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Τα πολυμερικά νανοςφνκετα υλικά αποτελοφν μια πολφ ενεργι ερευνθτικι περιοχι
λόγω του μεγάλου εφρουσ των τεχνολογικών τουσ εφαρμογών. Σθμαντικι πρόκλθςθ
ςτθ μελζτθ τζτοιων υλικών είναι θ ςφνδεςθ τθσ δομισ τουσ ςε μοριακό επίπεδο με
μεςοςκοπικζσ δομζσ και μακροςκοπικζσ ιδιότθτζσ τουσ. Εδώ κα παρουςιάςουμε
αποτελζςματα από ιεραρχικζσ μοριακζσ προςομοιώςεισ πολυμερικών
νανοςφνκετων υλικών. Οι προςομοιώςεισ αυτζσ ςυνδυάηουν πλθροοφορίεσ από
διαφορετικζσ κλίμακεσ χαρακτθριςτικών μθκών και χρόνων.1-6
Πιο ςυγκεκριμζνα προβλζπουμε ιδιότθτεσ δομισ, όπωσ είναι το προφίλ τθσ
πυκνότθτασ ςτθ διεπιφάνεια πολυμεροφσ/ςτερεοφ και ο παράγοντασ δομισ.
Κατόπιν εξετάςαμε τθ δυναμικι αυτών τω νςυςτθμάτων υπολογίηοντασ
χαρακτθριςτικοφσ χρόνουσ χαλάρωςθσ ςε μοριακό επίπεδο. Επίςθσ εξαγάγουμε
μακροςκοπικζσ ιδιότθτεσ, όπωσ ο ςυντελεςτισ διάχυςθσ κατευκείαν από τθ
μοριακι δομι. Ωσ παράδειγμα μελετιςαμε τα παρακάτω υβριδικά νανοςφνκετα
ςυςτιματα: (α) πολυμερικά υλικά (πολυαικυλζνιο και πολυςτυρζνιο) με
γραφζνιο,2,5 και (β) πολυμερι με μεταλλικζσ επιφάνειεσ (πολυςτυρζνιο/χρυςό).3,4,6
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