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 شبیه سازی صفحه گرافن و بررسی رفتار گرافن در آستانه شکست

 صالحی، حمداهلل ؛مریم ،شفیعی سروستانی
 گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز

  چکیده

 رفتار شبیه سازي باشد،می ناممکن موارد بعضی در و سخت، مواد نانو در ماکروسکوپی مقیاس در مکانیکی خواص بررسی براي رایج هايآزمون که آنجا از

 در این .باشد مناسبی جایگزین تواندمی دهد،می قرار ارزیابی مورد اتمی درمقیاس را رفتارمواد کهلمپس  با استفاده از نرم افزار و لکولیوم دینامیک روش به نانومواد
پردازیم می ،ده شده استبه کشیدن گرافین که به صورت شش ضلعی بریلکولی وسازي دینامیک مشبیهبا روش  و تحقیقات اخیر هاي انجام شدهما مطابق آزمایش پژوهش

 .هاي کربن اثر می گذاردبر روي انرژي و رفتار پیوندي اتمکه چگونه تنش خارجی  یمدهو نشان می
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Abstract 

Since current tests on evaluating the mechanical properties on macroscopic scale to predict Nanomaterials 

is hard and impossible in some cases, simulation of the behavior of Nanomaterials using a dynamic molecular 

technique and Lamps Software which evaluates the behavior of materials on atomic scale can be a suitable 

substitute. In this research, based on the experiments and researches that have employed dynamic molecular 

simulator we will study synthesizing hexagonal graphene that shows the influence of the external stress on energy 

and bonding behavior of Carbon Atoms.  

PACS No. 89 

همقدم
 لزوم نانو، فناوري روزافزون گسترش به توجه با      

 اهمیت چشمگیري نانو مقیاس در مواد مختلف خواص بررسی

 اي ویژه جایگاه نانومواد مکانیکی رفتار میان این در. است یافته

خواص مکانیکی گرافین با استفاده از نیروهاي اتمی در ابعاد  دارد.

کشف  ( در تحقیقی توسط لی و همکارانشAFMمیکروسکوپی )

   شده است. در این تحقیق رابطه بین تنش و کرنش به صورت

       :                                      زیر است

        
                                                                       1       

سومین  Dمدول یانگ و E کرنش است و  تنش و   که در آن

 ضریب مدول کشسانی است که در این آزمایش

04   004E=   124   094 D=-[1]چنین گزارش شده است. 

 در مکانیکی خواص بررسی براي آزمون هاي رایج که آنجا از

موارد  بعضی در و سخت نانو مقیاس در ماکروسکوپی مقیاس

 دینامیک روش به نانومواد رفتار شبیه سازي باشد، می ناممکن

1مولکولی
می  قرار ارزیابی اتمی مورد مقیاس در را مواد رفتار که 

 سازيشبیه روش انتخاب .باشد مناسبی جایگزین می تواند دهد،

 نانو مقیاس براي که دارد فرآیند زمانی و مکانی مقیاس به بستگی

 لکولیوم دینامیک سازيشبیه روش، ترینپرکاربرد و ترینمناسب

 و نانومتر درحد ترتیب به آن زمانی و مکانی مقیاس که باشدمی

                                                           
1 - Molecular Dynamics 
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 علوم با مرتبط فرآیندهاي با خوبی وتطابق است پیکوثانیه

 توسط نانومواد رفتار روي بر متعددي دارد. تحقیقات نانو وفناوري

-آن از تعدادي که است گرفته انجام مولکولی دینامیک سازيشبیه

 درشرایط باتغییر است. بوده نانومواد مکانیکی خواص به مربوط ها

 انجام هانانوالیه یا و هانانولوله روي معموال هابررسی این مرزي،

 بر بارگذاري سرعت و دما قبیل از فاکتورهایی اثر و است گرفته

 سواالت هنوز اما .[2]است شده بررسی مکانیکی آنها رفتار

 است. مانده پاسخبی نانومواد مکانیکی رفتار مورد در گوناگونی

 از فردي به منحصر شیمیایی و مکانیکی، فیزیکی خواص نانومواد

 مکانیکی استحکام به توانمی مثال عنوان به. دهندمی نشان خود

 .[0]کرد اشاره زیاد نفوذپذیري و باال کشسانیمدول  باال،

 توصیف روش

 ایجاد شرایط اولیه -الف

تعادل  دماي و فشار تعادل مانند درشرایط ها،اتم ۀاولی جایگاه      

 اولیه جایگاه اتمی، جامد ۀنمون یک در ولی کند،نمی ایجاد تغییري

 هااتم سرعت مورد در همچنین .است برخوردار زیادي اهمیت از

 سرعت طورکلی به .[8]داد انجام را فوق تقسیم بندي توانمی نیز

 دماي و جسم صلب حرکت مستقل يپدیده دو از ناشی اتم هر

 پتانسیل انرژي بودن زیاد دلیل به جامد فاز در .باشدمی نمونه

 ذرات باال دماهاي در جنبشی حتی انرژي با مقایسه در ذرات

 لذا و ندارند هم به نسبت را زیادي نسبی هايمکان تغییر توانایی

 زیادي شکل تغییر انتظار تواننمی نیز سازيشبیه زمان افزایش با

 ينقطه حول ارتعاش به هااتم این حرکتداشت.  جسم در را

 دما کاهش با نیز ارتعاشات این که شودمی تعادلشان محدود

 اولیه پیکربندي تا شود تالش بایستی یابد. بنابراینمی کاهش

-شبیه براي نظر مورد حالت به بررسی مورد سیستم در جامدات

 .[0] باشد نزدیک سازي

 پتانسیل های بین ذره ای در سیستم های اتمی -ب
 قابل نتایج لکولیوم دینامیک سازيشبیه در این که براي     

 به نحو باید اتمی بین کالسیک پتانسیل آید، به دست اعتمادي

 براي پتانسیل توابع .باشد کوانتومی اثرات ۀکنند بیان صحیحی

 قرار بحث مورد ايگسترده به طور خاص اتمی هايمجموعه

 است: گردیده بیان زیر به صورت پتانسیل تابع گرفته اند 

 (  ،  ،     )  ∑         ∑      ،     ،    

∑      ،   ،    ،       +… 

(2) 

    و   ،   توابع  .است ذرات مکان ردارب  rوانرژِي کل U  که

-ئی، دو جزئی و سه جزئی نامیده میبه ترتیب پتانسیل یک جز

کننده مقدار انرژي ن( بیا2شوند. عبارت اول سمت راست معادله )

 یا جاذبه )میدان آیدثر میدان نیروي خارجی به وجود میکه در ا

 برهمکنش پتانسیلانرژي  دوم عبارت (.الکترواستاتیک میدان

 جزئی سه هايمؤلفه ۀدهند نشان سوم عبارت ذرات و دوجزئی

گردند. می تعریف منوال همین به نیز هاقسمت دیگر است و

     پتانسیل بین اتمی و   پتانسیل خارجی تابع     تابع بنابراین

 دینامیک هايسازيشبیه در .شوندمی نامیده چندجزئی پتانسیل

 سازيشبیه براي د.دارن وجود مختلفی هايپتانسیل لکولی،وم

 توانمی ها،نانولوله و گرافیت الماس، جمله از کربنی هايدستگاه

یا پتانسیل و برنر ترسف، مورس، مختلفی نظیر هايپتانسیل از

Airebo سازي از پتانسیلاین شبیه در کرد. استفادهAirebo 

هاي هیدروکربنی سازيدر اصل براي شبیهکه . استفاده کردیم

آمیزي توانسته است موفقیتنوشته شده است. این پتانسیل به طور 

که  هاي کربنی را تشریح کند.ص مکانیکی گرافین و نانو لولهخوا

 باشد:می زیر بخش سه داراي

  
 

 
∑∑    

    

    

    
   ∑ ∑      

       

            

  

(0) 

 هايترم REBOپتانسیل  به مربوط برجمالت عالوه ترتیب بدین

 همگی و محاسبه پتانسیل این در نیز پیچشی اثرات و جونز- لنارد

 .[5]شوندمی گرفته نظر در همزمان صورت به

 شرایط مرزی در مدل های اتمی
-می متناوب مرزي شرط متداول، مرزي شرایط انواع از یکی     

-اتم يمجموعهشود می شرط مرزي فرضاین  اعمال براي .باشد

 تشکیل را دستگاه از کوچکی بخش Vجمح به سازيشبیه هاي

 کامال هاییسلول تکرار با آنگاه .دارد نام مرکزي سلول که دهدمی

 .[8]کندمی  میل بینهایت سمت به نهایی بلور مشابه باسلول مرکزي
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2استفاده از نرم افزار لمپس این مدل با    
(LAMMPS)  

لکولی از ودینامیک م ۀبرنامیک  لمپس سازي شده است.شبیه

هر چه کارآمدتر براي  که در آنملی سندیاي آمریکا است. ۀموسس

ها را در ردیابی  همسایهاتم هاي لیست  نرم افزار،شدن محاسبات 

لیست ذراتی که در فواصل کم دافعه  و دارد می  ذرات مجاور نگه

شود، بنابراین چگالی موضعی ذرات  براي سیستم بهینه می ،دارند

سازي فایل اولیه در این شبیه شود. گاه خیلی بزرگ نمیهیچ

امکان که در آن  ه استها از نرم افزار دیگري گرفته شدلکولوم

برنامه یک  این صفحه با ،سازي صفحه گرافین وجود داشتبهینه

ساده فرترن به صورت النه زنبوري بریده شد و فایل اولیه ورودي 

اتم کربن مطابق  2110سازي در این شبیه لمپس ساخته شد.

در یک شبکه هگزاگونال در کنار هم قرار دارند که  (2)شکل

امه لمپس نیاز به یک برن باشد.میAireboپتانسیل بین آنها 

سازي دارد که بهترین برنامه نمایش تصویري شبیهکمکی براي 

رسم شده با همین نرم افزار ( 2) شکل است.  vmdهماهنگ 

سازي شده از شش جهت در این شکل صفحه گرافین بهینه است.

 در فایلبریده شده است تا تقارن صفحه همانند شبکه حفظ شود. 

نتروپی وکلیه آ ،دما ،سازيجعبه شبیه ابعادورودي لمپس باید 

شرایط مرزي  شرایط مکانیک آماري حاکم بر سیستم لحاظ شود.

به واحدهاي کاهیده  و در سه بعد در نظر گرفته شده است ايدوره

هاي اتمی سیستم به صورت فاصله ابعادشده و  در سیستم توجه

  تعیین شده است.

 
 .صفحه گرافین شبیه سازي شده: 2شکل 

                                                           
2 -Large-Scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator 

 

 NVT هنگردو  دارد کلوین 044و مقداردما ثابت  ،در این سیستم

 در که است گراندکانونیک هنگرد از خاصی نوع هنگرد این .است

اجازه  مرزها سیستم این در. بود خواهد ثابت (N)تعداد اجزاء آن 

سیستم هم دما و بسته  نتیجه در و نمی دهند را جرم مبادله ي ي

 در این ما.است NVT هنگرد خواهد بود. عالمت اختصاري این

هاي مرزي سیستم تنشی به جسم با دادن سرعت به ملکولهنگرد 

 نمودار .[8] کنیم کنیم و کرنش حاصل را مشاهده می اعمال می

عمودي در این نمودار محور (انرژي بر حسب زمان کشیدگی)( 1)

افقی زمان بر حسب  محور انرژي کل بر حسب الکترون ولت

با توجه به رابطه بدست آمده از  .پیکو ثانیه را نشان می دهد

 نمودار می توانیم به راحتی مدول یانگ را محاسبه کنیم.

 
 .( انرژي بر حسب زمان1نمودار )

از هاي اتمی ناشی جابجاییاي است که به گونهاین تغییرات 

-باشد. همانطور که مشاهده میاعمال تنش بر سه ضلع کناري می

  است و شدهضلعی کامال حفظ تقارن شش( 0شکل )درشود 

د. کنش ضلعی آغاز شده و ادامه پیدا میهاي این شتنش از گوشه

ها تحت تاثیر نیروهاي ي این است که این اتماین نشان دهنده

قرار  باشنداشی از اعمال سرعت به مرزهاست میشدیدي که ن

شود مشاهده می (0)ها در شکل. در ادامه اعمال این تنشگرفته اند

 اشد و بروي در سطح گرافین میهاي اعمالی در حال پیشکه تنش

 
 ( شروع اعمال تنش بر سطح گرافین0شکل )
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 .چگونگی اعمال تنش بر سطح گرافین : 0شکل 

ایجاد تغییردر صفحه اند و در حال از مرزها به عرض کشیده شده

 تا مرکز جسم ادامه پیدا و هها از مرزها شروع شدکه تنشهستند.

اما کمترین میزان کرنش و تغییرات در مرکز صفحه  ه استکرد

 .[0]گرافین مشاهده می شود

 
 .گرافینصفحه آستانه شکست  :5 شکل

 گیری:نتیجه
رافین شش گوشه  با روش سازي یک صفحه گبا انجام شبیه     

لکولی و با استفاده از نرم افزار لمپس، نمودار تغییرات ودینامیک م

درجه  رسم کردیم. که انرژي بر حسب زمان به صورتانرژي را 

کند که تاییدي بر تبعیت کشیدگی گرافین از قانون دوم تغییر می

حسب  یم مشتق دوم انرژي برندامیهوک دارد همان گونه که 

و اگر نمودار انرژي را با  [1]دهدکرنش مدول یانگ را به ما می

توانیم ضرایب می الت بیشتري از بسط ادامه دهیمنگه داشتن جم

 5 و 0هاي جا در شکلدر اینوریم. آبعدي کشسانی را بدست 

تنش  ،هاه با افزایش تنش سه محوري از کنجمشاهده کردیم ک

کند تا در انتها قبل از پاره شدن شروع به نفوذ داخل جسم می

 جسم در مرکز کمترین تنش را دارد.
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  هاي شبیه سازي در فیزیک، موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
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