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 به روش المان محدودنانولوله کربن -کامپوزیت پلی اتیلننانو شبیه سازی گذردهی الکتریکی مؤثر
 

* فرهود، ضیائی ؛ شهریار،  ملکی
 

  تهران، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

 

 چکیده
بودن خواص منحصر به فرد الکتریکی، اپتیکی، گرمایی و مکانیکی از اهمیت خاصی ( از جمله مواد جدیدی هستند که به خاطر دارا CNTsنانو لوله های کربن )

، گذردهی شبیه سازیدر این نانو لوله کربن خواص ذکر شده را بهبود می بخشند. -برخوردار بوده و از طریق ترکیب با پلیمرها، با تشکیل نانو کامپوزیتهای پلیمر
و نتایج حاصل  در کسرهای حجمی مختلف از نانولوله های کربن محاسبه شدهبه روش المان محدود  (PE-CNT)لوله کربننانو -الکتریکی نانو کامپوزیت پلی اتیلن

 ابزار بر استفاده از است. نتایج حاصل شده در کار حاضر مقایسه شده Bruggemann Smmetric Equationو  Maxwel-Garnettاز آن با مدلهای 

 صحّه می گذارند. محدودبه روش المان  کامپوزیتها ی نانوکخواص الکترواستاتی سازی شبیه
 

 

Effective permittivity simulation of Polyethylene-Carbon Nanotube Nano-Composite 

using Finite Element Method 
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Abstract  
 

Carbon nanotubes (CNTs) are new important materials that possess individual electrical, optical, thermal and 

mechanical characteristics via combination with polymers, form Polymer-CNT Nano/composites that improves 

aforementioned properties. In this simulation, electrical permittivity of Polyethylene-CNT Nano/composite in 

different volume fractions of CNTs has been calculated with the finite element method (FEM). The results of 

simulation have been compared with Maxwel-Garnett model and Bruggemann Smmetric Equation. The 

obtained results verified the simulation method of Polymer-CNT Nano/composites electrostatics characteristics 

with FEM. 

 

PACS No. 81          
 

  قدمهم
به حوزه علم و یکی از مواد جدیدی که در سالهای اخیر      

هستند. در سال   (CNTs)لوله های کربن تکنولوژی وارد شده، نانو

های  لوله نانو .[1]کشف شد 1توسط ایجیما های کربن لوله نانو 1991

کربن به خاطر دارا بودن خواص منحصر به فرد الکتریکی، اپتیکی، 

بوده و از طریق  گرمایی و مکانیکی از اهمیت خاصی برخوردار

نانو لوله کربن -ترکیب با پلیمرها، با تشکیل نانو کامپوزیتهای پلیمر

 که 1991 سال از پس خواص ذکر شده را بهبود می بخشند.

 چند دیواره های کربنی لوله نانو بار اولین برای همکاران و 2آجایان

 شپژوه معرفی کردند، پلیمری ماتریس کننده در پُر مواد به عنوان را

 چنین مدلسازی و شناسایی بهبود، ساخت، روی بسیاری های

نویسندگان این مقاله در کار  .[2]است شده متمرکز ساختارهایی

را جهت  CNT-خواص الکتریکی نانو کامپوزیت پلیمر خود قبلی
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حوزه صنعت هسته ای و در در سازی یک دزیمتر فعال  شبیه

های  لوله نانو. [3]مورد بررسی قرار دادندحفاظت در برابر اشعه 

 کربن از طریق ترکیب با بسترهای پلیمری منجر به تغییر خواص

 در زمینه مطالعه خواص .می شوندماده  الکترواستاتیکی

صورت گرفته  های بسیاری پژوهشکامپوزیتها  الکترواستاتیک نانو

در همراستا های کربنی  لوله در این پژوهش نقش نانو .[8-1]است

در کسرهای  PE-CNTتغییر مقدار گذردهی الکتریکی کامپوزیت

 COMSOLبا استفاده از نرم افزار  گذرحجمی نزدیک به ناحیه 

 مورد بررسی قرار گرفته است.

 گذردهی الکتریکی مؤثر
نی به بستر پلیمر منجر به تغییر ثابت های کرب افزودن نانو لوله     

 CNTsدر صورتی که چیدمانشود.  الکتریک ماده پلیمری می دی

در بستر پلیمری به صورت همراستا باشد، ناحیه خازنی در کل 

الکتریک غالب خواهد بود که متعاقب آن گذردهی  حجم دی

و ظرفیت الکتریکی آن  PE-CNTالکتریکی مؤثر کامپوزیت

در بستر  CNTsیافت. در حالی که توزیع پراکنده  افزایش خواهد

 1پلیمری با توجه به افزایش احتمال پدیده گذر یا پِرکولیشن

ای که با درصد وزنی خاصی از نانو لوله در پلیمر به شکل  پدیده)

(، منجر به افزایش قابل توجه رسانندگی الکتریکی رخ می دهد

فزایش چگالی غالب شدن ناحیه مقاومتی در دی الکتریک و ا

جریان خواهد شد. در ناحیه مقاومتی شارش بارهای الکتریکی در 

با یکدیگر خواهد بود که این  CNTsالکتریک از طریق تماس  دی

عمل از طریق تونل زنی کوانتومی یا جهش الکترونها بین 

هایی که به اندازه کافی به یکدیگر نزدیکند، صورت  لوله نانو

خازنی در کامپوزیت -از مدل مقاومتینمایی  1گیرد. در شکل می

نمایش داده شده است. یکی از روشهای خطی CNTs -پلیمر

در بستر پلیمر، اعمال میدانهای مغناطیسی تِسالیی  CNTsکردن 

بر کامپوزیت در حین ساخت به روشهای مخلوط مذاب یا فرآیند 

-محاسبه ثابت دی الکتریک کامپوزیت پلیمر محلولی است.

 یعنی نظریه گذربن با استفاده از یکی از مدلهای نظریه کر لوله نانو

چندین مدل وجود ارتباط در این  گیرد. صورت می 3مؤثر محیط

و  (MG-2Dدو بعدی) گارنت-های ماکسول دارد؛ از جمله مدل

 (.BSEمدل متقارن بروگمَن)

 گارنت-نظریه ماکسول
ل یک این نظریه بر پایه قطبش الکتریکی ایجاد شده در اثر اِعما     

میدان الکتریکی یکنواخت بر کامپوزیت استوار است و 

کننده خواص الکتریکی محیط ناهمگن است. همانطور که  پیشگویی

های کربن به صورت  لوله نانو پیداست، مطابق این مدل 2از شکل

؛ می شوندسازی  های بینهایت دراز در حالت دو بعدی شبیه استوانه

محور مرکزی این استوانه ها  بدین صورت که میدان الکتریکی بر

در حالت دو بعدی گذردهی الکتریکی مؤثر کامپوزیت  .عمود است

PE-CNT  یعنی
eff :عبارتست از 

(1   )
 PECNTPECNT

PECNT
PEPEeff









 2 

و  PEکسر حجمی یا سطحی نانو لوله های کربن،   در آن که

CNT لوله کربن  به ترتیب گذردهی الکتریکی پلی اتیلن و نانو

 .[8]هستند

R

C

Polymer

CNTs

 
های کربن برای توزیع پراکنده و همگن نانو لوله  خازنی-مدل مقاومتی:  1شکل

 در بستر پلیمری.

 
به منظور  PE-CNTنحوه آرایش نانو لوله های کربن در کامپوزیت:  2شکل

 .الکترواستاتیکشبیه سازی خواص 

 معادله متقارن بروگمَن
  McLachlanاز معادله  حالت خاصیمعادله متقارن بروگمن      

 3/1cذرآستانه گ و  s=t=1آن نماهای بحرانیاست که در 

 :[9]می باشد

مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1393                                                                                                                                                                             408
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 (2          )0
)2(

)(

)2(

)(
)1( 











effCNT

effCNT

effPE

effPE









 

 روش کار
 بر اساس پیشرفتهای چشمگیر در قدرت پردازش کامپیوترهای      

الکتریک  امروزی، این امکان فرآهم شده است تا بتوان رفتار دی

 COMSOLافزار مواد نانوساختار و ناهمگن را توسط نرم

حل  افزار های اصلی این نرم ی از قابلیتسازی کرد. یک شبیه

های جزئی  های غیر خطی توسط مشتق معادالت دیفرانسیل سیستم

. در حالت به روش اِلمان محدود در فضاهای دو و سه بعدی است

دو بعدی ذرات به صورت کامالً تصادفی با استفاده از رهیافت 

طح شوند. س الکتریک توزیع می در سطح ماده دی 5سطح مستثنی

، عبارتست از سطح احاطه کننده یک ذره، به نحوی که exAمستثنی

دو جسم با یکدیگر، مراکز ذرات  در صورت صرفنظر از همپوشانی

مجاور، مجاز به نفوذ در آن نباشند. در مورد سطح مقطع دایره ای 

ای به  ستثنی شده به صورت دایره، سطح مDبه قطر

نویسی با  با استفاده از برنامه بدین منظور متصور است.D2قطر

، اعداد تصادفی برای چینش مراکز قاعده  MATLABافزار نرم

های کربنی در بستر پلیمری، تحت شرایط مرزی مشخص و  لوله نانو

لوخه ای این ذرات، تولید شدند. با فرض توزیع همگن و غیر ک

های کربنی تک جداره با  چگونگی توزیع تصادفی نانولوله 3شکل

nmnmدر بستر پلی اتیلن به ابعاد  nm1شعاع  1616   با

ی الگو از رهیافت سطح مستثنی را نمایش می دهد. با اعمال ولتاژ

به الکترودهایی از جنس نقره در حوزه جریانهای  ر یک ولتبراب

الکتریک  ، ثابت دی6و استفاده از مدل الکترون آزاد درودمستقیم 

در نظر  2.3اتیلن  و پلی [11]  200های کربن تک جداره  نانولوله

 .[11]گرفته شد

 
نمایی از سطح مقطع دایره ای نانو لوله های همراستا و نحوه مِش بندی :  3شکل

 دی الکتریک.

 بحث نتایج و 
، میدان PEلوله کربن به بستر  با افزودن نانو 1مطابق شکل     

در راستای اِعمال میدان افزایش یافته، دو نوع قطبش الکتریکی 

آید: یکی قطبش حاصل از بستر محیط بوجود می الکتریکی در 

  کربن. های اتیلن و دیگری قطبش موضعی مربوط به نانو لوله پلی

برآیند این دو قطبش در نهایت منجر به افزایش گذردهی الکتریکی 

 خواهد شد. PE-CNTو متعاقب آن ثابت دی الکتریک کامپوزیت

های کربن در  افزایش قطبش موضعی مربوط به افزودن نانو لوله

تر پلیمر را می توان به صورت زیر توجیه نمود: در یک میدان بس

لوله های کربن در امتداد  گیری تصادفی، نانو الکتریکی با سمت

محورهایشان دارای گشتاورهای دو قطبی الکتریکی خواهند شد که 

اندازه آنها متناسب با معکوس مربع کمترین گاف باند انرژی 

        گذردهی الکتریکی مؤثر کامپوزیت 5شکل. [12]آنهاست

PE-CNT .در کسرهای حجمی مختلف را نشان می دهد 

پیداست که نتایج حاصل از شبیه سازی گذردهی مؤثر، تا کسر 

رد و دا MG-2D مدلهمخوانی خوبی با  33.0cسطحی 

مقادیر گذردهی الکتریکی ، پس از آن به علت رخ دادن پدیده گذر

اختالف  MG-2D  مدلنسبت به مقادیر  شده سازی شبیه مؤثر

برای محاسبه  BSEهمچنین مقادیر مدل  بیشتری پیدا می کنند.

شده است؛  نمایش داده 5گذردهی الکتریکی مؤثر نیز در شکل

33.03/1در ، یمانتظار داشت BSEاز مدل همانطور که  c 

 12به  2.3از  PE-CNTمقدار ثابت دی الکتریک کامپوزیت

نتایج حاصل از شبیه سازی تا آستانه گذر همخوانی  رسیده است.

 دارند؛ BSEو  MG-2D قابل قبولی با مدلهای نظری

 نتیجه گیری
 های کربن به بستر پلیمر خواص لوله نانون با افزود     

اتیک نانوکامپوزیت مذکور دچار تغییر می شود؛ از جمله الکترواست

تغییراتی که در حوزه الکترواستاتیک قابل بررسی است، تغییرات 

مربوط به گذردهی الکتریکی دی الکتریک ساخته شده از این دسته 

مواد جدید است. این تغییرات وابسته به میدان الکتریکی و ولتاژ 

ها در بستر پلیمر،  لوله ضور نانوح اعمالی به دی الکتریک هستند.

دو  منجر به ضمن افزایش میدان الکتریکی در طول دی الکتریک
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یکی قطبش حاصل از بستر  می شود کهنوع قطبش در محیط 

های  لوله پلیمری و دیگری قطبش موضعی ناشی از حضور نانو

. برآیند این دو قطبش در نهایت منجر به افزایش است کربن

الکتریک کامپوزیت  ی و متعاقب آن ثابت دیگذردهی الکتریک

سازی در  نانو لوله کربن خواهد شد. نتایج حاصل از شبیه-پلیمر

گارنت دو بعدی و مدل متقارن -این پژوهش با مدلهای ماکسول

سازی خواص  بروگمن مقایسه شده، که بر استفاده از شبیه

کامسول صحّه  الکترواستاتیکی نانو کامپوزیتها با استفاده از نرم افزار

 گذارند. می

+++++++++ +++++++++

--------- ---------

 
منجر به افزایش شدت میدان افزودن نانو لوله کربن به پلی اتیلن :  1شکل

خطوط همبند نمایشگر شدت میدان ) و قطبش محیط می شودالکتریکی 

 الکتریکی قطبش ربیانگالکتریکی بوده و نواحی تیره تر در سطح دی الکتریک 

 .(می باشد PE-CNT کامپوزیتدر  بیشتر
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COMSOL Simulation

 
در کسرهای حجمی  PE-CNTگذردهی الکتریکی مؤثر کامپوزیت :  5شکل

 مختلف.
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