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  آرمچير ي يوارهد كربني تك ي انولولهندر رسانش گرمايي ميزان گراديان دمايي بر  تاثير
 

  2مريم ،جماعتي؛ 1مهري، علي
  ، ايرانبابل ،صنعتي نوشيرواني دانشگاه علوم، دانشكده فيزيك، گروه 1

  ، ايرانتهران ،صنعتعلم و  دانشگاه ،فيزيك دانشكده 2
  
  

  چكيده
ي آرمچير به كمك ديناميك مولكولي ناتعادلي  ديواره ي تك سازي ترابرد گرما در نانولوله شبيهكربني به عوامل گوناگوني بستگي دارد. هاي  رسانش گرمايي نانولوله

افزايش گراديان  .يابد رسانش گرمايي كاهش مي ،ازدياد اختالف دماي دو سر نانولولهبا گر آن است كه  نشان اي برنر، ذره گيري از پتانسيل ميان ، و با بهرهسرراست
گراديان دمايي در رفتار رسانش  ميزانگرما را در پي دارد.  ترابردكلپ و اختالل در فرايند  هاي مخرب اوم دمايي اعمال شده بر نانولوله، چيرگي بيشتر پراكندگي

  دهد. گرمايي بر حسب طول، قطر و دما تاثيري ندارد و تنها مقدار آن را تغيير مي
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Abstract 
 

Thermal conductivity of carbon nanotubes depends on various factors. The simulation of heat transport in 
armchair single-walled carbon nanotube by direct nonequilibrium molecular dynamics method with Brenner 
potential indicates that, the thermal conductivity decreases with increase in temperature difference between two 
ends of the tube. Increasing the temperature gradient along the tube axis, leads to domination of Umklapp 
scattering and impacts the heat transport. The temperature gradient measure does not influence the behavior of 
thermal conductivity versus tube length, diameter and temperature, but changes its value. 
 
PACS No.:   44, 65, 81 
 

   قدمهم
ي هاي برجستهسادگي ساختار اتمي به همراه ويژگي   

كاربرد فراوان  هاي كربنيالكترونيكي، مكانيكي و گرمايي نانولوله
مدارهاي براي نمونه در در نانوابزارها را در پي داشته است. ها  آن

ه عنوان ترانزيستور و هاي كربني ب توان از نانولوله مييكپارچه 
براي مديريت گرماي ايجاد شده در يا ابزاري و  ،اتصاالت داخلي
اي ها نكتههاي گرمايي نانولوله آگاهي از ويژگي .]1[مدار بهره برد 

هاست. مطالعات نظري و تجربي كليدي براي درك عملكرد آن
ها اند كه رسانش گرمايي آنهاي كربني نشان دادهي نانولولهدرباره

ها بستگي دارد. به ها و ناخالصينانولوله، نقصو قطر به دما، طول 
هاي به كار گرفته شده براي بررسي رسانش دليل تفاوت در روش

هاي قابل توجهي هاي نظري، اختالفها در پژوهشگرمايي نانولوله
هاي مختلف و شرايط  روششود. همچنين ها ديده ميميان نتايج آن

هاي  نولولهرسانش گرمايي نا گيري گوناگون حاكم بر فرايند اندازه
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اند. اين نتايج براي قضاوت  كربني نتايج متفاوتي در پي داشته
از اين رو ها كافي نيست. ي رسانش گرمايي نانولولهدرباره
اي براي ديناميك مولكولي به شكل گسترده هاي سازي شبيه

بدين  د.نشوبه كار گرفته ميها  در نانولولهگرما  ترابردي  مطالعه
ديناميك مولكولي تعادلي، ديناميك مولكولي توان از  منظور مي

  و ديناميك مولكولي ناتعادلي همگن بهره برد. ناتعادلي 
نظم بلوري زياد، طول پويش آزاد ميانگين بلند و سرعت باالي      

ها از جمله عوامل مثبت تاثيرگذار بر رسانش ر نانولولهها د فونون
در رسانش گرمايي اي  نقش عمدهها فونون. ]2[هاست گرمايي آن

ها در ظرفيت گرمايي  سهم فونونها بر عهده دارند. نانولوله
هاست؛ از  تر از سهم الكترون هاي كربني صد مرتبه بزرگ نانولوله
. ]3[ صرفنظر نمود فرايندها در اين  توان از سهم الكترون مياين رو 

عرضي، طولي، (مانند مدهاي صوتي مدهاي فونوني گوناگوني 
انرژي  ترابردفرايند  ) و مدهاي نوريتنفسي شعاعييچشي و پ

طول پويش آزاد ميانگين  را به عهده دارند. ها نانولولهگرمايي در 
ي ميكرومتر تخمين زده  ها از مرتبه هاي گرمايي در نانولوله فونون

هاي فونوني ناشي از به دليل پراكندگياين طول شده است، ولي 
نقص كاهش -مرز و فونون- نفونون، فونو- هاي فونونبرهمكنش

  .]4[ يابد مي
ي كربني در اين مقاله بستگي رسانش گرمايي نانولوله     
ي آرمچير را به گراديان دمايي اعمال شده بر آن بررسي ديواره تك
معرفي  را سازي شبيه روش و تئوريدر ادامه نخست نماييم. مي
 واهيم نمود.تفسير خو  به دست آمده را ارايه كنيم. سپس نتايج مي

 تبيين خواهدگيري نهايي از اين بررسي  در پايان مقاله نيز نتيجه
  .شد

  تئوري و روش شبيه سازي
هاي  ي پتانسيل هاي ديناميك مولكولي بر پايه سازي شبيه    

تا كنون نمايند.  اي رسانش گرمايي را محاسبه مي ذره ميان
ربن معرفي هاي ك اي گوناگوني براي اتم ذره هاي ميان پتانسيل

در سانش گرمايي ر ي مطالعهبراي  پژوهشدر اين . ]5[ اند شده
سازي ديناميك مولكولي  شبيه ،ي آرمچير يوارهد ي كربني تك نانولوله

برهمكنش ميان  اين راستا ردايم.  كار برده را به 1ناتعادلي سرراست
 استمدل سازي شده  2اي برنر اي كربن با پتانسيل ميان ذرهه اتم

قانون  گيري از با بهرهسرراست  ديناميك مولكولي ناتعادليدر  ].6[
بر و اعمال يك گراديان دمايي ثابت (شار گرمايي) فوريه رسانش 
  :آوريم به دست ميآن را گرمايي رسانش  اي مانند نانولوله، سامانه

)1(
1

J
dz

dT

dt

dQ 


  
J انرژي  كه مقدار ،استدر حالت پايا گالي شار گرمايي چ

 نشان را dtي زماني در بازه سطح مقطع عبوري از  Qگرمايي 
و رسانش گرمايي  دمايي گراديانهم به ترتيب و dzdT دهد.مي

كل نانولوله نخست ن روش در اي .ندستهنانولوله محور در راستاي 
در دماي  3هوور- نوز دماپايرا به كمك يك دماپاي مناسب مانند 

T هايي با ضخامت  نانولوله را به اليه سپسرسانيم. به تعادل مي
اي نخست در دو انتها را به عنوان هكنيم. اليهبندي ميبخشبرابر 
ي  ي ثابت يك اليهر طرف پس از اليهو در ه ،هاي ثابتاليه

 گيريم واسطه براي جلوگيري از بازتاب انرژي گرمايي در نظر مي
اين يكي از . داريمنگه ميثابت در هر سو را ي سوم اليهدماي . ]7[

Thot/2ثابت ها با دماي اليه TT   در يك سو نقش
 ثابت دمايكند و ديگري با زي ميبارا يي ي گرما چشمه

2/Tcold TT   .براي در سوي ديگر چاهك گرما خواهد بود
 tثابت نگه داشتن دماي چشمه و چاهك در هر گام زماني 

انرژي از  tcold,ΔEانرژي به چشمه افزوده و مقدار  thot,ΔEمقدار
 را ها سرعت كردن مقياس روشكاهيم. در اين راستا  چاهك مي

هاي  ولي اتم بريم. مي كار به اليه دو اين درون هاي اتم براي
براي  .كنند هاي مياني و واسط از قانون حركت نيوتن پيروي مي اليه

ها از الگوريتم عددي  حل عددي معادالت كالسيك حركت اتم
 در شده ايجاد ار گرماييشبدين ترتيب ايم.  هبهره برد 4ورله سرعتي

  ]:7[ آيد مي دست به زير رابطه از لهنانولو محور راستاي

)2(
ΔtA

ΔEΔE
J

t

t

N

1t

N

1t tcold,thot,











  
A،Nt  وΔt  و تعداد ،نانولوله مقطع سطح مساحتبه ترتيب 

اي هر اليه  دماي لحظه سازي هستند. شبيه زماني هاي گام ي اندازه
ي دمايي نانولوله از  رخواره آيد. پاري به دست مي هم ي از قضيهنيز 
هاي مختلف آن حاصل  اي اليه گيري زماني دماي لحظه يانگينم

با  يي در راستاي محور نانولولهگراديان دماهمچنين شود.  مي
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ي دمايي به يك تابع خطي هاي بخش خطي رخوارهبرازش داده
  شود.حاصل مي

  ها نتايج و بحث
تاثير بزرگي اختالف دماي دو در بخش نخست اين پژوهش      

از اين رو رسانش گرمايي آن بررسي نموديم.  بررا  سر نانولوله
) را با اعمال 10و10و ( )5و5هاي ( رسانش گرمايي نانولوله

و براي در دماي اتاق  ،كلوين 100- 20 ،هاي دمايي مختلف گراديان
 1شكل، محاسبه نموديم. نانومتر 88/49-47/12 هاي گوناگون، طول

اختالف دماي دو سر نمودار رسانش گرمايي را بر حسب (راست) 
رسانش دهد.  ي مذكور نمايش مي نانولوله، براي دو نوع نانولوله

ي  با اختالف دما رابطه ،شده هاي بررسي ي طول در همه ،گرمايي
 هاي تعداد فونونافزايش گراديان دمايي با تواني و معكوس دارد. 
هاي  پراكندگيشوند. اين امر سبب افزايش  بيشتري برانگيخته مي

  گردد. ميو كاهش رسانش مخرب فونوني 
  

  
و  )5و5( هاي سانش گرمايي نانولولهنمودار لگاريتمي ر (راست) :1شكل

هاي  در دماي اتاق. لوزي ها آنگراديان دمايي اعمال شده بر سب بر ح )10و10(
هاي  دادهبه ترتيب هاي نارنجي  هاي سبز و دايره قرمز، مثلثهاي  ، مربعآبي
با افزايش نانومتر هستند.  88/49و  41/37، 94/24، 47/12هاي  ط به طولمربو

رسانش گرمايي به شكل تواني كاهش  ،گراديان دمايي اعمال شده بر نانولوله
 )10و10(و  )5و5(هاي  نمودار لگاريتمي رسانش گرمايي نانولوله (چپ)يابد.  مي

هاي  اي قرمز، مثلثه ، مربعهاي آبي لوزياتاق. ها در دماي  طول آنسب بر ح
مربوط به هاي  دادههاي بنفش به ترتيب  هاي نارنجي و ستاره سبز، دايره

با افزايش طول كلوين هستند.  100و  80، 60، 40، 20هاي دمايي  گراديان
    .يابد رسانش گرمايي به شكل تواني افزايش مي ،نانولوله

ي  ها بررسي اثر طول بر رسانش گرمايي نانولولهبه منظور      
را بر ) 10و10()، 5و5(هاي  رسانش گرمايي نانولوله ،آرمچير كربني

 1ي دمايي ذكر شده در باال در شكلها حسب طول و براي گراديان
ي طولي  در بازهپيداست، كه گونه  ايم. همان نشان داده(چپ) 

هاي دمايي اعمال شده  و براي همه گرادياننانومتر  88/49- 47/12
و با  ،به شكل توانيگرمايي رسانش با افزايش طول بر نانولوله، 

جا كه طول پويش آزاد  از آنشود.  زياد مي ،نماي نزديك به يك
هايي است كه ما  تر طول هاي گرمايي بسيار بزرگ ميانگين فونون
گرما بالستيك  ترابردايم، سازوكار حاكم بر فرايند  بررسي نموده

 پراكندگيبه دليل ناچيز بودن . در رسانش بالستيك ]1[ است
 5كلپ اومهاي مخرب  راستاي محور نانولوله، پراكندگيفونوني در 

پراكندگي افزون بر اين،  توانايي مختل نمودن رسانش را ندارند.
ب كاهش سبتر  هاي كوچك طولهاي گرمايي از مرزها در  فونون

 شود. رسانش گرمايي در نانولوله مي

(راست) نمودار رسانش گرمايي بر حسب قطر  2در شكل     
 47/12و براي طول هاي دمايي گوناگون  نانولوله را در گراديان

ايم. در اين شكل رسانش گرمايي  نانومتر در دماي اتاق آورده
و ) 12و12)، (10و10)، (7و7)، (5و5)، (3و3هاي ( نانولوله

كلوين  100و  80، 60، 40، 20هاي دمايي  در گراديان) 15و15(
مدهاي فونوني عرضي  ،اند. با افزايش قطر نانولوله گزارش شده

هاي عرضي با  شدگي اين فونون شوند. جفت بيشتري برانگيخته مي
كاهش رسانش گرمايي را در  ،حامل انرژي گرمايي مدهاي طوليِ

  پي دارد. 
هاي آرمچير،  در پايان اثر دما را نيز بر رسانش گرمايي نانولوله     

هاي دمايي مختلف بررسي نموديم. از اين رو رسانش  در گراديان
نانومتر را،  47/12) به طول 10و10) و (5و5ي ( مايي دو نانولولهگر

، در دماهاي ها كلوين بر آن 100- 20هاي دمايي  با اعمال گراديان
(چپ)). افزايش دما، در 2كلوين به دست آورديم (شكل 700- 100
ه افزايش تواني رسانش ، منجر بكلوين 700تا  100ي دمايي  بازه

شود. با زياد شدن دما  هاي دمايي مي اني گرادي همه گرمايي به ازاي
كلپ طول پويش آزاد ميانگين  هاي مخرب اوم و افزايش پراكندگي

 ،ي دمايي اشاره شده ولي در طول و بازهيابد.  ها كاهش مي فونون
تر از طول نمونه  ها همچنان بزرگ طول پويش آزاد ميانگين فونون
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توانند فرايند  نمي كلپ هاي اوم ماند و در نتيجه پراكندگي باقي مي
به تدريج  ،با افزايش بيشتر دماولي رسانش را مختل كنند. 

در نانولوله چيره  ترابرد گرمابر سازوكار هاي مخرب  پراكندگي
  .]9[د شخواهند كاهش رسانش گرمايي  شده، سبب

  

 به طول هاي آرمچير  سانش گرمايي نانولولهنمودار لگاريتمي ر (راست) :2شكل
هاي دمايي  با اعمال گراديان در دماي اتاق و قطربر حسب  نانومتر 47/12

هاي نارنجي و  هاي سبز، دايره هاي قرمز، مثلث ، مربعهاي آبي لوزي. گوناگون
، 60، 40، 20هاي دمايي  مربوط به گراديانهاي  دادههاي بنفش به ترتيب  ستاره

با افزايش قطر رسانش هاي دمايي،  ي گراديان در همهكلوين هستند.  100و  80
هاي  نانولولهنمودار رسانش گرمايي  (چپ)شود.  واني كم ميگرمايي به شكل ت

هاي دمايي  در گراديان نانومتر بر حسب دما 47/12به طول ) 10و10(و ) 5و5(
  يابد. ميرسانش گرمايي به شكل تواني افزايش  دمابا افزايش . گوناگون

 
  گيرينتيجه

ي  هاثر گراديان دمايي اعمال شده بر نانولول پژوهش اين در     
سازي  به كمك شبيه ،بر رسانش گرمايي آنكربني آرمچير را 

ا زياد شدن بمطالعه نموديم.  ،ديناميك مولكولي ناتعادلي سرراست
 هاي گرمايي اختالف دماي دو سر نانولوله و افزايش شمار فونون

گرما را  ترابردفرايند هاي مخرب فونوني  پراكندگي، برانگيخته شده
ي  اين رفتار در همهدهند.  كاهش ميرسانش گرمايي را مختل و 

رفتار مشاهده و دماهاي بررسي شده مشاهده شد. ها، قطرها  طول
نتايج گزارش با ي رسانش گرمايي بر حسب طول، قطر و دما  شده
افزايش گراديان دمايي  .]7،10،11[ ي پيشين سازگاري دارد شده

بر حسب ي كربني آرمچير  نانولولهتاثيري بر رفتار رسانش گرمايي 
  دهد. طول، قطر و دما ندارد و تنها مقدار آن را تغيير مي
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