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چكيده 

 

  

متصل به سور فاكتانتهاي توام ، ساختار مشابه يك جفت از سور فاكتانتهاي معمولي زنجيره اي تك كوواالني 

در اين مقاله ، براساس . فضا مي تواند در ساختار شيميايي و طول تغيير كند . فضا را تحت تاثير قرار مي دهند 

مجموعه رفتار سور فاكتانتهاي توام بر اساس مدل توسعه تئوري گسترش يافته براي سور فاكتانتهاي معمولي ، 

سهم انرژي آزاد مورد نظر فراتري به دليل فضا براي سور فاكتانتهاي معمولي . يافته آزاد انرژي بررسي مي شود 

تماس با آب حمايت ) تجمع ( فضا از هسته آبگريز توده ) a: جود مي آيند آنها در واقع به و. به وجود مي آيد 

فضا فاصله بين گروه هاي سر را محدود مي كند بنابراين توزع بار غير مشابه اي در سطح كل )  bمي كند ، 

ك فضا از ارتباط دم درازاشتن بسته بندي هم شكل دروني ماسيل به سور فاكتانت هاي ت) cاعمال مي شود ، 

فضا به طور جزئي مي تواند توسط تبادل مولكولي و )  dزنجيره اي آنالوگ هاي نامرتبط جلوگيري مي كند ،

دو ( محاسبات مثالي براي سور فاكتانت هاي توام . طولي مجاز فراهم شده ، در درون هسته ماسيل پنهان شود 

 ۱۶با طول دم و دنباله ) پيكره 

 

فضاهاي مورد . ر اين مقاله بحث مي شود اتم هاي كربن و فضاي مختلف د ۵ –

نظر ، زنجيره پلي متيلن و تركيبي از زنجيره پلي متيلن با آمونياك ، اكسيژن ، گوگرد و گروه هاي آروماتيكي را 

. شامل مي شود 

 

  

و   Kاساسي ماسيل پيش بيني شده ، تعداد مجموعه ماسيل ، انتقال كروي به ميله اي پارامتر ) غلظت ( مجتمع 

) سهم ( تجزيه و تحليل اندازه و شكل وابسته به توزيع . كل توده ها با داده آزمايشي موجود مقايسه مي شود ش

ويژه انرژي آزاد نشان مي دهد كه غير يكنواختي ، پراكندگي در سطح توده و بسته بندي محدود اضافي در دم 

ش اصلي در تعيين شكل متعادل توده ها بازي و دنباله را سبب مي شود كه هر دو در فضاي طولي كوتاه شده ؛ نق

.مي كنند 

 

  


