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Πεπίλητη 

 Αλακθηζβήηεηα, ηα πνιπκεξή (ή καθξνκόξηα ή πιαζηηθά) ζήκεξα έρνπλ 

θαηαιάβεη ζεκαληηθή ζέζε ζηε θαζεκεξηλόηεηα καο. Από ηα ζηπιό, ζηε θνπδίλα 

θαη ζηα απηνθίλεηα κέρξη ηα αεξνπιάλα θαη ηνπο δνξπθόξνπο ε παξαγσγή 

πιαζηηθνύ ζήκεξα έρεη πιένλ μεπεξάζεη απηή ηνπ ράιπβα. Καζίζηαηαη ινηπόλ 

επηηαθηηθή ε αλάγθε κνληεινπνίεζεο ησλ πνιπκεξηθώλ ζπζηεκάησλ. Κάηη ηέηνην 

ζα καο θαηαζηήζεη ηθαλνύο λα ζρεδηάζνπκε λέα πνιπκεξηθά πιηθά κε βειηησκέλεο 

ηδηόηεηεο. Σθνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ απηνύ, είλαη λα παξνπζηάζεη κία ηέηνηα 

πξνζπάζεηα κνληεινπνίεζεο πνπ επί νπζίαο απνηειεί θαη πξνζπάζεηα 

κνληεινπνίεζεο ζε πνιιαπιέο θιίκαθεο κήθνπο θαη ρξόλνπ.  

 Θα αλαθεξζνύκε αξρηθά γηα ηνλ, όλησο, ζπλαξπαζηηθό θόζκν ηεο  

καθξνκνξηαθήο ξενινγηάο θαζώο θαη γηα ηηο πάξα πνιιέο δπλαηόηεηεο δεκηνπξγίαο 

δηάθνξσλ αξρηηεθηνληθώλ δνκώλ ησλ πνιπκεξώλ. Θα αλαθεξζνύκε ελ πεξηιήςεη 

ζηε δπλακηθή ησλ αιπζίδσλ ελ ηζνξξνπία όπνπ, αλάινγα κε ην κήθνο ηνπο, είηε 

ζπκπεξηθέξνληαη σο αιπζίδεο Rouse (έλα πξόβιεκα πνπ ζρεηηθά εύθνια κπνξεί λα 

επηιπζεί) είηε ιόγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ δηαπινθώλ (ή ελαγθαιηζκώλ). Σηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δπλακηθή πεξηγξαθή ηνπο θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δύζθνιε θαη 

πεξίπινθε. Όκσο νη ηδέεο ησλ Edwards θαη de Gennes γηα ηνλ ζσιήλα κέζνπ πεδίνπ 

πνπ πεξηβάιιεη ηηο αιπζίδεο θαη ηε δπλαηόηεηα ηεο αιπζίδαο λα απεγθισβηζηεί από 

απηόλ κε εξππζκό, έρνπλ θαηαζηήζεη πιένλ επηιύζηκν θαη ην πξόβιεκα δπλακηθήο 

ησλ δηαπιεγκέλσλ πνιπκεξηθώλ αιπζίδσλ. 

 Τν κεγαιύηεξν όκσο θνκκάηη ηεο νκηιίαο ζα αλαθέξεηαη ζηε πξνζπάζεηα 

κνληεινπνίεζεο ησλ αδηάπιεθησλ αιπζίδσλ εκηόρ ιζοπποπίαρ κε ηε ρξήζε ηνπ 

θνξκαιηζκνύ ησλ Μπεξή θαη Edwards. Θα αλαθεξζνύκε ζηε εμαγσγή ηνπ 

γεληθεπκέλνπ κνληέινπ θαη όια ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκπεξηέρεη. Ελ 

ζπλερεία, ζα επηιύζνπκε αξθεηά απινπνηεκέλα κνληέια θαη ζα δείμνπκε όηη νη 

πξνβιέςεηο ηνπο δεν κπνξνύλ λα πεξηγξάςνπλ ηε ξενινγηθή ζπκπεξηθνξά 

αδηάπιεθησλ αιπζίδσλ πνιπαηζπιελίνπ όπσο έρνπλ πξνθύςεη από πξνζνκνηώζεηο 

κνξηαθήο δπλακηθήο εθηόο ηζνξξνπίαο (Non Equilibrium Molecular Dynamics). Τν 

γεληθεπκέλν όκσο κνληέιν απνδεηθλύεηαη ηθαλό λα πεξηγξάςεη αξθεηά θαιά ηα 

απνηειέζκαηα απηώλ ησλ πξνζνκνηώζεσλ. Θα θιείζνπκε ην ζεκηλάξην 

παξαζέηνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμαγσγή ξενινγηθώλ κνληέισλ κε ρξήζε ηνπ 

θνξκαιηζκνύ ησλ Μπεξή θαη Edwards θαη ζε δηαπιεγκέλα πνιπκεξή θαη ζε πην 

πνιύπινθά ζπζηήκαηα όπσο πνιπκεξηθά λαλνζύλζεηα (ζσκαηίδηα δηαζηάζεσλ 

λαλνκέηξνπ εκβαπηηζκέλα ζε πνιπκεξηθή κήηξα).  


