
H3/C1-F1-H2 119.978704 -120.000000 -0.021296 
  Μικρότερη Απόσταση F1-Cl1 2.852285 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H2-Cl1 4.270025 
    
Παράμετρος FCH3...Cl CH3F Διαφορά 
C1-F1 1.410008 1.410178 -0.000170 
H1-C1 1.102775 1.102678 0.000097 
H1-C1-F1 108.566718 108.346127 0.220591 
H2-C1 1.102775 1.102678 0.000097 
H2-C1-F1 108.566718 108.346127 0.220591 
H2/C1-F1-H1 120.000000 -120.000000 0.000000 
H3-C1 1.102775 1.102678 0.000097 
H3-C1-F1 108.566718 108.346127 0.220591 
H3/C1-F1-H2 120.000000 -120.000000 0.000000 
  Μικρότερη Απόσταση H3-Cl1 3.301344 
  Μεγαλύτερη Απόσταση F1-Cl1 4.894631 
    
Παράμετρος FCH3...O-H CH3F Διαφορά 
C1-F1 1.413201 1.410178 0.003023 
H1-C1 1.101748 1.102678 -0.000931 
H1-C1-F1 108.414688 108.346127 0.068561 
H2-C1 1.101748 1.102678 -0.000931 
H2-C1-F1 108.414688 108.346127 0.068561 
H2/C1-F1-H1 120.000000 -120.000000 0.000000 
H3-C1 1.101748 1.102678 -0.000931 
H3-C1-F1 108.414688 108.346127 0.068561 
H3/C1-F1-H2 120.000000 -120.000000 0.000000 
  Μικρότερη Απόσταση H2-O1 2.883384 
  Μεγαλύτερη Απόσταση F1-H4 5.429713 
    
Παράμετρος H3C-F...H-O CH3F Διαφορά 
C1-F1 1.420391 1.410178 0.010212 
H1-C1 1.101707 1.102678 -0.000971 
H1-C1-F1 108.006683 108.346127 -0.339444 
H2-C1 1.101316 1.102678 -0.001362 
H2-C1-F1 107.746083 108.346127 -0.600044 
H2/C1-F1-H1 120.032734 -120.000000 0.032734 
H3-C1 1.101316 1.102678 -0.001362 
H3-C1-F1 107.746083 108.346127 -0.600044 
H3/C1-F1-H2 119.934533 -120.000000 -0.065467 
  Μικρότερη Απόσταση F1-H4 1.951483 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H2-O1 4.606013 
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Παράμετρος H2(HO)C-H...Cl CH3OH Διαφορά 
O1-C1 1.438444 1.437824 0.000620 
H1-O1 0.966083 0.966071 0.000012 
H1-O1-C1 107.839899 107.845947 -0.006048 
H2-C1 1.100942 1.101724 -0.000782 
H2-C1-O1 106.424710 106.412286 0.012424 
H2/C1-O1-H1 180.000000 180.000000 0.000000 
H3-C1 1.107342 1.107343 -0.000001 
H3-C1-O1 111.781990 111.832956 -0.050967 
H3/C1-O1-H2 118.644809 -118.554467 0.090341 
H4-C1 1.107342 1.107343 -0.000001 
H4-C1-O1 111.781990 111.832956 -0.050967 
H4/C1-O1-H3 122.710383 -122.891065 -0.180682 
  Μικρότερη Απόσταση H2-Cl1 2.992564 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H1-Cl1 5.608881 
    
Παράμετρος H3CO-H...Cl CH3OH Διαφορά 
O1-C1 1.436741 1.437824 -0.001084 
H1-O1 0.966688 0.966071 0.000617 
H1-O1-C1 107.429826 107.845947 -0.416121 
H2-C1 1.101908 1.101724 0.000184 
H2-C1-O1 106.598805 106.412286 0.186519 
H2/C1-O1-H1 180.000000 180.000000 0.000000 
H3-C1 1.107753 1.107343 0.000410 
H3-C1-O1 111.852568 111.832956 0.019611 
H3/C1-O1-H2 118.649805 -118.554467 0.095338 
H4-C1 1.107753 1.107343 0.000410 
H4-C1-O1 111.852568 111.832956 0.019611 
H4/C1-O1-H3 122.700389 -122.891065 -0.190676 
  Μικρότερη Απόσταση H1-Cl1 2.632356 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H2-Cl1 5.147985 
    
Παράμετρος HOCH3...Cl CH3OH Διαφορά 
O1-C1 1.437790 1.437824 -0.000035 
H1-O1 0.965996 0.966071 -0.000074 
H1-O1-C1 107.833007 107.845947 -0.012940 
H2-C1 1.101472 1.101724 -0.000252 
H2-C1-O1 106.604321 106.412286 0.192035 
H2/C1-O1-H1 180.000000 180.000000 0.000000 
H3-C1 1.107203 1.107343 -0.000140 
H3-C1-O1 111.910900 111.832956 0.077944 
H3/C1-O1-H2 118.664011 -118.554467 0.109544 
H4-C1 1.107203 1.107343 -0.000140 
H4-C1-O1 111.910900 111.832956 0.077944 
H4/C1-O1-H3 122.671977 -122.891065 -0.219088 
  Μικρότερη Απόσταση H4-Cl1 3.302538 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H1-Cl1 5.364808 
    
Παράμετρος H3CO-H...O-H CH3OH Διαφορά 
O1-C1 1.434386 1.437824 -0.003439 
H1-O1 0.968678 0.966071 0.002608 
H1-O1-C1 107.538454 107.845947 -0.307493 
H2-C1 1.102322 1.101724 0.000598 
H2-C1-O1 106.884388 106.412286 0.472102 
H2/C1-O1-H1 180.000000 180.000000 0.000000 
H3-C1 1.108117 1.107343 0.000774 
H3-C1-O1 111.895246 111.832956 0.062290 
H3/C1-O1-H2 118.721457 -118.554467 0.166990 
H4-C1 1.108117 1.107343 0.000774 
H4-C1-O1 111.895246 111.832956 0.062290 



 

H4/C1-O1-H3 122.557086 -122.891065 -0.333979 
  Μικρότερη Απόσταση H1-O2 2.059379 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H2-H5 5.390045 
    
Παράμετρος H3C-O(H)...H-O CH3OH Διαφορά 
O1-C1 1.445234 1.437824 0.007409 
H1-O1 0.966146 0.966071 0.000075 
H1-O1-C1 108.518155 107.845947 0.672208 
H2-C1 1.100934 1.101724 -0.000790 
H2-C1-O1 106.232950 106.412286 -0.179336 
H2/C1-O1-H1 178.172296 180.000000 -1.827704 
H3-C1 1.105150 1.107343 -0.002193 
H3-C1-O1 111.066138 111.832956 -0.766818 
H3/C1-O1-H2 118.668537 -118.554467 0.114069 
H4-C1 1.105691 1.107343 -0.001652 
H4-C1-O1 111.445360 111.832956 -0.387596 
H4/C1-O1-H3 122.632873 -122.891065 -0.258192 
  Μικρότερη Απόσταση O1-H5 1.872521 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H3-O2 4.621213 
    
Παράμετρος HOCH3...O-H CH3OH Διαφορά 
O1-C1 1.439851 1.437824 0.002027 
H1-O1 0.965817 0.966071 -0.000253 
H1-O1-C1 107.699510 107.845947 -0.146437 
H2-C1 1.100994 1.101724 -0.000730 
H2-C1-O1 106.637631 106.412286 0.225345 
H2/C1-O1-H1 180.000000 180.000000 0.000000 
H3-C1 1.106507 1.107343 -0.000836 
H3-C1-O1 111.889280 111.832956 0.056324 
H3/C1-O1-H2 118.682160 -118.554467 0.127692 
H4-C1 1.106507 1.107343 -0.000836 
H4-C1-O1 111.889280 111.832956 0.056324 
H4/C1-O1-H3 122.635681 -122.891065 -0.255384 
  Μικρότερη Απόσταση H4-O2 2.895128 
  Μεγαλύτερη Απόσταση H1-H5 5.904603 
 
 
 
 

 177 
 


	Περίληψη 
	 
	Abstract 
	 
	Εισαγωγή 
	 
	Συγκέντρωση (1750)
	Διοξείδιο του άνθρακα 
	Οργανική αποικοδόμηση, Ηφαίστεια, 
	 Καταστροφή Δασών
	Μεθάνιο 
	Καύση βιομάζας,, 
	Εξαγωγή Πετρελαίου
	Μονοξείδιο του αζώτου 
	Δάση, Ωκεανοί, 
	Λιπάσματα
	CFCs
	Ψυκτικά, Διαλυτικά
	Όζον 
	Δράση του ήλιου στο Ο2 
	 
	Ατμόσφαιρα 
	Απορρυπαντικά της ατμόσφαιρας   

	 
	Βάσεις Ανάπτυξης Τροχιακών 
	Αποτελέσματα 
	  ή   (ανά mole), ενώ   
	 
	 
	 
	Σύνοψη Αποτελεσμάτων – Συμπεράσματα 
	Επίπεδο βελτιστοποίησης γεωμετρίας
	X
	X
	X
	        X
	X
	X
	√
	X
	X

	Επίπεδο βελτιστοποίησης γεωμετρίας
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	MP2/cc-pVDZ
	MP2/AUG-cc-pVDZ
	 
	Μεθανόλη CH3OH 





	Οι δυνάμεις αυτές ανήκουν στην κατηγορία των δυνάμεων Wan Der Waals και είναι πιο ισχυρές από τις δυνάμεις διπόλου-επαγόμενου διπόλου. Το ενεργειακό περιεχόμενο της δομής FCH3...O-H (-2.3 kJ/mol) επιβεβαιώνει τα παραπάνω. 
	Το τριφθορομεθάνιο συμπεριφέρεται σαν δίπολο, εξαιτίας της μόνιμης διπολικής του ροπής (μ = 1.651 Debye). Αναλόγως με τη διευθέτηση του υδροξυλίου και του χλωρίου ως προς αυτό, προκύπτουν ενδιάμεσα σύμπλοκα διαφορετικής σταθερότητας, χωρίς ωστόσο να εμφανίζονται δομές με υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο. Το τριφθορομεθάνιο αλληλεπιδρά με το υδροξύλιο με δυνάμεις διπόλου-διπόλου, ενώ με το χλώριο με δυνάμεις τύπου διπόλου-επαγόμενου διπόλου. 
	 

	Αντιδράσεις ατόμων χλωρίου 

	Arxika.pdf
	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Μ. ΖΑΡΑΣ 
	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:  ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
	Περίληψη
	Κεφάλαιο 1
	Εισαγωγή
	1.1 Ατμόσφαιρα
	1.1.1 Όζον
	1.1.2 Επιδράσεις του Ανθρώπινου Παράγοντα
	Κεφάλαιο 2
	Κεφάλαιο 3
	Κεφάλαιο 4
	Παράρτημα





