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خالصه :گرافن مارپیچ ازجمله ساختارهای مارپیچیشکل دستساز بشر است که اخیرا ً با پیشرفت نانوتکنولوژی و با
الهام از طبیعت ایجاد شده است .در این تحقیق به بررسی خواص مکانیکی گرافنهای مارپیچ چندالیه با مشخصات

هندسی متفاوت با استفاده از روش دینامیک مولکولی پرداخته میشود و ارتباط بین تعداد الیهها ،مشخصات هندسی
و خواص مکانیکی نانوذرات بررسی میشود .نتایج نشان دادهاند که ویژگیهای هندسی منحصر بهفرد این نانوذرات
موجب بروز خواص مکانیکی جالبی میشود که بهشدت به ساختار آنها وابسته است .بهگونهای که با افزایش

تعداد الیهها متناسب با مشخصههای هندسی نانوذرات ،مراحل رفتار کششی آنها تغییر میکند .ازجمله مهمترین

ویژگیهای این نانوذرات کشپذیری شدیدآنها حتی برای برخی نمونهها تا حدود  ٪۳۰۰۰است که با افزودهشدن
یکالیه به ساختار آنها بهشدت کاهش مییابد .همچنین ،نتایج بیانگر افزایش شدید نیرو در محدوده کرنشی

کوچک ،همزمان با شروع فرآیند کشش هستند که بهدلیل نیروهای واندروالس قوی بینالیهها است .ثابت فنر برای
این نانوذرات در این ناحیه اولیه آزمون کشش محاسبه شده است و با افزودهشدن الیهها مقدار آن کاهش مییابد.

شناسایی خواص گرافنهای مارپیچ چندالیه میتواند منجربه افزایش کارایی آنها و عملکرد بهینهشان در ادوات
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نانومقیاس و حتی بهبود کاراییهای چندمقیاسیشان شود.

 -1مقدمه

خواصسنجی نانومواد از جمله مهمترین عوامل موثر بهکارگیری

در سالهای اخیر افزایش عالقهمندی به حوزه نانوفناوری موجب

آنها در ادوات مقیاس نانو/ماکرو است .خواص مکانیکی ،حرارتی،

تمرکز چشمگیر تحقیقات در این حوزه شده است .همچنین ،کاربردهای

شیمیایی و الکتریکی نانومواد ازجمله پرکاربردترین مسائل این حوزه

ویژه نانوفناوری در حوزههای مختلفی همچون خواصسنجی نانومواد،

است .نانومواد پایه کربنی همچون گرافن [ ]2 ,1و نانولوله کربنی

نانوکامپوزیتها ،سیستمهای بیولوژیک ،نانوپوششها و سایر موارد

[ ]3با دارا بودن خواص جالب و ویژه فیزیکی [ ،]4الکتریکی [،]5

ی به
درکنار کارآمدی قابلتوجهشان از دیگر دالیل افزایش عالقهمند 

حرارتی [ ]7 ,6و مکانیکی [ ]9 ,8توجهات بسیاری را به خود

این حوزه بوده است .نیاز روزافزون به کوچکترکردن وسایل مورد

جلب نمودند .بهعنوان مثال خواص ویژه الکتریکی گرافن موجب

استفاده ،از مهمترین دغدغههای پیشروی محققان است که با

کاربرد در اسپینترونیک 1شده است [ .]10همچنین ،در حوزههای

بهرهگیری از نانومواد بهصورت چشمگیری این نیاز درحال کنترلشدن

الکترومکانیکی همچون وسایل نانوالکترونیک [ ،]11نانوسوییچها []12

است.

و نانورزوناتورها [ ]8کاربرد فراوانی پیدا کرده است .از دیگر کاربردهای
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این دسته از نانوموادها میتوان به استفاده آنها بعنوان تقویتکننده

 ]29بررسی شدهاند .خواص جالب نانولولههای کربنی فنری برآمده از

در نانوکامپوزیتها اشاره کرد که با توجه به خواص مکانیکی و

پیوندهای کربنی با هیبریداسیون  sp2و هم ناشی از ساختار مارپیچ

شیمیایی فوقالعادهشان موجب افزایش مقاومت کششی نانوکامپوزیت

آنها است .این ساختارها به سبب هندسه مارپیچ خود میتوانند در

میشوند [ .]13همچنین ،خواص حرارتی نانوکامپوزیتها نیز از این

نانوکامپوزیتها منجر به جذب انرژی بیشتری شوند [ .]30امروزه

مواد بهشدت تاثیر میپذیرند [.]14

ساختارهای مارپیچ جدیدی بر اساس مواد دوبعدی همچون گرافن

امروزه بهمنظور کنترل خواص نانومواد از روشهای متنوعی

[ ]32 ,31و یا  ]33[ MoS2بهصورت تجربی بهوجود آمدهاند.

همچون تغییر پارامترهای هندسی نانومواد ،تشکیل ساختارهای

گرافنهای مارپیچ با دارا بودن خواص حرارتی [ ]34و الکتریکی

ترکیبی ،عاملدارکردن نانومواد ،ناخالصسازی شیمیایی 1و دیگر

[ ]31قابلتوجه هستند و باتوجهبه ساختار فنری مورد توجه بسیار

موارد استفاده میکنند.عاملدارکردن شیمیایی برروی نانومواد کربنی

قرار گرفتهاند .همچنین خواص مکانیکی فوقالعادهای را از خود

چون گرافن ،گرافن چندالیه ،آلوتروپهای گرافن بهمنظور تنظیم

نشان دادهاند .وو 3و همکاران [ ]35در تحقیقی به بررسی خواص

خواص فیزیکی ،شیمیایی [ ،]15مکانیکی [ ]17 ,16و الکتریکی

مکانیکی گرافنهای مارپیچ چندالیه با استفاده از محاسبات کوانتومی

[ ]18انجام گرفته است .همچنین ،ناخالصسازی شیمیایی و ایجاد

پرداختند.آنها دریافتند که این مواد در محدوده کرنشی  ۷۸تا ۲۲۲

ساختارهای ترکیبی موجب تغییر جالب خواص الکتریکی و مکانیکی

درصد دارای رفتار برگشتپذیر هستند .همچنین ،نیروی بیشینه برای

شده است که میتواند منجر به افزایش حوزههای کاربردی نانوذرات

این نانومواد بین  ۵تا  ۷نانونیوتن نوسان میکند .ژان 4و همکاران [,36

به عنوان مثال در نانوکامپوزیتها [ ]19و یا حوزه سلولهای سوختی

 ]37با بررسی خواص مکانیکی این دسته از نانومواد به کشپذیری

[ ]20شود .این نانومواد در حوزههای مختلفی همچون صنایع دریایی،

بسیار زیادشان (برای برخی نمونهها تا  ۲۰برابر طول اولیه)پیبردهاند.

صنایع هوافضا ،تصفیه آب کاربرد دارد .از آنها در کنترل خواص

همچنین ،متوجه تحمل نیروی زیاد در ناحیه ابتدایی شدهاند که

الکتریکی ،مکانیکی و حرارتی در سازههای دریایی استفاده میشود.

بهدلیل نیروی واندروالس شدید حاکم بین الیهها میباشد .فخرآبادی

استفاده از نانوساختارهایی با تعداد الیههای مختلف منجربه کنترل

و سایر نویسندگان [ ]38به بررسی خواص مکانیکی گرافن مارپیچ یک

خواص آنها میشود .بهعبارتی دیگر ،نانوساختارهای کربنی با تعداد

و دوالیه تنها با یک مشخصه هندسی ثابت پرداختند .همچنین ،اثر

الیههای مختلف ،خواص مکانیکی ،حرارتی و الکتریکی متفاوتی را

ناخالصسازی شیمیایی بهوسیله اتمهای بور و نیتروژن را نیز در این

نشان میدهند .در ساختارهایی همچون گرافن ،چند الیه کربنی

تحقیق بررسی کردند و تاثیرگذاری آن در مراحل مختلف آزمون کشش

کنار یکدیگر قرار میگیرند و بدون اینکه تشکیل پیوند کواالنسی

ساده را مشاهده کردند.آنها دریافتند که با ناخالصسازی شیمیایی

دهند بهدلیل وجود نیروهای واندوالس بین الیههای مجاور تشکیل

کرنش نهایی این نانوساختارهای مارپیچ کاهش مییابد .در حقیقت،

ساختارهای چندالیه میدهند .همچنین ،همین روند در ساختار

با افزایش درصد ناخالصسازی شیمیایی ،کاهش بیشتری در کرنش

نانولوله کربنی نیز مشاهده شده است؛بهطوریکه چند نانولوله کربنی

نهایی مشاهده میشود .در تحقیقی دیگر شریفیان و همکاران []39

درون یکدیگر قرارگرفتهاند .ایجاد ساختارهای چندالیه موجب تغییر

به بررسی خواص مکانیکی گرافنهای مارپیچ خالص و عاملدارشده

قابلتوجه خواص مکانیکی ،الکتریکی و حراتی نانوذرات میشود که

پرداختند .آنها دریافتند که با عاملدارکردن این نانوساختارها در

بهصورت تجربی ومدلسازی مولکولی بررسی شده است [.]23-21

درصدهای مختلف و توزیعهای مختلف میتوان به خواص مکانیکی

با توجه به پیشرفت در حوزه نانوتکنولوژی و روشهای ساخت

کام ً
المتفاوتی دستیافت.

نانومواد و با الگوگیری از مواد موجود در طبیعت ،پژوهشگران مدلی

علیرغم تحقیقاتی که در حوزه خواص مکانیکی نانوساختارهای

مارپیچ بر پایه این نانومواد ارائه دادند .نانولولههای کربنی فنری 2هم

گرافن مارپیچ صورت گرفته است ،اما بررسی اثر تغییر مشخصات

بهصورت تجربی [ ]24و هم بهصورت تئوری و مدل مولکولی [-25

هندسی این ساختار مارپیچ درکنار افزایش تعداد الیههای گرافن

1
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Chemical doping
Coiled carbon nanotubes
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ﺟﺪول  .1ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﮔﺮاﻓﻦ ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.
(The
characteristics
of studied
Graphene
مطالعه.
مارپیچ خالص مورد
ساختاری گرافن
)Helicoidsخصوصیات
جدول :1

)Table 1. The characteristics of studied Graphene Helicoids

1

2

3

ﺗﻌﺪاد ﻻﯾﻪ

ﺗﻌﺪاد اﺗﻢ

1

882

3

2646

2
1
2
3
1
2
3

1764
1890
3780
5670

1134
2268

3402

ﻗﻄﺮ داﺧﻠﯽ
)(Å
12/5

12/4

17/8

ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ
)(Å
22/13

31/62

ﺿﺨﺎﻣﺖ
)(Å
4/81

9/61

4/75

27/31

ﻃﻮل اوﻟﯿﻪ
)(Å

اﻧﺮژي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﺗﻢ
)(eV
-6/61774

67/749

-6/45068

24/4355
49/3625

-6/61768

24/3774

-6/9572

73/8522

-6/9571

49/0249
24/5426

48/8131
73/2864

-6/9571
-6/62678

-6/61502
-6/61501

مارپیچ بررسی نشده است .البته ایجاد ساختارهای مارپیچ چندالیه

تمامی محاسبات برپایه روش دینامیک مولکولی و در نرم افزار

و بررسی خواص الکتریکیشان با استفاده از محاسبات کوانتومی

متنباز لمپس 1انجام گرفته است .از پتانسیل ایریبو ]41[ 2برای

انجام شده است [ .]40در این تحقیق با توجه به خواص قابلتوجه

شبیهسازی برهمکنشهای چندتایی استفاده شده است .این پتانسیل

گرافن مارپیچ و همچنین کاربردهای منحصربفردش بهدلیل خواص

دارای قابلیت تشکیل و شکستن پیوند کواالنسی  C-Cو  C-Hاست و

الکتریکی و مکانیکی ،به بررسی خواص مکانیکی گرافن مارپیچ
چندالیه با ویژگیهای هندسی متفاوت پرداخته میشود .اثر افزایش
تعداد الیههای این نانوساختارها از یکالیه تا سهالیه برای سهنمونه
مختلف بررسی شده است .این نمونهها بهگونهای انتخاب شدهاندکه

از سه قسمت تشکیل شده است:

1
TORSION
= E
E kijl
(+ E ijREBO ] )۱
∑ ∑∑ [E ijLJ +
∑
2 i j ≠i
k ≠i l ≠i , j ,k

اثر افزایش شعاع داخلی ،شعاع خارجی و ضخامت نانوساختار مارپیچ

که  E ijREBOنشانگر پتانسیل ریبو E ijLJ ،نشانگر برهمکنشهای

لحاظ شود .ثابت فنر،کشپذیری ،نیروی نهایی شکست و روند پاسخ

TORSION
 E kijlنشانگر برهمکنش پیچشی است .بهمنظور
فاصله دور و

مکانیکی تحت آزمون کشش در گرافن مارپیچ چندالیه تحقیق

حذف اثرات غیرفیزیکی ،شعاع قطع برای قسمت ریبو  ۲آنگستروم

میشود .شناسایی خواص گرافنهای مارپیچ چندالیه میتواند منجر

درنظر گرفته شده است [ .]42 ,36همچنین ،شعاع برهمکنش فاصله

به افزایش کارایی آنها و عملکرد بهینهشان در ادوات نانومقیاس و

دور برای برهمکنشهای واندروالس 10/2 3انتخاب گشته است [.]27

حتی بهبود کاراییهای چندمقیاسی شود.

از شرایط مرزی تناوبی در راستای کشش برای جلوگیری از اثرات

 -۲روش تحقیق

انتهایی [ ]44 ,43 ,28 ,27استفاده شده ،درحالیکه در راستاهای
دیگر شرط مرزی آزاد برقرار است.

در این تحقیق ساختارهای گرافن مارپیچ چندالیه برای شعاعهای

ابتدا انرژی ساختار توسط روش گرادیان مزدوج  4بهینه شده است،

درونی و خارجی متفاوت و ضخامتهای متفاوت گرافن ایجاد شدهاند.

سپس ساختار تحت هنگرد فشارثابت-دماثابت بر اساس ترموستات

پارامترهای هندسی مورد مطالعه گرافن مارپیچ در جدول ۱لیست

نوز-هوور 5و باروستات نوز-هوور در فشار صفر برای  ۴۰۰تا ۷۰0

شده است که شامل شعاع درونی ،شعاع خارجی ،تعداد اتم هرساختار،

LAMMPS
AIREBO
)Van der Waals (vdW
Conjugate gradient
Nosé–Hoover

طول اولیه و انرژی پتانسیل بر تعداد اتم پس از تعادل برای ساختار
خالص مورد مطالعه ،بیان شده است.
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ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف اﺛﺮات ﻏﯿﺮﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺷﻌﺎع ﻗﻄﻊ ﺑﺮاي ﻗﺴﻤﺖ رﯾﺒﻮ  2آﻧﮕﺴﺘﺮوم درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ] .[42 ,36ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺷﻌﺎع
LJ
ﮐﺸﺶ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻣﺮزي
ﻧﺸﺎﻧ[.ﮕﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ
اﺳﺖ ]27
ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ دور ﺑﺮاي ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶﻫﺎي واﻧﺪرواﻟﺲ  10/2 8اﻧﺘﺨﺎبﮐﻪﮔﺸﺘﻪ
ﮐﻨﺶﻫﺎي ﻓﺎﺻﻠﻪ دور
راﺳﺘﺎيﺑﺮﻫﻢ
ﺗﻨﺎوﺑﯽEدرﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
رﯾﺒﻮ،
E ijREBO
ij
اﺳﺖ.
ﺑﺮﻗﺮار
ﻏﯿﺮﻓﯿﺰﯾﮑﯽ،ﻣﺮزي
اﺛﺮات دﯾﮕﺮ ﺷﺮط
راﺳﺘﺎﻫﺎي
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺛﺮات اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ] [44 ,43 ,28 ,27اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺴﻤﺖ رﯾﺒﻮ  2آﻧﮕﺴﺘﺮوم در
ﺑﺮاي
ﺷﻌﺎعآزادﻗﻄﻊ
،1400درﺣﺬف
ﻣﻨﻈﻮر
ﺷﺪه ، 2،ﺑﻪ
صفحات  1237تا 1250
سال
 ،53شماره ویژه
نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر ،دوره
اﺳﺎس
ﻫﺎي-دﻣﺎﺛﺎﺑﺖ
ﻓﺸﺎرﺛﺎﺑﺖ
ﻫﻨﮕﺮد
ﺑﺮﻫﻢﺳﭙﺲ
اﺑﺘﺪا اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﺳﻂ روش ﮔﺮادﯾﺎن ﻣﺰدوج  9ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
 10اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ
واﻧﺪرواﻟﺲﺑﺮ/2 8
ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ
ﺗﺤﺖﺑﺮاي
ﺳﺎﺧﺘﺎردور
ﮐﻨﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ
 TORSIONﺗﻌﺎدل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .دﻣﺎي  1ﮐﻠﻮﯾﻦ
ﻫﻮور در ﻓﺸﺎر ﺻﻔﺮ ﺑﺮاي  400ﺗﺎ  700ﭘﯿﮑﻮﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ
-REBOﻫﻮور  10و ﺑﺎروﺳﺘﺎت ﻧﻮز-
ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻧﻮز
LJ
ﺑﺮايﺷﺪه ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در
اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺶ,43 ,
ﺑﺮﻫﻢ28 ,
اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ]27
اﺛﺮات
از
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي
ﺑﺮاي
[44اﺳﺖ.
ﭘﯿﭽﺸﯽ
 Eﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
و
دور
ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻫﺎي
ﮐﻨﺶ
ﺑﺮﻫﻢ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
 E ijﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رﯾﺒﻮ،
ﮐﻪ
E
kijl
ij
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ] [45 ,44 ,37 ,36 ,28 ,827اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺮادﯾﺎن ﻣﺰدوج 9
روش
ﺗﻮﺳﻂ
ﺎﺧﺘﺎر
ﺳ
اﻧﺮژي
اﺑﺘﺪا
اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ
ﺷﺪه
ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
شده],36
اعمال اﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
راستایدرﻧﻈﺮ
آﻧﮕﺴﺘﺮوم
بررسی ﻗﻄﻊ
ﻏﯿﺮﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺷﻌﺎع
ﺣﺬف1اﺛﺮات
ﺷﻌﺎعشبیهسازی با
بخش از
.[42این
است.
کشش
ﺑﺮايهاﻗﺴﻤﺖ رﯾﺒﻮ210در
ساختار
کلوین برای
ﻣﻨﻈﻮردمای
پیکوثانیه به تعادل رسیده ﺑﻪاست.
ﮐﺸﺶ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺛﺮات ﺗﻌﺪاد ﻻﯾﻪﻫﺎ
اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺗﻌﺎدلرﺳﺎﻧﯽ ،آزﻣﻮن
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺗﮏﻻﯾﻪ ،ﻫﻔﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ
ﺗﻨﺎوﺑﯽ-در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮزي
 .[27از
ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ دور ﺑﺮاي ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶﻫﺎي واﻧﺪرواﻟﺲ  10/2 8اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺸﺘﻪ
ﮐﺸﺶﺻﻔﺮ ﺑﺮاي  400ﺗﺎ  700ﭘﯿﮑ
راﺳﺘﺎيﻓﺸﺎر
ﻫﻮور در
ﺑﺎروﺳﺘﺎت ﻧﻮز
ﻫﻮور  10و
اﺳﺖ ]ﻧﻮز-
ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت
هنگرد دما ثابت تحت ترموستات نوز -هوور انجام گرفته
استفاده از
بهمنظور کاهش اثرات نوسانات حرارتی []45 ,44 ,37 ,36 ,28 ,27
ﻤﺎلآزاد
ﻣﺮزي
ﺷﺮط
دﯾﮕﺮ
راﺳﺘﺎﻫﺎي
ﺑﺮرﺳﯽ8در
1ﮐﻪ
درﺣﺎﻟﯽ
ﮐﺮﻧﺶﺷﺪه،
ﻧﺮخاﺳﺘﻔﺎده
اﺳﺖ[44.
,43 ,28
اﻧﺠﺎم],27
ﺗﻨﺎوﺑﯽاﻧﺘﻬﺎﯾﯽ
ﻣﺮزي اﺛﺮات
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از
ﺑﺨﺶ27از,44 ,37 ,36 ,28 ,
ﺣﺮارﺗﯽ ]
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
اﺛﺮات
ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﻨﻈﻮر
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ
اﺳﺖ.اﯾﻦ
ﺑﺮﻗﺮاراﺳﺖ.
ﺷﺪه
ﮐﺸﺶ اﻋ
ﺑﻪي
راﺳﺘﺎ
 10در
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺮايﺷﺮط
ﺑﺎ ﻓﺮض
گامs
اﺑﺘﺪا اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﺳﻂ روش ﮔﺮادﯾﺎن ﻣﺰدوج 9
شده
استفاده
ها
ی
ساز
ه
شبی
تمامی
برای
فومتوثانیه
زمانی1
است.
اﺳﺎس
ﺑﺮ
دﻣﺎﺛﺎﺑﺖ
ﻓﺸﺎرﺛﺎﺑﺖ
ﻫﻨﮕﺮد
ﺗﺤﺖ
ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﭙﺲ
ﺳ
،
اﺳﺖ
ﺷﺪه
ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽﭘﺲ از ﺗﻌﺎدلرﺳﺎﻧﯽ،
ﺑﺮاياﺳﺖ.
ﮐﺎررﻓﺘﻪ
زﻣﺎﻧﯽﺖ 1ﺣﻠﻘﻪ ﺑ
ﻻﯾﻪ ،ﻫﻔ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي
ﻫﻮورﺗﻤﺎﻣﯽ
انتخاب گشته است .ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻨﮕﺮد دﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻧﻮز -در
ﻓﻮﻣﺘﻮﻪﺛﺎﻧﯿﻪ
اﺳﺖ.ﺗﮏﮔﺎم
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺮاي
ﮐﻠﻮﯾﻦ
اﺳﺖ.
نموداررﺳﯿﺪه
محاسبهﺑﻪ ﺗﻌﺎدل
منظورﭘﯿﮑﻮﺛﺎﻧﯿﻪ
400هﺗﺎ 700
پس ﺻﻔﺮ ﺑﺮاي
در ﻓﺸﺎر
کاررفته-ﻫﻮور
ﺑﺎروﺳﺘﺎت ﻧﻮز
ﻫﻮور  10و
الیه،ﻧﻮز-
ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت
ﮔﺮﻓﺘﻪتنش
دﻣﺎيﻗﺮار1رابطه
کرنش،
تنش-
است .ب
است.
حلقه به
هفت
در تمامی ساختارهای تک
ویریال مورد 1
8
اﺳﺖ
ﺷﺪه
اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻮرد
وﯾﺮﯾﺎل
ﺗﻨﺶ
راﺑﻄﻪ
ﮐﺮﻧﺶ،
ﺗﻨﺶ
ﻧﻤﻮدار
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻪ
اﺳﺖ.
ﺷﺪه
اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي
 10د
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺮخ ﮐﺮﻧﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﻨﺎوﺑﯽ
ﻣﺮزي
ﺷﺮط
ﻓﺮض
ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ] [45 ,44 ,37 ,36 ,28 ,27اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
s
است [:]46
آزﻣﻮنشده
گرفته
ﺗﻌﺎدلقرار
استفاده
الیهها با
اثراتﺖتعداد
ﺗﺤﺖﻻﯾﻪﻫﺎ
ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻌﺪاد
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮيدﻣﺎاز اﺛﺮات
ﮐﺸﺶ
رﺳﺎﻧﯽ،
ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪ
جلوگیریﺗﮏازﻻﯾﻪ ،ﻫﻔ
برایﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي
کششﺗﻤﺎﻣﯽ
از تعادلرسانی ،آزمون]:[46در
ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻧﻮز -ﻫﻮور اﻧﺠﺎم
ﺑﺮاي ﻫﻨﮕﺮد
اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﺎزي ﺑﺎ
ﮐﺎررﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺷﺒﯿﻪ
1

1
مناسب
است .نرخ
فرض شرط مرزی تناوبی ﺑﺎانجام
ﺑﺨﺶ از
ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻤﺎل
ﺷﺪهاﻋ
ﮐﺸﺶ
درﻫﺎراﺳﺘﺎي
اﺳﺖ .ﻧﺮخ ﮐﺮﻧﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺒﯿﻪ108
کرنشﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻨﺎوﺑﯽ اﻧﺠﺎم
گرفته ﻣﺮزي
ﻓﺮض ﺷﺮط
ﻧﻤﻮدار ﺗﻨﺶ -ﮐﺮﻧﺶ ،راﺑﻄﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده
ﺳﺎزي
n
s
s
1
1
n
α
ﺑﺮاي( 1 1α
:[46اﻧﺠﺎم )
ﻓﻮﻣﺘﻮm αv αiα
ﮔﺎمv α + ∑ jrαβj
ﮔﺮﻓﺘﻪf i ) (2
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻨﮕﺮد دﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻧﻮز] -
ﻫﻮور
ﺛﺎﻧﯿﻪ(v m2αv iα
)
ﺗﻤﺎﻣﯽ=σ ijα σ ij α
زﻣﺎﻧﯽv j +j 1
اﺳﺖr f i αβ.
()۲
β =1αβ αβ

∑

اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 2
اﺳﺖ v
β =1
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزيﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮدار ﺗﻨﺶ -ﮐﺮﻧﺶ ،راﺑﻄﻪ ﺗﻨﺶ وﯾﺮﯾﺎل ﻣﻮرد

 α:[46ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﺗﻢﻫﺎ و  iو  jﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﺼﺎت ﮐﺎرﺗﺰﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ m .و  vﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﺮم
ﮐﻪ ] βو

کهﻫﺎي  βو  αاﺳﺖ.
اﺗﻢﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ f αβ .و  rαβﻧﯿﺰ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﯿﺮو و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﺗﻢ
دهنده اتمها و  iو  jنشاندهنده مولفههای
نشان
n
1 1 α α α
( m v v +

اﺳﺖ.
∑آ
3/4αβ
ﺿﺨﺎﻣﺖ )
از ﻃﺮﻓﯽ ﺣﺠﻢ ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺮاﻓﻨﯽ و
αβ
ﻧﮕﺴﺘﺮم( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪαﺷﺪه ij
i
j
دهندهﻫﺎيسرعت و
ترتیب
هستند.
مختصات
اﺗﻢ وﻫﺎ و i vبوه 2 j
ﻧﺸﺎن نشاv
دﻫﻨﺪه =1
βm
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﮐﺎرﺗﺰﯾﻦ ﻫ
دﻫﻨﺪهن ﻣﻮﻟﻔﻪ
کارتزینﻧﺸﺎن
ﮐﻪ  βو α
)) (2

i

rjf

= σα

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮو ﻧﯿﺰ از راﺑﻄﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎددادهﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن ] [46و ﺗﺮم وﯾﺮﯾﺎل ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاي اﻧﺘﮕﺮالﮔﯿﺮي از ﻣﻌﺎدﻻت

هاﻫﺎ
جرم اتماﺗﻢ
فاصله اﺗﻢ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ
ﻧﯿﺮو و
ترتیبﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ﺑﻪهﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻫﺴﺘﻨﺪ f αβ .و 12 rαβﻧﯿﺰ
بینﻫﺎي  βو α
نیرو
نشانگر
ﺗﺮﺗﯿﺐ ب
نیز
هستند.
47و[.
دﻫﻨﺪهﺷﺪه
ﻧﺸﺎنداده
ﻧﻤﺎﯾﺶ
دي
ﮐﺎرﺗﺰﯾﻦ ﻧﺮم
ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺨﺘﺼﺎتﻫﺎ
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي
روش αورﻟﻪ
ﺣﺮﮐﺖ
اﺳﺖ ]ﺟﺮم
ﺳﺮﻋﺖ و
اﻓﺰارmويوام vﺑﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﻪﻫﺎي
اﺳﺖ .ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﺷﺪهدﻫﻨﺪه
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)Fig. 2. (The relaxed State of 1,2 and 3 layers of sample1 and 1 layer of samples 2 and 3 on side and top view.

ﺷﮑﻞ  .2ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ اول ﺑﺎ ﯾﮏ ،دو و ﺳﻪﻻﯾﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ دوم و ﺳﻮم ﺑﺎ ﯾﮏﻻﯾﻪ در ﻧﻤﺎي ﺑﺎﻻ و ﻧﻤﺎي ﮐﻨﺎر.

شکل  :2حالت تعادلی برای نمونه اول با یک ،دو و سهالیه و نمونه دوم و سوم با یکالیه در نمای باال و نمای کنار.

)(The relaxed State of 1,2 and 3 layers of sample1 and 1 layer of samples 2 and 3 on side and top view.
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از روش ورله سرعتی 1استفاده شده است .کلیه شبیهسازیها توسط

 ۱میتوان دریافت که با افزایش تعداد الیهها انرژی پتانسیل بر واحد

نرم افزار ویامدی 2نمایش داده شده است [.]47

اتم ساختارها تغییر بسیار اندکی دارند و مقدار بسیار اندکی انرژی
پتانسیل با افزایش تعداد الیهها افزایش مییابد.

 -۳نتایج و بحث
 -۳-۱صحتسنجی نتایج
در این بخش پاسخ مکانیکی گرافن مارپیچ تکالیه بررسی
شده است و با نتایج تحقیقات پیشین [ ]39 ,34مقایسه شده است.
مقایسه رفتار مکانیکی گرافن مارپیچ تکالیه شماره ۱با مشخصات
ذکر شده در جدول  1با گرافن مارپیچ تکالیه در تحقیق شریفیان
و همکاران [ ]39با قطر داخلی  ۱۰/۸ Aو قطر خارجی ۲۶/۸ A

انجام گرفته است .در این تحقیق ،شریفیان و همکاران با استفاده از

روش دینامیک مولکولی به بررسی خواص مکانیکی گرافنهای مارپیچ
تکالیه پرداختهاند.

رفتار کلی کام ً
ال مشابهی دیده میشود که حاکی از صحت نتایج

است .دلیل اندک تفاوت در ناحیه ابتدایی ،بزرگتر بودن ضخامت
در تحقیق شریفیان و همکاران است که باعث بهوجود آمدن نیروی
بزرگتر واندروالس شده است که در ادامه بررسی میشود .همچنین

نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات پیشین [ ]37 ,36 ,28نیز کام ً
ال
در تطابق است .این تطابق نتایج بیانگر درستی شیوه بکاررفته در
تحقیق میباشد.

 -3-3بررسی رفتار تحت کشش گرافن مارپیچ
بررسی رفتار کششی ساختارهای مختلف گرافن مارپیچ برای
سهنمونه متفاوت با مشخصات هندسی مختلف (شعاع داخلی ،شعاع
خارجی و ضخامت نانوساختار) با یک ،دو و سهالیه بررسی شده است.
در حقیقت ،تاثیر همزمان تغییر مشخصات هندسی ساختارها با
افزایش تعداد الیهها تحقیق شده است .مشخصات هندسیبه گونهای
انتخاب شدهاند که امکان مقایسه اثر تغییرات هندسی بر رفتار کششی
نانوساختارها فراهم باشد.
ابتدا به بررسی رفتار کششی گرافنهای مارپیچ تکالیه پرداخته
میشود و سپس تاثیر افزایش تعداد الیه برای هرساختار بررسی
میشود .همانطورکه ازشکل  3میتوان برداشت کرد ،رفتارکششی
گرافن مارپیچ تکالیه به چهار قسمت تقسیم میشود .در ناحیه اول
که بهشدت تحت تاثیر نیروهای واندروالس بین الیهها است ،افزایش
ناگهانی نیرو مشاهده شده است .در این ناحیه و در کرنش  ۰تا
0/8درصد رفتار خطی مشاهده شده است که در این ناحیه ثابت
nN
فنر برای نمونه 2،1و۳بهترتیب مقادیر
nm
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محاسبه شده است.باتوجهبه مشخصات هندسی که در جدول 1ذکر

 -۳-۲بررسی حالت تعادلی گرافن مارپیچ
بمنظور بررسی حالت تعادلی گرافن مارپیچ ،انرژی پتانسیل نمونه
اول با یک ،دو و سهالیه و نمونه دوم و سوم با یکالیه مورد بررسی
قرار گرفتهاند .همانطورکه از شکل ۱از انرژی پتانسیل نانوساختارها
نمایان است ،برای گرافن مارپیچ خالص قسمتهای بیرونی و درونی
که اتم کربن دارای دوپیوند است حالت ناپایدارتری را نشانمیدهند،
درحالیکه اتمهای نواحی داخلی حالت پایدارتری را تجربه میکنند.
این روند برای تمامی ساختارهای مطالعهشده در این تحقیق حاکم
است و وابستگی به تعداد الیه و ضخامت نانوساختار ندارد .مطابق
تحقیقات پیشین [ ،]37 ,34وقتی سیستم به تعادل میرسد ،فاصله
بین الیهها برای تمامی ساختارها برابر با  3/4آنگستروم میشود،
همانطور که در شکل ۲مشاهده میشود .همچنین با توجهبه جدول
velocity Verlet
VMD

1
2

شده است ،افزایش ثابت فنر همراه با افزایش ضخامت نانوساختارها

کام ً
ال مشهود است .همچنین ،همانطورکه در شکل  3نشان داده شده
است ،بیشترین نیرو در مرحله نخست نیز متاثر از ضخامت الیههای
نانوساختار است .در ناحیه دوم و پس از رهایی یکالیه ،افت شدید
نیرو اتفاق میافتد و در ادامه آن فرآیند الیهالیهشدن اتفاق میافتد.
بهگونهای که ابتدا یکالیه جدا شده و فرآیند جداشدن بهآرامی رخ
میدهد .بنابراین ،تحت یک روند ثابت فرآیند آزمون کشش ادامه
مییابد تا جاییکه در ناحیه سوم فرآیند الیهالیهشدن به اتمام رسیده
است و افزایش نیرو بهویژه در ناحیه داخلی گرافن مارپیچ رخ میدهد.
تقریباً برای هر سه نمونه افزایش نیرو به مقدار ثابتی میل میکند.

البته برای نانوساختار مارپیچ با شعاع داخلی بزرگتر (نمونه شمار،)۳
افزایش نیرو در کرنش باالتری رخ داده است .این مرحله تا آغاز
پارهشدن پیوندها ادامه مییابد .بیشترین نیرو برای نمونههای  ۲ ،۱و
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)اﻟﻒ

)ب

)ج

)Fig. 3. (The Tensile Behavior of samples 1,2 and 3 for a) 1-layer b) 2-layers c) 3-layers.

دوﻻﯾﻪ و ج(
ک ب(
ﻻﯾﻪ،
اﻟﻒ( ﺗﮏ
ﺻﻮرت
ﺷﻤﺎره ،1
ﻫﺎي
برایﻧﻤﻮﻧﻪ
مارپیچﺑﺮاي
گرافنﻣﺎرﭘﯿﭻ
کششیﮔﺮاﻓﻦ
رفتارﮐﺸﺸﯽ
:3رﻓﺘﺎر
شکل .3
ﺷﮑﻞ
ﻻﯾﻪ.سهالیه.
دوالیه وﺳﻪج)
الیه ،ب)
الف)ت
صورت
شماره ،۱2و3۲وﺑﻪ ۳به
های
نمونه
)(The Tensile Behavior of samples 1,2 and 3 for a) 1-layer b) 2-layers c) 3-layers.

۳بهترتیب برابر است با  ۸/۰۶ ،۷/۷۵ nNو  ۷/۸۸و متعاقباً بیشترین
کرنش برای نمونههای مذکور بهترتیب برابر است با  ۲۵/۸ ،۲۲/۱و

.۲۸/۵

کششی مشاهده شده است .رفتار کششی گرافن مارپیچ نمونه شماره۱
با دوالیه نیز همانند نمونهتکالیه آن دارای چهار مرحله است اگرچه
که تفاوتهای محسوسی دیده میشود .به منظور ایجاد دید فیزیکی

در مرحله چهارم پارهشدن پیوندها آغاز میشود .این مرحله طبق

بهتر نسبت به رفتار کششی نمونه شماره ،۱پیکربندی اتمی در مراحل

یک الگوی دندانه ارهای ادامه مییابد .درحقیقت با افزایش کرنش و
متعاقباً افزایش نیرو ،شکستهشدن پیوندها اتفاق میافتد .در پایان این

مختلف در شکل  4نشان داده شده است .در مرحله نخست تحت

مرحله تکزنجیره کربنی 1نیز در ساختار ایجاد میشود .با افزایش

تاثیر نیروهای واندروالس ،افزایش شدید نیرو رخ میدهد .البته ثابت
nN
 8/35محاسبه
فنر در محدوده کرنشی  ۰تا  ۰/۸درصد برابر
nm
شده است که نسبت به نمونهتکالیه افت محسوسی داشته است .در

درحالیکه نیروی نهایی تغییر چندانی نمیکند .نکتهقابلتوجه دیگر

مرحله دوم و با آغازشدن جدایش الیهها و مرحله الیهالیهشدن ،افت

شعاع داخلی در گرافن مارپیچ ،افزایش کشپذیری مشاهده شده است
افزایش اندک کرنش در مرحله چهارم درکنار افزایش شدید ( ۲برابر)
ضخامت نانوساختارهای مارپیچ است.

نیرو رخ میدهد .اما در نمونه دوالیه در کرنش بسیار کمتری (تقریباً

کرنش  )3/5نسبت به نمونه تکالیه (تقریباً کرنش  )7/5این فرآیند

با افزایش تعداد الیه برای نمونه شماره ،۱تغییر قابلتوجه رفتار

به اتمام میرسد .نکتهقابلتوجه در این مرحله این است که جدایش

1

بهصورت دوالیه برای نانوساختارها رخ میدهد و نیروهای واندوالس

Monoatomic carbon chain
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comparison
ﯾﮏ of
tensile
between
sample1
Fig.اﺗﻢﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻨﺶ در راﺳﺘﺎي ﮐﺸﺶ
 4.رﻧﮓ
(theﻻﯾﻪ.
ج( ﺳﻪ
ﻻﯾﻪ ،ب( دوﻻﯾﻪ و
behaviorﺑﺎ اﻟﻒ(
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎره 1
ﮔﺮاﻓﻦ ﻣﺎرﭘﯿﭻ
 .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺸﺸﯽ
with 1) one-layer b) 2 layers c) 3 layers. The color of atoms
.
اﺳﺖ
)related to their stress in tensile direction.

شکل  :4مقایسه رفتار کششی گرافن مارپیچ نمونه شماره  ۱با الف) یکالیه،

(the comparison of tensile behavior between sample1 with 1) one-layer b) 2 layers c) 3 layers. The co
)direction.است.
ب) دوالیه و ج) سهالیه .رنگ اتمها نشانگر تنش در راستای کشش
related to their stress in tensile

بین دوالیه مجاورآنها را کنارهم نگه میدارد ،همانطورکه در شکل
 4بهخوبی مشاهده میشود .بهطورکلی ،در نمونه چندالیه ،با افزایش

دارند ﮔﺮاﻓﻦ ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎره  2ﺑﺎ اﻟﻒ( ﯾﮏﻻﯾﻪ ،ب( دوﻻﯾﻪ و ج( ﺳﻪﻻﯾﻪ .رﻧﮓ اﺗﻢﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻨﺶ در راﺳﺘﺎي ﮐﺸﺶ ا
قرارﮐﺸﺸﯽ
کنارهمرﻓﺘﺎر
واندروالس .5ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺷﮑﻞ
کرنش بهدلیل اینکه الیهها با نیروهای
Fig. 5. (the comparison of tensile behavior between sample2
with 1) one-layer b) 2 layers c) 3 layers. The color of atoms
و نیرویی مانند نیروی پیوندی وجود ندارد که آنهاofرا با
افزایشparison of tensile behavior between sample2 with 1) one-layer b) 2 layers c) 3 layers.
The color
)related to their stress in tensile direction.
)atoms related to their stress in tensile direction.

کرنش وادار به جدایش کند ،جدایش بهصورت چندالیه چندالیه اتفاق
میافتد .پس از این مرحله یکبار دیگر نیرو بهشدت افزایش مییابد.

شکل  :5مقایسه رفتار کششی گرافن مارپیچ نمونه شماره  ۲با الف) یکالیه،
ب) دوالیه و ج) سهالیه .رنگ اتمها نشانگر تنش در راستای کشش است.

افزایش نیرو در این مرحله به مراتب سریعتر از نمونه تکالیه رخ
میدهد و درنهایت به نیروی بیشتری میل میکند .همچنین افزایش
نیرو همانند قبل بهشدت در ناحیه مرکزی نانوساختار رخ میدهد .با
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مشاهده شده است .در عین حال بیشترین نیرو تحملشده توسط

افزایش کرنش و در مرحله انتهایی ،پارهشدن پیوندها آغاز میشود.
پس از هر پارهشدن اندکی نیرو کاهش یافته و دوباره با افزایش

نانوساختارها افزایش مییابد.

کرنش ،نیرو افزایش مییابد .این فرآیند یک الگوی دندانهدار شبیه

نمونه شماره ۲دارای ضخامت بزرگتری نسبت به نمونه در کنار

دندانههای اره را ایجاد میکند .این فرآیند تا پارهشدن نهایی

ثابتماندن سایر ویژگیهای هندسی است .تاثیر افزایش تعداد الیهها

نانوساختار ادامه مییابد .این مرحله نیز در کرنش بسیار کوچکتری

برروی رفتار کششی این نمونه کمی متفاوت با نمونه شماره ۱است.

(تقریباً کرنش  )6/5نسبت به نمونه تکالیه (تقریباً کرنش  )۲۲به

بهدلیل سادهترشدن بحث ،مراحل رفتاری برای نمونههای

پایان میرسد که نشاندهنده تاثیر شدید افزایش تعداد الیه بر کرنش

دوالیه و سهالیه باهم بحث میشود .در مرحله نخست همانند

ساختارهای مارپیچ است .همچنین ،در مرحله پایانی برای نمونه

نمونههای قبل افزایش نیرو در کرنش بسیار کوچکی برای هر دو نمونه
nN
دوالیه و سهالیه مشاهده شده است و ثابت فنربهترتیب مقادیر
nm
 12/69 ،22/4محاسبه شده است.

دوالیه تعدادتکزنجیرههای کربنی ایجادشده نسبت به نمونهتکالیه
بهشدت کاهش یافته است .بیشترین نیرو و کرنش برای نمونه دوالیه

همانند نمونه شماره ۱با تعداد الیهها ،ثابت فنر کاهش یافته است.

بهترتیب 12 /5 nNو  6/8محاسبه شده است.

با افزایش تعداد الیه نمونه شماره ،۱رفتار کششی نمونه سهالیه

با افزایش تعداد الیه از دوالیه به سهالیه تغییر محسوسی در ثابت فنر
nN
۱۰کاهش) بهوجود آمده است و برخالف نمونه شماره،۱
(حدود
nm
تغییر چندانی در ثابت فنر مشاهده نشده است .در مرحله دوم کاهش

نیز با تغییراتی همراه شده است .مرحله نخست همانند نمونههای
nN
7/84
پیشین با افزایش شدید نیرو همراه بوده است و ثابت فنر
nm
محاسبه شده است .البته با مقایسه ثابت فنر برای تعداد الیههای

نیرو همراه با بازشدن الیهها رخ میدهد و با افزایش تعداد الیهها

مختلف میتوان به کاهش آن با افزایش تعداد الیههای گرافن مارپیچ

محدوده کرنش این مرحله کاهش مییابد .در این نمونه نیز جدایش

پیبرد .در مرحله دوم بار دیگر کاهش نیرو مشاهده شده است و نسبت

الیهها بهصورت دوگانه و سهگانه بهترتیب برای نمونههای دوالیه و

به تعداد الیههای کمتر ،در کرنش کمتری این مرحله به پایان میرسد.

سهالیه رخ میدهد و افزایش ضخامت و درنتیجه افزایش نیروهای

بهنظر میرسد انتهای مرحله دوم نیز با افزایش تعداد الیهها همراه با

واندروالس تاثیری بر این روند ندارند .در مرحله سوم افزایش نیرو برای

کرنش کوچکتری باشد .همچنین ،جدایش الیهها در این مرحله

نمونههای دوالیه و سهالیه رخ میدهد و همانند نمونه قبل با افزایش

نیز به صورت سهگانه است و نیروهای واندروالس بین سهالیه مجاور

تعداد الیهها ،افزایش نیرو نیز مشاهده میشود .همانطورکه در شکل

باقی میمانند .در مرحله سوم الیهها بهصورت سهگانه تقریباً کام ً
ال باز

 3و  4مشاهده میشود ،در این نمونه برخالف نمونه شماره ،۱بهوضوح

شدهاند و افزایش نیرو رخ میدهد .در این مرحله ،افزایش نیرو تا مقدار

مرحله چهارم برای نمونه سهالیه مشاهده می شود .با افزایش تعداد

بیشتری نسبت به نمونههای تکالیه و دوالیه رخ میدهد .بنابراین،
در این مرحله نیز با افزایش تعداد الیهها ،افزایش مقدار نیرو مشاهده

شده است که البته میزان افزایش از یکالیه به دوالیه حدودا ً ۶ nN

است و برای از دوالیه به سهالیه تقریباً  ۳ nNاست .نکتهقابلتوجه در
نمونه سهالیه حذف مرحله چهارم است.بهگونهای که افزایش نیرو در

مرحله سوم ،در کرنشهای باالتر با پارهشدن پیوندها همراه میشود.

باتوجهبه شکل  3و نمودار دندانه ارهای نیرو که همراه با افزایش نیرو

الیه ،محدوده کرنشی برای نمونهها تقریباً نصف میشود .همچنین ،با

افزایش تعداد الیهها ،تعداد تکزنجیرههای کربنی کاهش مییابد و
ازنظر پراکندگی نیز در تعداد الیههای بیشتر ،در حول و حوش ناحیه
شکست بیشتر میشوند .بیشترین نیرو برای نمونه شماره  ۲دوالیه و
سهالیه بهترتیب برابر است با  ۱۳ nNو  16/35و متعاقباً بیشترین

کرنش برای نمونههای مذکوربهترتیب برابر است با  ۱۰و .3/75
رفتار کششی نمونه شماره  ۳نیز که دارای ضخامتی برابر با نمونه

نیز است ،این مساله بهخوبی مشاهده میشود .بیشترین نیرو و کرنش

شماره  ۱و شعاع داخلی بزرگتری است ،در نمونههای دوالیه و

بهطور کلی با بررسی روند افزایش تعداد الیهها کرنش نهایی بهشدت

سهالیه بررسی شده است .در مرحله نخست که همراه با پرش ناگهانی
nN
نیرو است ،ثابت فنربهترتیب برای نمونههای دوالیه و سهالیه
nm
 12/80و  11/94محاسبه شده است .با مقایسه ثابت فنر بین نمونه

برای نمونه سهالیه بهترتیب 17 /29 nNو  3/8محاسبه شده است.

کاهش مییابد،بهطوریکه حتی در نمونه سهالیه کاهش یک مرحله
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مشاهده شده است (نمونه اول و سوم)،درحالیکه برای ضخامتهای
بزرگتر نانوساختارهای مارپیچ (نمونه شماره ،)۲تغییرات ثابت فنر
شدید است .در مرحله دوم افت نیرو همانند نمونههای قبل دیده
شده است .همچنین ،همانطورکه در شکل  3و  5مشاهده میشود،
محدوده کرنشی این مرحله با افزایش تعداد الیهها بهشدت کاهش
مییابد بهطوری که حتی با افزودهشدن یکالیه (نمونه دوالیه)
محدوده کرنشی نصف میشود .با افزودهشدن یکالیه دیگر (نمونه
سهالیه) ،محدوده کرنشی باردیگر کاهش مییابد .کاهش محدوده
کرنشی به معنای بازشدن الیهها از یکدیگر در کرنشهای کوچکتر
است .این روند برای هر سه نمونه اول ،دوم و سوم تقریباً مشابه است
و وابستگی به مشخصات هندسی ندارد.
همچنین در این نمونه نیز بازشدن الیهها برای نمونههای دوالیه
و سهالیه بهصورت دوگانه و سهگانه است که در تمامی نمونهها این
روند مشاهده شده است و وابستگی به مشخصات هندسی گرافنهای
مارپیچ ندارد .در مرحله سوم ،افزایش شدید نیرو بهدلیل کشآمدن
گرافن مارپیچ بازشده مشاهده میشود که با افزایش تعداد الیهها
بیشترین نیروی مشاهدهشده بهشدت افزایش مییابد .نکتهقابلتوجه
در این مرحله این است که بیشترین نیرو هیچ وابستگی به مشخصات
هندسی ندارد و با افزایش تعداد الیهها برای همه نمونهها تقریباً مشابه
رفتار میکند .افزون براین ،باتوجهبه شکل  3و  5مرحله سوم برای
نمونه شماره  ۳با سهالیه همانند نمونه شماره  1با سهالیه آخرین
مرحله محسوب میشود و پارهشدن پیوندها در کرنشهای باالتر این
مرحله آغاز شده که همچنان همراه با افزایش نیرو و الگوی دندانه
راﺳﺘﺎيکهﮐﺸﺶ اﺳﺖ.
رﻓﺘﺎر ﮐﺸﺸﯽ ﮔﺮاﻓﻦ ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎره  3ﺑﺎ اﻟﻒ( ﯾﮏﻻﯾﻪ ،ب( دوﻻﯾﻪ و ج( ﺳﻪﻻﯾﻪ .رﻧﮓ اﺗﻢﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻨﺶ
Fig. 6. (the comparison of tensile behavior between sample3
درنهایت موجب پارهشدن نهایی نانوساختار میشود.
ایدر است
اره
with 1) one-layer b) 2 layers c) 3 layers. The color of atoms

comparison
of tensile behavior between
within1)tensile
one-layer
b) 2 layers c) 3 layers. The
(theچهارم وابسته به ضخامت گرافنهای مارپیچ
مرحله
بنابراین ،وجود
related tosample3
their stress
)direction.
)related to their stress in tensile direction.

شکل  :6مقایسه رفتار کششی گرافن مارپیچ نمونه شماره  ۳با الف) یکالیه،
ب) دوالیه و ج) سهالیه .رنگ اتمها نشانگر تنش در راستای کشش است.

و تعداد الیهها است .اگرچه نمونه شماره  ۳با دوالیه دارای مرحله
چهارم است و تقریباً حول یک نیروی ثابت طبق الگوی دندانه ارهای
نوسان میکند و پارهشدن پیوندها یکی پس از دیگری رخ میدهد.
همچنین ،ایجاد تکزنجیرههای کربنی با افزایش تعداد الیهها کاهش

اول و نمونه سوم آشکار میشود که کاهش ثابت فنر همراه با افزایش

مییابد و این فرآیند برای تمامی نمونهها مشاهده شده است .بیشترین

رخ میدهد .همچنین ،در ضخامتهای کوچکتر گرافن مارپیچ ،با

نیرو برای نمون ه شماره  ۳دوالیه و سهالیهبهترتیب برابر است با nN

تعداد الیهها برای ساختارهای با شعاعهای داخلی کوچکتر ،شدیدتر
افزایش تعداد الیه از دوالیه به سهالیه تغییر بسیارکوچکی در ثابت فنر

 13/21و  17/8و متعاقباً بیشترین کرنش برای نمونههای مذکور
بهترتیب برابر است با  10/7و .5/5
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 -3-4بررسی رفتار کششی گرافن مارپیچ در کرنشهای پایین

است .بعنوان مثال ثابت فنر و مدول االستیک در محدوده کرنشی

رفتار نانوذرات در کرنشهای پایین از اهمیت بهسزایی برخوردار

کوچک اولیه محاسبه میشود و همچنین خواص االستیک نانوذرات
)اﻟﻒ

)ب

Fig. 7. (the tensile behavior of samples 1,2 and 3 of graphene helicoids for strain areas of 0 to 3.5. a) force-strain diagram b) the VdW
energyﻧﻤﻮدار ﻧﯿﺮو -ﮐﺮﻧﺶ و ب( ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺮژي
 :3/changesاﻟﻒ(
ﮐﺮﻧﺸﯽ 0ﺗﺎ5
atomsدرtoﻣﺤﺪوده
) 2 ،number.و 3
ﺷﮑﻞ  .7رﻓﺘﺎر ﮐﺸﺸﯽ ﮔﺮاﻓﻦ ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷﻤﺎره 1
divided

نمودار .1نیرو -کرنش و ب) نمودار تغییرات انرژی واندروالس
ﻫﺎي۰تا:3/5
کرنشی
اﺗﻢ ۳-در
ﺗﻌﺪاد ۲و
شماره ،۱
شکل  :7رفتار کششی گرافن مارپیچ برای نمونههای
الف) ﺟﺪول
ذﮐﺮﺷﺪه در
محدوده ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮐﺮﻧﺶ ﺑﺮاي
واﻧﺪرواﻟﺲ ﺑﺮ
بر تعداد اتم -کرنش برای نمونههای ذکرشده در جدول .1
(the tensile behavior of samples 1,2 and 3 of graphene helicoids for strain areas of 0 to 3.5. a) force-strain diagram
)b) the VdW energy changes divided to atoms number.

)اﻟﻒ

)ب

)ج

)Fig. 8. (the diagram of a) spring constant b) maximum force c) maximum strain for all samples.

ﻧﻬﺎﯾﯽ.
ﮐﺮﻧﺶ
بیشترینﻧﯿﺮو و
فنر،ب(ب)ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ثابتﻓﻨﺮ،
الف)ﺛﺎﺑﺖ
پارامتراﻟﻒ(
برای ﭘﺎراﻣﺘﺮ
مختلف ﺑﺮاي
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﯿﻠﻪ
.8 :8
ﺷﮑﻞ
نهایی.
کرنش
نیرو وج(ج)
ﻻﯾﻪهای
ﺗﻌﺪاد الیه
ﻧﻤﻮﻧﻪباﺑﺎتعداد
ﺑﺮايهرﻫﺮسهﺳﻪنمونه
ایايبرای
ﻧﻤﻮدارمیله
نمودار
شکل
)(the diagram of a) spring constant b) maximum force c) maximum strain for all samples.
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در این محدوده قرار دارد .بررسی رفتار گرافنهای مارپیچ بهصورت

برای دستهبندیهای متفاوت بررسی شده است .پارامتر چقرمگی با

دقیقتر در این محدوده میتواند منجربه دید فیزیکی بهتری از خواص

ایجاد ارتباط بین نیرو و جابهجایی به بررسی انرژی جذب شده و تغییر

مکانیکی شود .با بررسی دقیقتر محدوده کرنشی مراحل اول و دوم

شکل پالستیک میپردازد .پارامتر چقرمگی میتواند نقشی اساسی در

نمونهها که در شکل 7نشان داده شده است ،جزییات بیشتری آشکار

بررسیهای جذب انرژی ایفا کند .در این تحقیق برای همه نمونهها

میشود .در نمونه شماره  ۱و  ۳که دارای ضخامت یکسانی هستند،

بررسی چقرمگی وزنی انجام گرفته است .در چقرمگی وزنی اثر جرم

نیرو برای نمونهتکالیه نسبت به نمونههای چند الیه در کرنشهای

ساختار نیز وارد معادله میشود .چقرمگی وزنی تا هنگام شکست طبق

باالتری سقوط میکند ،درحالیکه در نمونه شماره  ۲تقریباً روند

معادله ( )۳محاسبه شده است:

یکسانی دارند .این مساله در نمودار تغییرات انرژی واندروالس نیز
بهصورت متفاوتبودن سطح انرژی نمونه تکالیه نسبت به چندالیه
دیده میشود .همچنین ،در محدوده کرنشی ۰تا  0/3برای نمونههای

()۳

شماره  ۱و  ،۲نمونههای سهالیه و دوالیه بهترتیب به مقدار نیروی
بیشتری نسبت به نمونهتکالیه میرسند ،درحالیکه برای نمونههای

تکالیه و چندالیه شماره  ،۳هرسه تقریباً به مقدار ثابتی میرسند.

این موضوع درحالیست که برای همه نمونهها با افزایش تعداد

الیه ثابت فنر کاهش می یابد که نشانگر کاهش شیب نیرو برحسب

جابجایی در محدوده کرنشی ۰تا ۰/۸درصد است .بعبارتی دلیل این
امر را میتوان اینگونه بیان کرد که با افزایش تعداد الیهها ،نحوه

چینش الیهها کنار هم تغییر میکند و نیروی یکنواخت بین الیهای
برای نمونه تکالیه -که دقیقاً الیهها کنارهم قرار گرفتهاند -مشاهده

نمیشود .بهعبارتی دیگر با افزایش کرنش ،کمی انرژی صرف
جابهجایی الیهها میشود که از جمله دالیل کاهش ثابت فنر میباشد.

∫ F (x )dx
m

= ET

که  x ،Fو  mبهترتیب نشانگر نیرو ،جابهجایی و جرم ساختار
هستند .در جدول شماره  ،۲چقرمگی برای همه نمونهها محاسبه شده
است .با افزایش تعداد الیهها چقرمگی بهشدت کاهشمییابد .این
کاهش برای نمونه شماره  ۲که دارای ضخامت بیشتری است ،مقدار
کمتری دارد .از جدول  2میتوان برداشت کرد که چقرمگی با افزایش
تعداد الیهها تحت دو عامل بهشدت کاهش مییابد )1 :افزایش تعداد
اتمها و درنتیجه جرم ساختار و  )2کاهش شدید محدوده کرنشی کلی
رفتار کششی گرافنهای مارپیچ .همچنین ،بیشترین مقدار چقرمگی
برای نمونه شماره  ۱با یکالیه و کمترین چقرمگی برای نمونه شماره
 ۲با سهالیه مشاهده شده است.

برای تمامی نمونهها بهنظر میرسد که رفتار کششی در مرحله
دوم مشابه است و وابستگی به تعداد الیهها ندارد .همچنین ،مقدار

جدول  :2بررسی ارتباط تعداد الیهها و مشخصات هندسی گرافن مارپیچ با
ﭼﻘﺮﻣﮕﯽ.
ﺟﺪول  .2ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺗﻌﺪاد ﻻﯾﻪﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ ﮔﺮاﻓﻦ ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﺑﺎ
بیشترین نیرو در مرحله اول و قبل از جدایش یکالیه به ضخامت
چقرمگی.
tion of relation
between
toughnessof and
geometrical
properties
Table
. 2. (Investigation
relation
between toughness
)and of Graphene Helicoids

نانوساختار وابسته است ،درحالیکه نیرو در مرحله دوم تقریباً مستقل

)geometrical properties of Graphene Helicoids

از ضخامت نانوساختار میباشد .در انتهای مرحله دوم شیب نمودار

ﻧﻤﻮﻧﻪ

تغییر انرژی واندروالس کاهش مییابد که نشانگر بازشدن الیهها و

کاهش اثرگذاری نیروهای واندوالس است .همچنین ،برای جمعبندی

1

و مقایسه بهتر نتایج ،نمودارهای میلهای ثابت فنر ،بیشترین نیرو و

کرنش نهایی در شکل ۸نمایش داده شده است.

2

 -3-5بررسی ارتباط تعداد الیه و مشخصات هندسی گرافن
مارپیچ با چقرمگی
تاکنون به بررسی روند کلی رفتاری گرافنهای مارپیچبا توجه به

3

پارامترهای گوناگون پرداخته شده است و تغییرات جابهجایی و نیرو
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