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تحلیل رفتار مکانیکی -حرارتی نانوسیم طال به روش دینامیک مولکولی
3

محمد طهماسبی پور* ،1ریحانه احمدی ،2مهرزاد مدرس

 -3استادیار ،دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -2کارشناس ارشد ،آزمایشگاه میکرو نانوساخت ،دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
* مسئول مکاتباتtahmasebipour@ut.ac.ir :
(تاریخ دریافت 3187/02/22 :تاریخ پذیرش)3187/09/00 :
چکیده :با رشد و توسعه فزاینده علم و فناوری نانو ،کاربرد نانو سنسورها ،سیستمهای نانو الکترومکانیکی ،سیستمهای
نانوالکترونیکی و وسایل نانو فتونیکی رو به افزایش است .نانوسیمها به عنوان یکی از اجزاء کلیدی این سیستمها نقش قابل توجهی
در عملکرد درست آنها دارند .بنابراین شناخت رفتار مکانیکی -حرارتی نانوسیمها از اهمیت ویژهای برخوردار است .با توجه به
مشکالت اجتنابناپذیر در انجام آزمایشهای تجربی بر روی نانوسیمها ،از جمله نیاز به تجهیزات بسیار دقیق و پیشرفته و همچنین
هزینه و زمان زیاد مورد نیاز برای انجام این آزمایشها ،تعدادی از پژوهشگران به مدلسازی و شبیهسازی رفتار نانوسیمها
پرداختهاند .شبیهسازی دینامیک مولکولی یکی از بهترین روشهای شناخت خواص نانوسیمها میباشد که در اغلب
شبیهسازیهای نانو مقیاس از این روش استفاده میشود .با استفاده از روشهای شبیهسازی و مدلسازی می توان خواص نانوسیمها
را با صرف هزینه اندک و زمان بسیار کوتاهی ،در مقایسه با روشهای تجربی ،به انجام رساند .در این مقاله ،با هدف شناخت
رفتار مکانیکی -حرارتی نانوسیم طال ،تاثیر دما (  000 ،020 ،100و  700درجه کلوین) و نرخ کرنش (2308 1/s ،2309 1/s

و  )23030 1/sبر خواص مکانیکی نانوسیم از جمله منحنی تنش -کرنش ،تنش تسلیم ،تنش در لحظه شکست و میزان ازدیاد
طول نانوسیم با قطر و طول به ترتیب  1و  0نانومتر به روش دینامیک مولکولی با استفاده از روش اتم جایگزین شده (پتانسیل
 )EAMبررسی شده است .در این مطالعه مشاهده شد که در نرخ کرنشهای  2308 1/s ،2309 1/sو  23030 1/sتنش تسلیم
بترتیب از  0 ،1/1و  2گیگاپاسکال در دمای محیط ( 100درجه کلوین) به  2/2 ،2و  0گیگاپاسکال در دمای  720درجه کلوین
کاهش می یابد و تنش لحظه شکست نانوسیم بترتیب در محدوده  0/37تا  0/13 ،0/13تا  0/10و  0/11تا  0/02گیکاپاسکال قرار
دارد.

واژههای كلیدی:
نانو سیم ،دینامیک مولکولی ،منحنی تنش-کرنش ،تنش شکست ،ازدیاد طول.

 -1مقدمه
نانوسیمهای فلزی به ساختارهای فلزی نانومتری گفته میشود که

رسانایی الکتریکی میباشد .با اعمال اختالف پتانسیل الکتریکی به

در یک بعد (جهت طولی) بزرگتر و در دو بعد دیگر بسیار

دو انتهای این نانو ساختارها و در امتداد طولی آنها انتقال بار

کوچک باشند .بنابراین نسبت طول به قطر نانوسیمها بسیار باال

الکتریکی اتفاق میافتد .ساخت سیمهایی در ابعاد نانومتری هم از

میباشد ( .)L>>Dیک خصوصیت اساسی از این نانو ساختارها،

جهت تکنولوژیکی و هم از جهت علمی بسیار مورد توجه
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میباشد .زیرا در ابعاد نانومتری خواص غیر معمولی از خود بروز

خود نشان میدهد ] .[30سباستین به همراه گنگ – چن میزان

میدهند ].[1-3

رسانایی حرارتی نانو سیمهای سیلیکونی را با استفاده از شبیهسازی

با توجه به مشکالت اجتنابناپذیر در انجام آزمایشهای تجربی

دینامیک مولکولی مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصل از

بر روی نانوسیمها ،از جمله نیاز به تجهیزات بسیار دقیق و پیشرفته

بررسی آنها نشان داد که میزان هدایت حرارتی در نانو سیمهای با

و همچنین هزینه و زمان زیاد مورد نیاز برای انجام این آزمایشها،

سطح مقطع مربعی به اندازه دو برابر کمتر از میزان هدایت حرارتی

تعدادی از پژوهشگران به مدلسازی و شبیهسازی رفتار نانوسیمها

در کریستال سیلیکون حجمی در دماهای بین  200الی  200درجه

پرداختهاند .شبیهسازی دینامیک مولکولی یکی از بهترین

کلوین میباشد ] .[32برای نانوسیم نیکل ،ستوده و همکارانش

روشهای شناخت خواص نانوسیمها میباشد که در اغلب

فهمیدند که استحکام تسلیم و مدول یانگ در حالت فشاری پایین

شبیهسازیهای نانو مقیاس از این روش استفاده میشود.

تر از حالت کششی است ].[30

به وسیله مطالعات شبیهسازی دینامیک مولکولی ،برخی پدیدههای

در سال  2002میالدی ،لینگ میائو و همکارانش مشخصات

جدید کشف و یا تایید شدهاند .بعنوان مثال سختی و استحکام

ساختاری و ترمودینامیکی نانوسیمهای تکی و دسته ای از جنس

تسلیم پلیکریستالینها با ریزشدن اندازه دانهها افزایش مییابد

پاالدیوم را در دماهای مختلف مورد بررسی قرار دادند .آنها با در

] .[0شبیه سازی انتقال فازها در نانوسیم طال ] [2و نانوسیم AlNi

نظر گرفتن پارامترهای ترمودینامیکی ،ساختاری و دینامیکی به این

] ،[0اثر حافظه شکلی در نانوسیم طال ] ،[7و همچنین شبیه سازی

نتیجه رسیدند که دمای نقطه ذوب نانوسیم به صورت تکی (3200

صفحات گرافنی ،رفتار مولکول پلی متیل متااکریلیت (،)PMMA

درجه کلوین) به دلیل باال بودن محدوده دمای ذوب سطحی در

نانوکامپوزیت گرافن PMMA -و فرآیند ذوب آلیاژ منظم و

این نانو سیم ،بیشتر از دمای نقطه ذوب نانوسیمها به صورت

نامنظم آلیاژ  [33-9] Ag-Auتوسط برخی از محققین گزارش

دستهای ( 3080درجه کلوین) میباشد ] .[37وو و همکارانش در

شده است .بنابراین شبیهسازی به روش دینامیک مولکولی ،نقش

سال  2000میالدی ،از شبیهسازی دینامیک مولکولی با استفاده از

مهمی در مطالعه خواص نانو مواد دارد .در مطالعه خواص و رفتار

روش اتم جایگزین شده ( )Embedded Atom Method, EAM

نانوسیمها ،فاکتورهایی شامل مکانیزم تغییر شکل ،خواص

برای بررسی خواص مکانیکی (مدول یانگ ،تنش تسلیم و میزان

مکانیکی ،شکست کششی و اثر سطح توجه پژوهشگران را به خود

انحراف) در نانوسیمهای به شکل مکعب مستطیل از جنس مس

جلب کرده است .جی و پارک فهمیدند که نانوسیم مس زیر بار

استفاده کردند .نتایج شبیه سازی آنها نشان داد که اتم های سطحی

کششی با سطح مقطع غیر مربعی گرایش به تغییر فرم از طریق

در مقیاس نانو نقش مهمی در رفتار مکانیکی نانوسیم ایفا میکنند

پیچش دارد ] .[32شبیه سازی دینامیک مولکولی انجام شده بر

] EAM .[39یک پتانسیل چند جسمی است که معموال برای

روی نانوسیم مس با طول بلند به وسیله وو و همکارانش انجام شد

سیستمهای فلزی استفاده میشود .در این پتانسیل فرض میشود

و رفتار آن با نانوسیم کوتاه مقایسه شد .مشخص شد که نانوسیم

که هر اتم در ابر الکترونی ایجاد شده به وسیله اتم های همسایه

کوتاه بصورت انعطاف پذیر و نرم پاره میشود ،در حالیکه نانوسیم

جاسازی شده است .مقدار انرژی الزم برای وارد کردن یک اتم

بلند یک شکست ناگهانی و یک برش شدید موضعی از خود نشان

به ابر الکترونی دارای یک چگالی معین ،تابع جاسازی نامیده می

میدهد ] .[31بررسی خواص فشاری نانوسیم یک جنبه دیگری

شود .کوه و همکارانش به کمک شبیهسازی دینامیک مولکولی،

است که توسط پژوهشگران مورد تحقیق قرار گرفته است.

تغییرات خواص مکانیکی نانو سیمهای پالتنیوم با قطر  3/0نانومتر

محققان مشاهده کردند که نانوسیم نیکل با ساختار چند پوسته

را با اعمال کشش در راستای محور ] [001مورد تحلیل قرار دادند

مارپیچی ،استحکام تسلیم بیشتری از حالت ماکروسکوپی جامد از

] .[38بین ما و همکارانش در سال  ،2030رفتار تنش -کرنش و

تحلیل رفتار مکانیکی -حرارتی نانوسیم طال به روش دینامیک مولکولی

تغییر شکل در ساختار نانو سیمهای تک کریستالی از جنس
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صورت معادله ( )3بیان میکند.

تنگستن را در دماهای مختلف با استفاده از شبیهسازی دینامیک
مولکولی مورد بررسی قرار دادند .آنها به کمک روش دینامیک

()3

مولکولی ،تاثیر دما بر روی خواص مکانیکی و نحوه ایجاد
شکست در نانو سیمهای تنگستن را مورد بررسی قرار دادند .نتایج
حاصل از شبیهسازی ها نشان داد که مدول االستیک ،استحکام
کشش و کرنش در مرحله انتقال فاز با افزایش دما کاهش مییابد
] .[20مطالعه تاثیر نرخ کرنش از محدوده  108s-1تا  1011s-1برروی
رفتار مکانیکی نانوسیمهای تک کریستالی تیتانیوم با شبیهسازی
دینامیک مولکولی به روش پتانسیل فینس-سینکلر در سال 2037
توسط لی-چان و همکارانش ارائه شد ].[23
در پژوهش های پیشین رفتار مکانیکی نانوسیم طال به روش
دینامیک مولکولی بررسی شده است .اما براساس مرور پیشینه
پژوهش ،مشخص شد که تاکنون رفتار مکانیکی -حرارتی نانوسیم
طال مورد مطالعه قرار نگرفته است .با توجه به این که در
کاربردهای عملی نانوسیم در معرض همزمان بارهای مکانیکی و
حرارت قرار می گیرد ،مطالعه تاثیر دما بر خواص مکانیکی
نانوسیم از اهمیت باالیی برخوردار است .در این مقاله ،تاثیر
همزمان دما و نرخ کرنش بر خواص مکانیکی نانوسیم طال ،از
جمله منحنی تنش-کرنش ،تنش تسلیم ،تنش در لحظه شکست و
ازدیاد طول نانوسیم ،به روش دینامیک مولکولی مورد مطالعه قرار

2
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که در معادله باال ) ri(t) ،mi ،Fi(tو ) ai(tبه ترتیب نیرو ،جرم،
موقعیت فضایی و شتاب ذره  iام را نشان میدهند Fi(t) .از طریق
مشتق منفی تابع پتانسیل  Uنسبت به تابع مکان ذره  iبه صورت
معادله ( )2بدست آید.
()2

U
)ri (t

Fi (t)  

در شبیهسازی دینامیک مولکولی ،انتخاب تابع پتانسیل اتمی بسیار
مهم است .پتانسیل  EAMتوسط زو و همکارانش با هدف
توصیف بهتر مشخصات مکانیکی و فیزیکی با استفاده از ثابت
شبکه ،ثابت االستیک ،انرژی چسبندگی و انرژی تشکیل جای
خالی اصالح شد .این پتانسیل اصالح شده با موفقیت برای شبیه
سازی رفتار مکانیکی سیستمهای چند الیه استفاده شده است و
پاسخ های بهتری نسبت به پتانسیل اصالح نشده را حاصل نموده
است ] .[22 ،20تابع پتانسیل اصالح شده مذکور که به صورت
معادله ( )1بیان میشود در این تحقیق استفاده شد].[27 ،20

گرفته است.
()1

1

U     ij ( rij )  F() 
i  2 j i


 -2مواد و روش انجام تحقیق
در سالهای اخیر ،بررسی خواص مکانیکی نانوسیمها به وسیله

در این معادله ij(rij) ،پتانسیل نشان دهنده اثر متقابل اتم های  iام

شبیهسازی دینامیک مولکولی به روشهای اتم جایگزین شده

و  jام در فاصله  rijاز یکدیگر را نشان میدهد F() .عبارت

( Effective Medium

اصالحی مربوط به انرژی قرار گرفتن اتم  iدر چگالی الکترونی

) ،[22] (EAMتئوری محیط موثر

 [21] )Theoryو همچنین روش تئوری تابع چگالی

( Density

) (rijاست.

 [20] )Functional Theoryانجام شده است .پتانسیل استفاده شده

وقتی که مادهای تحت بارگذاری کششی در جهت  xقرار

در این تحقیق ،پتانسیل  EAMمیباشد.

میگیرد ،در تابع پتانسیل  ،EAMتنش کششی اتمی متناظر با آن

روش دینامیک مولکولی ،موقعیت فضایی ذره را به منظور

در جهت  xبا   ixxنشان داده میشود که توسط معادله ( )0بدست

توصیف رفتار مکانیکی آن با استفاده از قانون دوم نیوتن به

میآید ].[29
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فوق با استفاده از نرم افزار لمپس تحلیل شده است .محورهای
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را نشان میدهند .نسبت طول به قطر نانوسیم  2در نظر گرفته شده
است به این دلیل که از پدیده جابجاشدگی دینامیکی در نرخ
کرنش آهسته ،که در نسبتهای بزرگتر از  2اتفاق میافتد ][10
و همچنین از تشکیل دو گلویی متقارن ستونی که در نسبتهای

در معادله ( i ،)0و  miبترتیب حجم و جرم اتم  iام و  ixسرعت
اتم  iام در جهت  xرا نشان میدهد .همچنین  ،F ، ،و

مختصات  Z ،Y ،Xبه ترتیب جهات شبکه ] [010] ،[100و ][001

f

کمتر از  3اتفاق میافتد ،جلوگیری کند ] .[13نانوسیم شبیهسازی
شده در شکل ( )3نمایش داده شده است ،تعداد اتم های موجود
در نانوسیم مذکور  2220اتم میباشد.

پارامترهای تابع پتانسیل  EAMهستند که توسط دویاما و کورگ

بدست آمدند ] .[28کرنش کششی در جهت  xبه صورت  xx
در معادله ( )2نشان داده شده است.
L x  L X0

()2

L X0

 xx 

که در آن  L Xو  L Xطول اولیه و طول نهایی در جهت

x

0

میباشند.
دما در مرحله اولیه و قبل از اعمال کشش به نانوسیم اعمال می

شکل ( :)3فرم اتمی شبیهسازی شده نانوسیم طال

شود و مدت زمان کوتاهی درحد چند صد پیکوثانیه فرصت داده
می شود که اتم های نانوسیم به حالت تعادل برسند .اثر دما در این
مرحله بصورت تغییر در انرژی جنبشی اتم ها ظاهر می شود .بر

نرخ کرنش های استفاده شده در این مقاله،

23081/s

و 1/s

23030

1/s

،2309

و دماهای بکار گرفتهشده ،020 ،100

اساس تئوری ترمودینامیک آماری رابطه بین انرژی جنبشی کل

 000و  700درجه کلوین میباشند .دمای اولیه ،دمای محیط و

اتم ها ( )Ekو دما ( )Tبصورت رابطه ( )0است ].[10

دمای نهایی ،حدود نصف دمای ذوب طال ( )TM =3117/29Kدر
نظر گرفته شده است .در تغییر فرم آمورف ،تغییر شکل از طریق

()0

N
1
3
E k   mi vi 2  NKT
2
i 1 2

در رابطه ( N ،)0تعداد کل اتم ها m ،جرم اتم v ،سرعت اتم و K

ثابت بولتزمن است.
در این مقاله ،با هدف بررسی رفتار مکانیکی – حرارتی یک
نانوسیم طال با ساختار  ،FCCثابت شبکه  0/0023و به ترتیب با
قطر و طول  1و  0نانومتر ،به روش دینامیک مولکولی ،معادالت

لغزش صفحات اتمی بر روی یکدیگرانجام می شود .در حالیکه
در تغییر فرم کریستالی ،تغییر شکل از طریق حرکت مرزدانهها و
نابجاییها صورت می گیرد .در نرخ کرنش های کمتر از

(1/s

 )308تغییر فرم به صورت کریستالی و در نرخ کرنش های باالتر
از ( )3030 1/sتغییر فرم بصورت آمورف میباشد ] .[13 ،10در
محدوده کرنش بینابین ،تغییر فرم حالتی بین کریستالی و آمورف
دارد .بنابراین نرخ کرنش های اعمال شده ،به ترتیب در محدوده
تغییر فرم کریستالی ،بین کریستالی و آمورف و در محدوده تغییر
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فرم آمورف انتخاب شدهاند.

افزایش انرژی جنبش اتم ها و در نتیجه افزایش فاصله اتم ها از

 -3نتایج و بحث

یکدیگر و سست شدن پیوندهای بین اتمی و درنتیجه کاهش

 -3-1منحنی تنش -كرنش

مدول یانگ می شود (کاهش مدول یانگ با افزایش دما برای

نمودار تنش-کرنش حاصل از این شبیهسازی در شکل ( )2نمایش

نانوسیم تنگستنی نیز توسط مرجع  20گزارش شده است) .در

داده شده است .در شکلهای ( -2الف ،ب و ج) مشاهده میشود

حالیکه نرخ کنش تاثیر قابل توجه و معنی داری نداشته است .اما

که تنش در محدوده کرنش صفر تا  ،0/00بصورت کامال خطی

در نرخ کرنش های باال ،افزایش دما تاثیر معنی داری بر مدول

افزایش یافته ،در محدوده کرنش  0/00تا  ،0/00به یک مقدار

یانگ ندارد .به این دلیل که در این شرایط عامل تعیین کننده نرخ

ماکزیمم رسیده و سپس با افزایش بیشتر کرنش ،تنش تا لحظه

کرنش است و دما فرصتی برای تاثیر بر مدول یانگ ندارد .در

شکست کاهش یافته است .عالوه بر آن دیده می شود که با

حالیکه نرخ کرنش باال باعث کاهش مدول یانگ نسبت به نرخ

افزایش دما ،منحنی تنش-کرنش به سمت پایین منتقل شده است.

کرنش های پائین و متوسط شده است.

دلیل آن ،جابجایی آسانتر صفحات اتمی و مرزدانهها و در نتیجه
کاهش استحکام ماده در اثر افزایش دما میباشد .این رفتار کامال
مطابق با رفتار کششی فلزات  FCCمیباشد که در مرجع  20نیز
مورد تایید قرار گرفته است .همچنین مالحظه میشود که افزایش
نرخ کرنش باعث شده است که نانوسیمها در تنشهای باالتری
تسلیم شوند .معادله ( [12] )0درستی این تحلیل را ثابت میکند.
()7

  cm

 Cضریب ثابت  ،نرخ کرنش و  mکمیتی برای حساسیت تنش
در قبال سرعت کشش میباشد.
براساس نمودار مذکور میتوان گفت که رفتار ترمومکانیکی
نانوسیم طال ،حاصل تعامل بین دو پارامتر نرخ کرنش و دما
میباشد .در نرخ کرنش های پایین شکل ( -2الف) اثر پارامتر دما
مشخصتر میباشد ،به همین دلیل در این شکل همپوشانی
نمودارهای مربوط به دماهای مختلف نسبت به شکلهای ( -2الف
و ب) کمتر است.
با توجه به نمودارهای تنش – کرنش نمایش داده شده در شکل
( ،)2مشاهده می شود که در نرخ کرنش های پائین و متوسط،
افزایش دما باعث شده است که شیب ناحیه االستیک اندکی
کاهش یابد .بنابراین می توان نتیجه گرفت که افزایش دمای
نانوسیم طال باعث کاهش مدول یانگ می شود .افزایش دما باعث

شکل ( :)2نمودار تنش-کرنش نانوسیم طال با نرخ کرنش های( :الف):
( ،23030 1/sب) 2308 1/s :و (ج)2309 1/s :
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 -3-2تنش تسلیم

نمودارهای تنش تسلیم بر حسب دما در نرخ کرنش های مختلف،

در شکل ( ،)1نمودار تغییرات تنش تسلیم نانوسیمهای شبیهسازی

تفاوت در مکانیزم تغییر فرم آنها به صورت های آمورف،

شده بر حسب دما برای نرخ کرنش های مختلف نمایش داده شده

آمورف  -کریستالی و کریستالی میباشد.

است .با توجه به شکل دیده میشود که تنش تسلیم با افزایش دما

همواره در یک دمای ثابت با افزایش نرخ کرنش مقدار تنش

کاهش یافته است .دلیل آن جابجایی آسانتر صفحات اتمی و

تسلیم نانوسیم افزایش مییابد ،که این نتیجه با معادله کالسیک

مرزدانهها و در نتیجه کاهش استحکام ماده در اثر افزایش دما

تنش بر حسب نرخ کرنش (معادله ( ))2مطابقت دارد .مشاهده

میباشد (کاهش تنش تسلیم با افزایش دما برای نانوسیم تنگستنی

میشود که در نرخ کرنش های  2308 1/s ،2309 1/sو

1/s

نیز توسط مرجع  20گزارش شده است) .همچنین اثر نرخ کرنش

 23030تنش تسلیم بترتیب از  0 ،1/1و  2گیگاپاسکال در دمای

بر تنش تسلیم در شکل مذکور نمایش داده شده است .با توجه به

محیط ( 100درجه کلوین) به  2/2 ،2و  0گیگاپاسکال در دمای

شکل مشاهده میشود که در نرخ کرنش باال با افزایش دما تنش

 720درجه کلوین کاهش یافته است .بنابر این نرخ کرنش فرآیند

تسلیم کاهش پیدا کرده است .در نرخ کرنش مذکور ،تغییر فرم

کشش نانو سیم طال ،نسبت به دما ،نقش تعیین کننده تری در تنش

حالت آمورف دارد و از طریق لغزش صفحات اتمی روی یکدیگر

تسلیم نانوسیم دارد.

اتفاق میافتد .بنابراین با سستتر شدن پیوندهای اتمی در اثر
افزایش دما ،لغزش صفحات اتمی راحتتر و تنش تسلیم کاهش

 -3-3تنش در لحظه شکست

یافته است.

تغییرات تنش در لحظه شکست نانوسیمها در شکل ( )0نمایش
داده شده است.

شکل ( :)1تنش تسلیم نانوسیم طال بر حسب دما در نرخ کرنش های مختلف

در نرخ کرنش های  2308 1/sو  2309 1/sکه به ترتیب تغییر
فرم حالت کریستالی -آمورف و کریستالی دارد ،نیز افزایش دما
باعث کاهش تقریبا یکنواخت تنش تسلیم شده است .زیرا با
افزایش دما لغزش صفحات اتمی بر روی یکدیگر (در تغییر فرم
آمورف) و حرکت مرزدانهها و نابجاییها (در تغییر فرم
کریستالی) آسانتر میشود .علت متفاوت بودن روند تغییرات

شکل ( :)0تنش در لحظه شکست نانوسیم طال بر حسب دما برای نرخ کرنش
های مختلف

مشاهده میشود که با افزایش دما تا حدود  020درجه کلوین،
تنش مذکور کاهش و در محدوده دمایی  020تا  000درجه
کلوین ،تنش مذکور افزایش پیدا کرده است .پس از آن با افزایش
بیشتر دما تنش لحظه شکست تقریبا ثابت باقی میماند .با افزایش
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دما تا  020درجه کلوین ماده نرمتر شده و برای ایجاد نرخ کرنش

بنابراین با افزایش دما تا  000درجه کلوین چون مرزدانهها و

ثابت به نیروی کمتری نیاز میباشد .بنابراین تنش در لحظه شکست

نابجاییها به آسانی حرکت میکنند ،ازدیاد طول افزایش یافته

کاهش مییابد .در محدوده دمایی  020تا  000درجه کلوین به

است ولی در دمای  720درجه کلوین چون نانوسیم استحکام خود

دلیل بیشتر نرم شدن ماده ،سطح مقطع نانوسیم کاهش قابل توجهی

را از دست داده است ،ازدیاد طول کاهش یافته است.

پیدا میکند که این امر باعث افزایش تنش لحظه شکست میشود
( در این محدوده دمایی تاثیر افزایش دما بر کاهش سطح مقطع

جدول ( :)3مقدار ازدیاد طول نانوسیم طال ( )Åبر حسب نرخ کرنش ()1/s

بیش از اثر آن بر کاهش نیرو میباشد) .پس از آن با افزایش دما و

در دماهای مختلف

نرم شدن بیش از حد ماده ،تنش لحظه شکست ثابت باقی میماند
و نانوسیم خیلی سریع دچار شکست میشود.

نرخ کرنش
)(1/s

صرف نظر از دمای فرآیند کشش نانوسیم طال ،تنش لحظه

دما ()0K

 23030بترتیب در محدوده  0/37تا  0/13 ،0/13تا  0/10و 0/11

100

شکست نانوسیم با نرخ کرنش های  2308 1/s ،2309 1/sو 1/s

2309

22/81

2308

300/32

23030

78/71

تا  0/02گیکاپاسکال قرار دارد .بنابراین نرخ کرنش فرآیند کشش
نانوسیم ،نقش مهم تری نسبت به دما در تعیین تنش لحظه شکست

020

89/7

300/80

72/28

نانوسیم دارد و با افزایش نرخ کرنش مقدار تنش لحظه شکست
افزایش مییابد .در نرخ کرنش های باالتر ،مقدار نیروی اعمال

000

370/29

82/39

07/37

شده به دو سر نانوسیم بیشتر و در نتیجه تنش لحظه شکست بیشتر
است.

720

22/28

308/02

303/21

 -3-4ازدیاد طول

جدول ( )3مقدار ازدیاد طول نانوسیم طال بر حسب دما و نرخ

در نرخ کرنش های باال بدلیل سرعت باالی کشش ،افزایش دما تا

کرنش و شکل ( )2فرم اتمی نانوسیم در لحظه شکست را نشان

بنابراین مشاهده شد که در نرخ کرنش های پایین ،پارامتر غالب

میدهد .را نشان میدهد 000 .درجه کلوین فرصت اثرگذاری بر

در تعیین مقدار ازدیاد طول نانوسیم دما میباشد و در نرخ کرنش

ازدیاد طول را نداشته است .ولی با افزایش بیشتر دما تا 720درجه

های متوسط ،پارامترهای دما و نرخ کرنش بصورت ترکیبی موثر

کلوین بدلیل نرم شدن بیش از اندازه نانوسیم و حرکت راحتتر

میباشند .در حالیکه ،در نرخ کرنش های باال پارامتر غالب در

صفحات اتمی بروی یکدیگر ،مقدار ازدیاد طول افزایش پیدا

تعیین مقدار ازدیاد طول نانوسیم ،نرخ کرنش میباشد .شکل ()2

کرده است .در نرخ کرنش متوسط روند ازدیاد طول به اینصورت

نمایش اتمی نانوسیم را در لحظه شکست نشان میدهد.

میباشد که تا دمای  020درجه کلوین افزایش دما باعث افزایش
طول شده است .با افزایش دما تا  000درجه کلوین بدلیل اینکه
سرعت کشش همچنان باالست و نانوسیم استحکام خود را از
دست داده است ازدیاد طول آن کاهش مییابد .در نرخ کرنش
پایین ،دما فرصت کافی برای اثرگذاری را پیدا کرده است.
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 -4نتیجهگیری
با هدف شناخت رفتار مکانیکی -حرارتی نانوسیم طال ،تاثیر دما (
 000 ،020 ،100و  700درجه کلوین) و نرخ کرنش (،23091/s
 2308 1/sو  )23030 1/sبر خواص مکانیکی نانوسیم از جمله
منحنی تنش -کرنش ،تنش تسلیم ،تنش در لحظه شکست و میزان
ازدیاد طول نانوسیم به روش دینامیک مولکولی بررسی شد و نتایج
زیر بدست آمد:
 -3باتوجه به منحنی تنش-کرنش بدست آمده ،مشاهده شد که
در محدوده کرنش صفر تا  0/00تنش متناسب با کرنش بصورت
خطی افزایش یافته و در محدوده  0/00تا  0/00به یک مقدار
(الف)

ماکزیمم میرسد .سپس با افزایش بیشتر نرخ کرنش ،تنش تا لحظه
شکست کاهش مییابد .این رفتار کامال مطابق با رفتار کششی
فلزات  FCCمیباشد.

 -2مشاهده شد که در نرخ کرنش های 2308 1/s ،2309 1/s
و  23030 1/sتنش تسلیم بترتیب از  0 ،1/1و  2گیگاپاسکال در
دمای محیط ( 100درجه کلوین) به  2/2 ،2و  0گیگاپاسکال در
دمای  720درجه کلوین کاهش یافته است .بنابراین نرخ کرنش
فرآیند کشش نانو سیم طال ،نسبت به دما ،نقش تعیین کنندهتری
در تنش تسلیم نانوسیم دارد و در یک دمای ثابت ،با افزایش نرخ
کرنش مقدار تنش تسلیم نانوسیم افزایش مییابد .این نتیجه با
(ب)

معادله کالسیک تنش بر حسب نرخ کرنش مطابقت کامل دارد.
 -1صرف نظر از دمای فرآیند کشش نانوسیم طال ،تنش لحظه
شکست نانوسیم با نرخ کرنش های  2308 1/s ،2309 1/sو 1/s

 23030بترتیب در محدوده  0/37تا  0/13 ،0/13تا  0/10و  0/11تا
 0/02گیکاپاسکال قرار دارد .بنابراین نرخ کرنش فرآیند کشش
نانوسیم ،نقش مهمتری نسبت به دما در تعیین تنش لحظه شکست
نانوسیم دارد و با افزایش نرخ کرنش مقدار تنش لحظه شکست
افزایش مییابد .در نرخ کرنش های باالتر ،مقدار نیروی اعمال
(ج)
شکل ( :)2نمایش اتمی لحظه شکست نانوسیم طال( :الف)،2309 1/s :
(ب) 2308 1/s :و (ج)( 23030 1/s :دما از چپ به راست ،020 ،100
 000و  720کلوین)

شده به دو سر نانوسیم بیشتر و در نتیجه تنش لحظه شکست بیشتر
است.
 -0مشاهده شد که در نرخ کرنش های پایین پارامتر غالب در
تعیین مقدار ازدیاد طول نانوسیم دما میباشد و در نرخ کرنش های
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Abstract
With the increasing growth and development of Nano science and nanotechnology, applications of the
Nano-sensors, Nano-electro-mechanical systems, Nano-electric systems and Nano-photonic devices is
rising day-by-day. Nanowires, as one of the key components of these systems, play a significant role in
their proper function. Therefore, recognition of the thermo-mechanical behavior of nanowires has a
particular importance. Due to the inevitable problems in conducting empirical experiments on nanowires,
including the need for highly precise and advanced equipment, as well as the high cost and time needed
to carry out these experiments, a number of researchers have simulated the behavior of nanowires.
Molecular dynamics simulation is one of the best methods for recognizing the properties of nanowires,
which is used in most nano-scale simulations. By using simulation and modeling methods, nanowires
properties can be studied at a very low cost and short time, in comparison with experimental methods.
In this paper, the effect of temperature (300, 450, 600 and 700 ◦K) and strain rate (2×108, 2×109 and
2×1010 1/s) on the mechanical properties of a gold nanowire (with diameter and length of 3 and 6
nanometers, respectively) such as stress-strain curve, yield stress, stress at failure moment, and the
magnitude of nanowire elongation by molecular dynamics using embedded atom method (EAM) have
been investigated to determine the thermo -mechanical behavior of the gold nanowire.
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