
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

-توسط میدان نیروی واالنس وسیلیدارشده ی کربنی آرم چیر موجمکانیک مولکولی نانولولهی مطالعه

 ترسف

 3بیسیده مژگان سید طال ؛   2معصومه، صادقی نیارکی؛  1سبیکه،  قاسمی
 

 ، تهراندانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشکده علوم پایه،1

 تهران ،ه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییدانشکده علوم پای2         
 دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید چمران، اهواز 3

 

 چکیده

ترسف  -مولکولی با استفاده از پتانسیل وسیلیسازی مکانیکروش شبیه های مکانیکی مختلف ازدار آرم چیر در تنشی کربنی موجدر این مقاله بستگی انرژی نانولوله

 Vasili and Tersoffترسف ) -جمالت پتانسیل وسیلی و سهم نقش  چیر بررسی شده است .ی کربنی آرممحاسبه شده است. بدین منظور ابتدا انرژی نانولوله

Potentialنموده و بستگی آن به دامنه و طول موجِ موج سینوسی ایجادشده، بررسی  دارچیر را موجآرمی کربنی شده است. سپس نانولوله( در مقدار انرژی شرح داده
شده ی موج اعمال( با افزایش دامنه2یابد. شده بر نانولوله، انرژی آن کاهش میموج اعمال( با افزایش طول1. از انجام این تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:.شده است

جمالت  ه دیگردر انرژی نسبت بپتانیسل خارج از صفحه ای(( و جمله سوم ترسف)π( سهم جمله پنجم)همپوشانی اوربیتال های 3یابد.آن افزایش میبر نانولوله، انرژی 
 بیشتر می باشد.  )کششی و خمشی( ترسف

  

 پتانسیل وسیلی و ترسفی کربنی موجدار شده، شبیه سازی مکانیک مولکولی، میدان نیروی واالنس، نانولوله های کلیدی:واژه
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Abstract  
 

In this article, we studied the effcts of ripples on different energy contributions of  a recently introduced valence 

force field model(Tersoff Potential). Different energy modes were investigated for the rippled armchair carbon 

nano tubes. We explained the effect of amplitude and wavelength of the sinusoidal created ripples created ripples 

on different energy modes.We found that: 1) the larger amplitude yields larger energy modes, 2) longer 

wavelengths results in smaller energies.3) the portion of fifth(overlap π orbitals) and third(out-of-plane angle 

potential) sentences in energy are higher than others. 

Key words: armchair carbon nanotubes, mechanical properties, valence force field, modeling and simulation. 

 

PACS No.   65,1366,1359-m, 59,1791sm 
  

  مقدمه(1
یک تابع ریاضی است که بهه انهرژی یهک سیسهتم بهع      میدان نیرو: 

 عنوان پیکربندی سیستم مربوط می شود.

(نوشهته مهی   1ی)میدان نیروی مدرن استاندارد بهه صهورت رابطهه    

 شود.

   ∑    

       

 ∑     

    

 ∑      
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 ∑      

            

 ∑    

         

 

 ∑                                         

        
مقاله یک میدان نیروی واالنس برای کربن با در این 

سازی توان در شبیهشود که از آن میارائه می  SP2هیبریداسیون

. پتانسیل به صورت [1] ها  استفاده کردها و فولرینگرافین، نانولوله

 زیر است:
 

      
  ∑(    )

 

     

   ∑ (      )
 

       

     
  ∑  

  ⃗    ⃗    ⃗  

                    
     

         

      
  ∑          

       

  ∑| ⃗⃗   ⃗⃗ |
 

     

      
  ∑           

       

                        

را به اتم   برداری است که اتم    ⃗   ⃗    ⃗ (:   2ی )در رابطه

بردار مکان اتهم      ⃗ که در آن،   کند( متصل می  ی اتم )همسایه  

 طهول پیونهد    |  ⃗ |     باشهد.  مهی   بردار مکان اتهم     ⃗ و    

 باشد. میهای همسایه( در هر حالت ی بین اتم)فاصله
                                                                            

       
 

 

 ⃗⃗    ⃗⃗  

      
                                                                 

    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗   
 ⃗    ⃗      ⃗    ⃗      ⃗    ⃗  

                    
               

 

کار رفته در پتانسیل وسیلی و ترسف داده ( ضرایب به1در جدول)

 :[1]استشده
 ضرایب به کار رفته در پتانسیل وسیلی و ترسف برحسب الکترون ولت :1جدول

مزیت سهادگی در کهد نویسهی را دارد و    پتانسیل وسیلی و ترسف 

ترسف هم بهتر توصهیف مهی   پتانسیل خواص فونونی را نسبت به 

 تولید شهده و فولرین لوله و گرافین این پتانسیل فقط برای نانو .کند

، در حهالی کهه   ]1[نتایج تجربهی همخهوانی زیهادی دارد    ت و بااس

ذره ای مرتبه پیونهدی اسهت و قابلیهت     3ترسف پتانسیلی پتانسیل 

  .]2[دهم داررا استفاده برای الماس 

 

 تئوری و مراحل انجام محاسبات:(2

سازی مواد در ابعاد اتمی استفاده منظور مدلهای اتمی بهسازیشبیه

ها توسط توابهع  کنش بین اتمسازی، برهمشوند. در این نوع شبیهمی

-شوند. در مقاله حاضر، ساختار نانولولهتجربی توصیف می پتانسیل

بین اتمهی   کمک پتانسیلهای مختلف بهچیر در حالتی کربنی آرم

 . ]1[استسازی شدهترسف شبیه -وسیلی 

ی: کربنهی  های کربنی وجودارد نانولولهه سه نوع عمده برای نانولوله

-ی کربنههی آرمانولهههو ن 2ی کربنههی کههایرال ، نانولولههه1چیههرآرم

3چیر
چیهر در  ی کربنی آرم. در این پژوهش انرژی نانولوله]5و4و3[

سهازی  های مختلف محاسبه شده است. بدین منظور از شهبیه حالت

 است:شدهمولکولی مطابق مراحل زیر استفاده -اتمی

ههای سیسهتم بها    کهنش ذره مرحله اول: ساختن مدلی بهرای بهرهم  

های کربن نانولوله با یکدیگر کنش اتمدر این مرحله برهم یکدیگر:

 (.2ی)رابطه شده استسازی با پتانسیل وسیلی و ترسف مدل

های سیستم با محیط مرحله دوم: ساختن مدلی برای برهمکنش ذره

کنش بین ذرات دسهتگاه و محهیط   شرایط مرزی مدل  برهم اطراف:

های کربن در نانولوله بهه کند که برای اتماطراف آن را مشخص می

ی انرژی های مرکزی در محاسبهجای استفاده از شرط مرزی، از اتم

عنوان ی انرژی فقط بههای مرزی در محاسبهاست و اتمشدهاستفاده

و  .اندهای مرکزی مورد استفاده قرار گرفتههای همسایه برای اتماتم

 اند.(، تعریف شده2ی ترسف )رابطه

هاشان نیز هرکدام که سه همسایه داشته باشند و همسایه هایی رااتم

ههایی کهه مرکهزی    های مرکزی و اتهم دارای سه همسایه باشند، اتم

ههای  ههای درون کهادر اتهم   گوییم. اتهم های مرزی مینباشند را اتم

 (.  1)شکلباشند های مرزی میهای خارج کادر، اتممرکزی و اتم

                                  

                                                                                

 
 

                                                 
1-Armchair Carbon nano tubes 

2- Chiral Carbon nano tubes 

3- Zigzag Carbon nano tubes 

                     
4.581 0.008051 4.004 1.313 4.087 18.52 
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                                                                            ( باز شده5و  5چیر )ی آرمنانولوله -1شکل
 کارسازی بهشبیهسازی و انجام آن: روش شبیهمرحله سوم: انتخاب 

نویسهی  مولکهولی و زبهان برنامهه   رفته در این مقاله از نوع مکانیهک 

 باشد.فورترن می

 

 نتایج و بحث(3

ی ترسف در انرژی نانولوله -نقش جمالت پتانسیل وسیلی ( 3-1

(، 2ترسهف )رابطهه    -با استفاده از پتانسیل وسهیلی  چیر:کربنی آرم

چیر با برنامه نویسهی فهورترن محاسهبه    ی کربنی آرمنانولولهانرژی 

سههم جمهالت پتانسهیل ترسهف در      ،2در نمودار شکل است.شده 

شعاع مشخص  چیر برحسب طول به ازای یکی آرمانرژی نانولوله

  نانولوله رسم شده است.

ی آرم چیر برحسب طول به ازای یک شهعاع  نمودار انرژی کل نانولوله -2شکل 

 ی ترسف.(، برای شش جمله5و  5مشخص)

ی پههنجم ترسههف  همانگونههه کههه در نمههودار پیداسههت جملههه    

( نقههش بیشههتری در انههرژی دارد، ایههن جملههه ناشههی از 2ی)رابطههه

ی گههرافین، اینسههت کههه بههه هنگههام لولههه کههردن یههک صههفحه    

شهوند و  ههای همسهایه بهه ههم نزدیکتهر مهی      اتهم  πاوربیتال های 

هها بیشهتر شهده، در نتیجهه انهرژی زیهادی       همپوشانی بین اوربیتال

شهود. بعهد از جملهه ی پهنجم     نسبت به سایر جمالت صهرف مهی  

( نقههش بیشههتری در پتانسههیل خههارج از صههفحه ایجملههه ی سوم)

انههرژی )نسههبت بههه سههایر جمههالت(دارد، زیههرا اتههم هههای گههرافن 

امهها در  .و نانولولههه را مههی سههازند دیگههر در یههک صههفحه نیسههتند

 ،گهرافن، پیونهد هها خیلهی کشهیده نمهی شهوند       هنگام لوله کهردن  

 خیلههی کههم مههیسهههم انههرژی هههای خمههش و کشههش   در نتیجههه

 شود. 

کهردن   با مهوج دار ی کربنی آرم چیر: ( موج دار کردن نانولوله3-2

، مهی تهوان در    نانولوله که با استفاده از کرنش به وجود مهی آیهد  

کهه خهارج از ههدف     ]6[خواص الکترومکانیکی را راحت تر کهرد 

مقاله می باشد. در این مقاله هدف اصلی استفاده از پتانسیل وسیلی 

ترسف برای در  تغییر انهرژی نانولولهه بهه علهت تغییهر شهکل        –

ترسهف   -آن)موج دار شدن(می باشد که جمالت پتانسهیل وسهیلی  

 پاسخگوی این تغییر انرژی ها می باشند.

 

 : دارچیر موجرمنی آی کربی انرژی نانولولهمحاسبه( 3-3

تهوان، یهک   ( مهی 6ی با ایجاد تغییر مختصهات در نانولولهه )رابطهه   

 دار کرد.نانولوله را در راستای طولی آن موج

          (
   

 
)    

         (
   

 
)                                        

واحهد   باشد وطول موج می λدامنه موج  و   Aمتغیرند. λو  Aکه 

 هر دو آنگستروم است.

 188( با طول 5و 5اتمی با بردار کایرال ) 088ی مختصات نانولوله 

دههیم تها مهوج دار    ( تغییر مهی 6ی)آنگستروم را با استفاده از رابطه

ههای همسهایه( میهانگین در    ی بهین اتهم  )طهول پیوند)فاصهله   شود

در  باشهد.(. آنگستروم مهی  44083/1( برابر 5و 5چیر)ی آرمنانولوله

 کنیم.زیر بستگی انرژی نانولوله به طول موج و دامنه را بررسی می

 

دار به طهول  چیر موج ی کربنی آرم( بستگی انرژی نانولوله3-3-1

دار به طهول مهوج،   ی موجبرای بررسی بستگی انرژی نانولوله موج:

آنگسهتروم و   188و  58های را  با طول موج 3-3ی بخش نانولوله

 λ ، 4کنهیم. در شهکل  دار مهی آنگستروم مهوج  8110ی یکسان دامنه

  باشد و ی موج اعمال شده روی نانولوله میدامنه  طول موج و 

به ترتیب انرژی کل نانولوله و انرژی متوسط بر اتم نانولوله     و

 باشند.می
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 (5و5چیر موج دار با بردار کایرال)ی کربنی آرمنانولوله -3شکل

ی گیریم که: به ازای یک دامنهه ، نتیجه میBو Aی شکل مقایسهاز 

ثابت، هرچه طول موج کمتر انرژی کل نانولوله و انرژی متوسط بر 

هرچه طول موج کمتر شهود:   .شود و برعکساتم نانولوله بیشتر می

ی اول و چههارم  افتد.)جملهه کشش پیونهد بیشهتری اتفهای مهی     -1

بین پیوندها از مقدار تعادلی خهود  زوایای  -2شود( ترسف زیاد می

 -3شهود(  ی دوم و چهارم ترسف بیشتر مهی شوند.)جملهدورتر می

ی سهوم  شهوند.)جمله های همسایه دورتر مهی ی اتمها از صفحهاتم

ههای همسهایه بهه ههم     اتم π هایاوربیتال -4شود( ترسف زیاد می

همسهایه   هایاتم πهای شوند و همپوشانی بین اوربیتالنزدیکتر می

بعنهوان ماهال   . شهود( ی پنجم ترسف زیاد مهی شود.)جملهبیشتر می

(، نمودار انرژی بر حسب دامنه 5و 5چیر)ی کربنی آرمبرای نانولوله

 نمایش داده شده است. 4به ازای طول موج های مختلف در شکل 

 

                                        

 

 

 

 
ههای  چیر بر حسب دامنه برای طهول مهوج  ی آرمنمودار انرژی نانولوله -4شکل

 مختلف
 دار به دامنهه: چیر موجی کربنی آرم( بستگی انرژی نانولوله3-3-2

ی دار به دامنهه، نانولولهه  ی موجبرای بررسی بستگی انرژی نانولوله

آنگسهتروم و طهول مهوج     8110و  810ههای  را  با دامنه 3-3بخش 

 کنیم. دار میآنگستروم موج  58یکسان

 

 
 (5و5چیر موج دار با بردار کایرال)ی کربنی آرمنانولوله -5شکل

شهود کهه بهه ازای    ، این نتیجه حاصل میCو  Aی شکل از مقایسه

یک طول موج ثابت، هرچه دامنه بیشتر انرژی کل نانولوله و انرژی 

 شود و برعکس. متوسط بر اتم نیز بیشتر می

ما به این نتیجه رسیدیم که: پس از انجام محاسبات  نتیجه گیری:(4

( هر چه طول موج اعمال شده به نانولوله بیشتر شهود، انهرژی آن   1

( هر چه دامنه اعمال شهده بهه نانولولهه    2کمتر می شود و برعکس.

( سههم جملهه   3. ، انرژی آن بیشتر می شهود و بهرعکس  بیشتر شود

م ترسف)پتانیسهل  ( و جملهه سهو  πپنجم)همپوشانی اوربیتال ههای  

خههارج از صههفحه ای( در انههرژی نسههبت بههه بقیههه جمههالت       

 ترسف)کششی و خمشی( بیشتر می باشد.
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