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 چكيده

بزارهایی در با توجه به گسترش تکنولوژی و ساخت ا در ابعاد ریز ی انتقال حرارتامروزه مساله

-یم و تئوریمفاه دلیلهب است.تبدیل شدهقطعات مهندسی های مهم طراحی ابعاد نانو به یکی از دغدغه

 .ندارند این مسائل راهای محیط پیوسته همچون اجزا محدود توانایی آنالیز دقیق روش متفاوت،های 

یط پیوسته های ترمودینامیک محدر ابعاد اتمی و ارتباط آن به تئوریدرک حرارت  هدف از این تحقیق

رایط شهای اتمی، بررسی تاثیر نقص با هدف (MD) در این پژوهش، روش دینامیک مولکولی باشد.می

امیک مولکولی دین است. کارگرفته شدهبعاد میکرو بر رفتار حرارتی سیستم بهمرزی و ابعاد نمونه در ا

ی و ی شار حرارتی در یک سیستم اتمعنوان یک تکنیک عددی برای مطالعهبه( NEMD) تعادلعدم

دینامیک  الراست. برای این هدف یک برنامه مدوسازی شدهی پارامتر رسانایی حرارتی پیادهمحاسبه

رود ر میهمانطور که انتظااست. سنجی شدههای متعدد صحتاست و توسط مثالمولکولی توسعه یافته

الوه، تولید بعشود. ابعاد محدود نمونه سبب پخش امواج حرارتی و کاهش میزان رسانایی ماده می نقص و

حاسباتی مبه ازای هزینه  های تمام اتمیروشو انتشار حرارت در نوک ترک مورد بررسی قرار گرفت. 

 چندمقیاسی ایهروشاگرچه . دهندنسبت به نتایج آزمایشگاهی ارائه میدقت مناسبی را  نتایج با باال

 حیه محلیتوانند دقت در حد اتمی را در یک ناهمزمان با کاهش درجات آزادی و هزینه محاسباتی می

یان نوسان مبا هدف ایجاد ارتباط  (ATCپیوند اتم و محیط پیوسته )، روش همین دلیلبه نتیجه دهند. 

-امکان شبیه درنتیجه،است.  شدهکارگرفته ای در روش اجزا محدود بهذرات در ابعاد اتمی و دمای گره

در  با دقتیا با حضور شار حرارتی دمای ثابت و ای همچون ترک در سازی مسائل مهندسی گسترده

 شود.فراهم میابعاد اتمی 

 یمدلساز تعادل،عدم دینامیک مولکولی رسانایی حرارتی، : انتقال حرارت،كلمات كليدي
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 مقدمه  :1 فصل

 

 مساله ضرورت ـ1ـ1

، ای هم در روند ساخت و هم در محدوده عملکردقطعات صنعتی و اجزای سازهطیف وسیعی از 

بهبود مشخصات مواد در حین ساخت، طراحی بهینه ابزارهای میکرو  مواجه می باشند. با اثرات حرارت

کاری در ابعاد ریز همگی مواردی هستند هایی همچون ذوب و لحیمدر حضور حرارت و بررسی پدیده

اند توجه های نوین در عصر حاضر سبب شدهی انتقال حرارت سروکار دارند. بعالوه، فناوریکه با پدیده

ای به ساختار ماده در ابعاد ریز و رفتار متفاوت آن تحت شرایط مختلف حققان به طور قابل مالحظهم

)مکانیکی، ترمودینامیکی و مغناطیسی( جلب شود. به همین دلیل امروزه بررسی رفتار مواد تحت شار 

نوسان ذرات در ابعاد  توان گفتبه عبارت ساده می. ای برخوردار استحرارتی در ابعاد نانو از اهمیت ویژه

شود و از این نظر ایجاد شار میکرو سبب تولید حرارت و برخورد ذرات باعث انتقال انرژی در محیط می

 توان نشات گرفته از رفتار ماده در ابعاد اتمی و زیراتمی دانست.حرارتی در یک ماده ار می

شود. وعمران مطرح می این بحث در علوم مهندسی مختلف همچون مکانیک، مواد، الکترونیک

ابزارهای الکترومکانیکی در ابعاد میکرو  طراحی و ساخت ی اخیر با پیشرفت سریعچنددهه، برای مثال

های مهندسی همچون رادارها، ای از دستگاهو نانومتر همراه بوده است. این ابزارها در طیف گسترده

موثر در ساخت و ی ارت به عنوان یک پدیدهکننده کاربرد دارند. انتقال حرهای قطعها و سیستممحرک

به همین دلیل طراحی و ساخت این صورت پذیرد. ملکرد این ابزارها بایستی به نحو کارآمد و مناسبی ع

 ،دیگر ایبه عنوان نمونه باشد.ی شار حرارتی در ابعاد میکرو میابزارها نیازمند درک عمیقی از پدیده
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 ترکیبات کربنی نظیرپذیری بررسی خواص حرارتی، مقاومتی و شکلطیف وسیعی از تحقیقات در زمینه 

ارتقاء مشخصات ترکیبات سیمانی و  برای مسلح کردن مواد کامپوزیتیکه ، هانانوفیبرو  1هانانو لوله

 .[3] استپذیرفته ،[2 ,1] کاربرد دارند )مانند مالت و بتن( در مهندسی عمران

طراحی و  [6] ، تابش لیزر[5] هاکاری نانولوله، لحیم[4] مسائلی همچون جوشکاری در ابعاد نانو

باشند. طراحی و ساخت این ابزارها می وابعاد میکرهای حرارتی از جمله کاربردهای نوین مواد در عایق

های ی باالی مدلسازیباشد. باتوجه به هزینهمیها نیازمند مدلسازی دقیق و بررسی عملکرد آن

ی مطلوب سازی عددی گزینهآزمایشگاهی و ارتقای توان محاسباتی کامپیوترها در عصر جدید، شبیه

سازی انجام شده در ابعاد اتمی برای جوشکاری یک نمونه از شبیه 1-1شکل در برای این امر خواهد بود. 

 شود.های نقره مشاهده مینانوسیم

 

  [4] سازی جوشکاری در ابعاد اتمیه شبی 1-1شکل 

 

                                              
1 Nano tube 
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 روش حل  ـ2ـ1

های ممکن است برای بررسی پدیده های پیوستههای عددی مبتنی بر مکانیک محیطروش

های مقیاس ریز با مشکالتی مواجه شوند. برای مثال، شکست و رشد ترک از جمله مسائلی است که مدل

وابستگی نتایج به  و تنش در نوک ترک 2حل با معضالتی همچون سینگوالریتیمحیط پیوسته در روند 

بایستی  ،شونداستفاده میاتمی هایی که برای حل مسائل در ابعاد مدلشوند. مواجه می 3ابعاد المان

های روش .ه( بررسی نمایندبه صورت یک محیط گسسته )و نه پیوست را هاها و مولکولبتوانند رفتار اتم

در  ی آزادی برای هر ذره و مدلسازی سیستم متشکل از ذراتدرجه درنظر گرفتنبا  سازی اتمیشبیه

  .اندبه همین منظور توسعه یافته اتمیحضور میدان پتانسیل بین

تواند مسائل را در ابعاد های اتمی است که به خوبی میاز جمله روش 4روش استاتیک مولکولی

عدم  آن یعنی سادگی این روش، نقطه ضعفنانو و در دمای صفر کلوین تحلیل نماید. با وجود امکانات و 

تحلیل درستی  ،ی این روشنتوان بوسیله، سبب شده است تا سازیی شبیهدرنظرگیری دما برای جعبه

اکثر مسائل مهندسی در حدود دمای اتاق و  از مواد در دمای محیط و در حضور شار حرارتی انجام داد.

حرارت در مدل های اتمی برای تطبیق نتایج با داده  نمودن لحاظ ، درنتیجهیا باالتر مطرح می شوند

درمقیاس جنبشی و مومنتم  به بیان دیگر انرژی ذرات، سرعت .های آزمایشگاهی، ضروری می باشد

ت ی حرکروش دینامیک مولکولی با حل معادله .و هستندماکر ابعاد در و حرارت مفهوم دما ، معادلاتمی

سازی نتایج یک شبیهبدین ترتیب،  نماید.حل دخیل میسرعت و نوسان ذرات را در روند  نیوتنی،

را از رفتار ماده تحت شار حرارتی تری تحلیل دقیقمفاهیم مکانیک آماری  دینامیک مولکولی با کمک

 سازد. فراهم می

به علت تعداد باالی درجات  بنیادی،سازی مسائل در شبیههای اتمی روشعلیرغم دقت خوب 

با ابعاد واقعی  نمونه سازی، امکان مدلسازیآزادی، حجم محاسبات و در نتیجه هزینه چشمگیر شبیه

های پیچیده و مسائل مهندسی عمدتاً دارای سیستمدر بسیاری از مسائل وجود ندارد.  )زمان و مکان(

 های زمانی مختلفی عمل میکنند.قطعاتی با ابعاد طولی متفاوت هستند که در مقیاسمتشکل از 

ها بر نتایج، زمانی مدلسازی و کاهش اثر مرزدرنتیجه، برای مدلسازی این مسائل، افزایش ابعاد طولی و 

 شود با دقتسعی میهای چندمقیاسی در روش باشیم.های چندمقیاسی میناچار به استفاده از روش

                                              
2 Singularity  
3 Mesh dependency  
4 Molecular Statics (MS) 
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های تمام اتمی مساله مورد بررسی و تعداد درجه آزادی کمتر از روشهای محیط پیوسته باالتر از روش

 قرار گیرد. 

-های چندمقیاسی که از دقت اتمی در بخشی از مساله بهرهای از روشدسته در این تحقیق

در دمای  اتمی سازیشبیه برمبنای مقیاسی متعددیچند هایروشتا به امروز، باشند. ، مدنظر میانددمن

روش استاتیک مولکولی، تنها انرژی پتانسیل ذرات  ها مشابهدر این روش اند.توسعه یافتهصفر مطلق 

و یا انتقال حرارت بین  5این درحالیست که برای مدلسازی چندمقیاسی در دمای محدودشود. لحاظ می

تئوری و روش عددی  ،شوداین امر سبب میها در محاسبات اتمی وارد شود. ها بایستی سرعت اتممقیاس

با روش اجزا  کوپل دینامیک مولکولی ها موردنیاز باشد. به همین دلیل،تری برای ارتباط مقیاسپیچیده

، بستر چنین روشی. تاسبرای محققان جذابیت زیادی پیدا کرده محدود و توسعه یک روش چندمقیاسی

 به طور خالصه 2-1در شکل  د.کنصنعتی فراهم می هایی وسیعی از تحلیلبرای گسترهرا  مناسبی 

 اند.های مختلف نشان داده شدههای عددی مورد استفاده در مقیاسانواع روش

 

 

 چندمقياسي كوپل حرارتي هايروش ـ3ـ1

های چندمقیاسی برقراری ارتباط حرارتی بین دو مقیاس یکی از مهم ترین مسائل در روش

بین فرمول  نوعی سازگاریدما بین دو مقیاس سعی شده است  در برخی از مطالعات برای کوپل است.

در این دسته . [10 ,9 ,8 ,7] ها ایجاد گرددو انرژی جنبشی اتممحیط پیوسته بندی ترمودینامیک 

                                              
5 Finite temperature 

 های مختلف طولیهای عددی در مقیاسروش -2-1شکل 
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روش برای مثال  شود.وارد معادالت می به صورت قیدهایی بریکدیگر دو مقیاس حرارتی ها اثرروش

مولکولی کند ذرات متحرک در روش دینامیک با استفاده از قید الگرانژ سعی می  (BD) 6زننده دامنهپل

-تحلیل فیزیکی صحیحی از رفتار ماده نمی ،این فرض مقید نماید. اما های المان اجزا محدودرا به گره

 9فوریهبا فرض برقراری قانون  ]10[و همکاران  8واگنر(، ATC) 7در روش اتم به محیط پیوسته باشد.

در  اند.کرده های اطراف ایجادبا اتمارتباطی مابین دمای هر گره با استفاده از توابع شکل اجزا محدود و 

بخشی از دامنه قرار فقط در  هااتمشود ولی در تمام ناحیه انجام می  این روش شبکه اجزا محدود

 .گیرندمی

ها مطرح این روش و ناحیه به عنوان یک مسئله عددی درمشکل انعکاس موج در مرز بین د

زگشت برای جلوگیری از با 10استفاده از شرایط مرزی جاذب یک راهکار برای حل این مشکل، باشد.می

کننده به صورت عددی فیزیک مساله ستفاده از شرایط مرزی جاذب یا میرااامواج در مرز دو ناحیه است. 

حذف کامل امواج منعکس شده توسط پارامتر ها و فرضیات مختلف این روش برای کند. را دستکاری می

 11در تحقیق صورت گرفته توسط متیو .]11 ,12 ,13[ محققان متعددی مورد مطالعه قرار گرفته است

ولی گرچه سعی شده امواج با طول موج بلندبه شکل تغییرشکل عبور داده شوند ا، [14]و همکاران 

به طور کلی باید عمل کرده و باعث حذف برخی از امواج می شوند. همچنان این روش ها مانند میراگر

داشت مشکل عدم توانایی انتقال صحیح امواج به آن دسته از روش های چندمقیاسی برمیگردد به یاد 

  .[10] جداگانه دو مقیاس را حل میکنند م بندی ناحیه،که با تقسی

 توسط 1999در سال های چندمقیاسی است که یکی از روش ]15 ,16[ 12روش شبه پیوسته

 تادمور و همکاران، بدون درنظرگیری حرارت ارائه شد. این روش بعداً توسط ایشان برای احتساب اثر دما

روش قابلیت ارتباط دو مقیاس اتمی و محیط پیوسته این  .[17] ارتقا پیدا کرد Hot-QCتحت عنوان 

در این روش )وجود شار حرارتی(  نامتعادل ترمودینامیکیشرایط . به عبارت دیگر، را در دمای ثابت دارد

 های چندمقیاسیروشگذاری در ابعاد اتمی و با کمک ترک و دندانه یحل مسالهباشد. قابل بررسی نمی

ها نتایج این تحلیلبر اثیر دما های اخیر، تدر سال. [19 ,18 ,17] می باشدهمواره مورد توجه محققان 

 به عنوان نمونه، تادمور است.مورد توجه قرار گرفته چندمقیاسی حرارتیهای با توجه به توسعه روش

                                              
6 Bridging Domain 
7 Atomistic-to-continuum  
8 Wagner 
9 Fourier Heat Law 
10 Absorbing boundary conditions 
11 Mathew 
12 Quasi Continuum (QC) 
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گذاری، با افزایش دمای شبیه سازی از صفر کلوین تا نشان داد در مدلسازی یک مسئله دندانه  [17]

  نرم شوندگی مشاهده می گردد. ،نفوذ-نمودار های نیرودمای محیط در 

همچنین، در هنگام مدل سازی در دمای صفر، نابجایی فقط با اعمال بار ایجاد می شود، در 

، با [17]مقایسه ها نشان می دهد  [20]نیز می باشد  حالی که نابجایی پدیده ای فعال شونده با دما

 باال بردن دما، بار بحرانی نابجایی، تغییر قابل توجهی می کند.

 

 [17]محل ایجاد اولین نابجایی با فلش نشان داده شده است  نفوذ در دماهای مختلف،-مودار نیرون -3-1شکل 

 

 نامهسيماي كلي پايان ـ4ـ1

ها، نر آدی انتقال حرارت توسعه روزافزون قطعات در ابعاد نانو ومطرح بودن پدیدهرغم علی

میق عزیرا درک کمبودهای بسیاری در مباحث تئوری و مدلسازی حرارت در مقیاس اتمی وجود دارد. 

در دارد.  هاهایی را با خود به همرفیزیک حاکم بر این مسائل و توسعه روش عددی متناسب با آن چالش

، سپس شودمی تحت شار حرارتی در ابعاد اتمی بررسی این پژوهش ابتدا به صورت دقیق رفتار ماده

 د.استفاده گرد سازی مقیاس باالترشود این رفتار در شبیهسعی می

به طور  یسازی اتمروش دینامیک مولکولی به عنوان یک ابزار قدرتمند برای شبیه فصل دومدر 

کد  های استفاده شده دراست. هدف از این بخش تبیین دقیق روند حل و تکنیککامل تشریح شده

شود ی این فصل سبب میمطالعهباشد. همچنین یافته در این پژوهش میدینامیک مولکولی توسعه

ی به طور های آن برای بررسی انتقال حرارت در ابعاد اتمفرضیات روش دینامیک مولکولی و محدودیت

 کامل مشخص گردد. 
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طور  ی انتقال حرارت در ماکرو بهدر فصل سوم ابتدا ترمودینامیک محیط پیوسته و پدیده

ورد بررسی مدر مسائل حرارتی و ترمومکانیکی روش حل اجزامحدود  ه این منظور،شود. بخالصه بیان می

ابعاد نانو  ی شار حرارتی درشود درک عمیقی نسبت به پدیدهی فصل، سعی میادامه درگیرد. قرار می

  .شوندهای عددی برای مدلسازی این پدیده در ابعاد اتمی تشریح میایجاد گردد. سپس تکنیک

رارت، چندمقیاسی همزمان برای حل مسائل انتقال ح چهارم، به منظور توسعه یک مدلدر فصل 

یدگاه ی این بخش دمطالعهاند. بندی شدههای مختلف دستهندمقیاسی با دیدگاههای چانواع روش

 نماید. های چندمقیاسی حرارتی ایجاد میجامعی را نسبت روش

ژوهش بایست حدود این پهای مختلف، میپس از تعریف کامل مساله انتقال حرارت در مقیاس

دلسازی مه در فصل پنجم، جزییات مورد استفادهای استفاده شده در هر مقیاس روشن گردد. در و روش

یافته سعهدینامیک مولکولی تو آمده از کدشوند. همچنین نتایج بدستاتمی و محیط پیوسته بیان می

رنامه بهای مختلف ای برای سنجش بخش. برای این منظور، مسائل ساده ولی پایهشوندسنجی میصحت

ند حل در روش د. در آخر، رواستفاده نمو پژوهش ی مسیرادامهدر  آناز  تا بتوانشوند تعریف و حل می

 شود.به اختصار بیان میچندمقیاسی مورداستفاده 

دازد. سپس پراتمی و تاثیر عوامل مختلف بر آن می رسانایی در ابعادبه تشریح ابتدا فصل ششم 

ار حرارتی در شی نهایت پدیدهدر  شوند.کارگرفته میهاتمی در مقیاس باالتر بآمده از حل نتایج بدست

 گیرد.عه قرار میآن مورد مطال های عددی ایجاد شار و تنها بر مبنای مفهوممستقل از تکنیک ،ابعاد اتمی

 در فصل جمع بندی و بررسی می شوند.در فصل هفتم آمده  به دستدر آخرین گام، نتایج 

 ند.اآوری شدههشتم نیز مراجع استفاده شده در این پژوهش جمع
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 ديناميک مولكولي :2 فصل

 

 

 سازی طیفی اخیر، روش دینامیک مولکولی به ابزاری قدرتمند در شبیهدرطول چند دهه

یش قدرت ها در ابعاد اتمی تبدیل شده است. پیشرفت تکنولوژی و افزاپدیدهای از مواد و گسترده

ی بین اتمی هاها و اندرکنشتر برای تخمین نیروهای دقیقهای کامپیوتری در کنار ارائه مدلسیستم

ی داشته باشند. ها انطباق قابل توجهی با نتایج آزمایشگاهاند تا نتایج حاصل از این مدلسازیسبب شده

شیمیایی  هاهای پیچیده همچون تابش لیزر، تغییر فاز فیزیکی ماده، واکنشسازی پدیدهگرچه شبیها

 باشند. های موجود میو عملی روش در مواد و مواردی از این قبیل نیازمند ارتقا تئوری

ها به صورت ذراتی است که با فیزیک ها و مولکولسازی اتمدینامیک مولکولی درواقع شبیه

شود سرعت گیرند. بدین منظور فرض میموردمطالعه قرار می (1-2)رابطه  مطابق کالسیک و نیوتونی 

سازی ها بسیار بیشتر از جرم یک الکترون است. در روند شبیهجرم آن ذرات بسیار کمتر از سرعت نور و

شود و درنهایت با استفاده از مکانیک آماری مشخصات دنبال می 13دینامیک مولکولی مسیر حرکت ذرات

ذرات  موقعیتشود. متغیرهای یک سیستم در روش دینامیک مولکولی عالوه بر سیستم استخراج می

درجه آزادی  6N بعدی بودن فضای مختصات،شود. لذا با توجه به سهشامل مومنتم )سرعت( ذرات می

شود. درمقابل، در استاتیک مولکولی با صرف نظر کردن از دمای ای تعریف میذره  Nبرای یک سیستم 

                                              
13 Trajectory  
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وه در استاتیک شوند. بعالعنوان درجه آزادی منظور میذرات به )سرعت ذرات( تنها موقعیتسیستم 

شودو تنها موقعیت ذرات در پایدارترین حالت )کمینه انرژی( بر ها دنبال نمیمولکولی مسیر حرکت اتم

 شود.اساس توزیع انرژی داده شده محاسبه می

(2-1) 𝑚𝛼�̈�𝛼 = 𝑓𝛼            𝛼 = 1,… . . , 𝑁 
                                                                                                     

همانطور که اشاره شد در  باشد.می �̈�و شتاب  𝑚با جرم  𝛼ی نیروی ذره 𝑓𝛼در این رابطه، 

به طور تحلیلی طبق شوند. مشخص فرض می ها همچون ذراتی با سرعت و مکاندینامیک مولکولی اتم

ها از مقدار طول موج اگر متوسط فاصله بین اتم ]21[شود نشان داده می 14هایمراوپن -تقریب بورن

ها را بصورت ذره فرض کرد. به عبارت ( به مقدار کافی بزرگتر باشد، میتوان اتم ᴧ)  15حرارتی بروگلی

دهد تا فیزیک بروگلی، تخمینی از حداقل دمای سیستم برای هر ماده را ارائه میدیگر، طول موج 

 های آن صادق باشد. با برابر قراردادن حداقل فاصله بین دو اتم با طول موج بروگلیکالسیک برای اتم

آید. درنتیجه، برای می دستبه، دمای حداقل در حدود چند کلوین )برای مواد مختلف( ((2-2) یرابطه)

هایی که با فرض رفتار کالسیک فرضی معقول است. اگرچه  امکان مدلسازی پدیده ،های معمولپدیده

تر، درصورتیکه رفتار . به طور کلینداردفلزی همراه است، وجود های های آزاد در سیستمانتقال الکترون

ابعاد ریزتر از اتم )ذرات تشکیل دهنده اتم( باشد  ی مورد بررسی نیازمند منظور نمودنماده و یا پدیده

 استفاده نمود. 16اساس-ی محاسبات ازدینامیک مولکولی برپایههایی همچون بایست از روشمی

(2-2) 
ᴧ = √

ℎ2

2𝜋𝑚𝑘𝐵𝑇
 

سازی با تعریف شرایط اولیه )مختصات و سرعت ذرات(، جرم ذرات و تابع روند حل یک شبیه

شود. با توجه به وابستگی نیروی وارد بر هر ذره به مکان سایر ذرات و وجود اندرکنش بین ذرات  آغاز می

بایست برای حل همزمان معادالت حرکت یک سیستم میاندرکنش )جاذبه و دافعه( میان ذرات سیستم، 

گیری برای حل گام به گام معادالت استفاده نمود. این روند تا حدی ادامه از یک روش عددی انتگرال

یابد که سیستم به تعادل رسد، به عبارت دیگر تا زمانی که مشخصات سیستم پایدار شوند و وابستگی می

به سمت صفر میل کند. پس از  در حل عددی، سرعت و موقعیت ذرات اولیهانتخاب مقادیر  آنها به

های موردنظر محاسبه شوند و شود تا متوسط پارامترتعادل، سیستم برای تعداد گام مشخصی اجرا می

                                              
14 Born–Oppenheimer approximation (BOA) 
15 Broglie thermal wave length 
16 Ab-initio Molecular Dynamics 
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آورده  1-2شکل ختار حل یک کد دینامیک مولکولی سا نمونه ها صورت گیرد. در ادامهآنالیز داده

 .استشده

ی شوند. در هر گام از حلقهذرات تعریف می اولیه فوق، ابتدا مختصات و سرعت الگوریتمطبق 

و سرعت ذرات  و در صورت نیاز دما برحسب موقعیت هر ذره یحل، انرژی )پتانسیل و جنبشی(، نیرو

 17شوند. سپس مختصات و سرعت ذرات توسط الگوریتم عددی انتخابی )حلگردر ابتدای گام محاسبه می

رود. در صورتی که شوند و سیستم به مقدار یک گام زمانی پیش میکولی( بروزرسانی میدینامیک مول

رسد. در غیر این صورت حلقه ادامه پیدا میکند سازی به اتمام میشده باشد، حلقه شبیه 18پایدارسیستم 

ثابت و یا ای مانند اعمال ترموستات برای مدلسازی دمای تا سیستم به حالت پایدار رسد. تمهیدات ویژه

های مختلفی از جمله اعمال نیرو را با تغییراتی باروستات برای مدلسازی سیستم با فشار ثابت، بخش

شود تا برای تعداد گام مشخصی اجرا می ، کدکند. درنهایت پس از رسیدن به وضعیت متعادلهمراه می

شود که به گفته می 19داده های موردنظر استخراج شوند. به این مرحله اصطالحاً مرحله تولیدخروجی

شود. هر یک از مراحل ذکرشده برای اجرای یک کد ها اجرا میگیریمنظور افزایش دقت میانگین

 دینامیک مولکولی در ادامه با جزییات آورده شده است. 

 ايجاد ساختار اوليه  ـ1ـ2

االت باشد. در سیی چینش ساختار ذرات در یک سیستم وابسته به فاز و جنس ماده مینحوه

شوند. به همین دلیل در جا میها ساختار معینی ندارند و ذرات آزادانه در حجم جابهها و مولکولاتم

-نمایند. اگرچه میسازی توزیع میی شبیههای عددی ذرات را به صورت تصادفی در جعبهمدلسازی

راهکار دیگر بایست دقت شود چینش تصادفی سبب بیش از حد نزدیک شدن ذرات به یکدیگر نشود. 

                                              
17 Solver 
18 Relax  
19 Production 

 [21] الگوریتم حل دینامیک مولکولی نمونه-1-2شکل 
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برای مدلسازی ذرات یک سیال، چینش اولیه ذرات در یک شبکه منظم است. در این حالت با اجرای 

برنامه و با گذشت زمان سیستم به وضعیت ریلکس )کمینه نیروهای داخلی( رسیده و ساختار ایجاد 

 شود.سازی میی شبیهشده آماده

باشند: ساختار کریستالی منظم که از تکرار میمواد در حالت جامد دارای دو نوع ساختار اتمی 

ها بدون در جامدات آمورف اتم. آیند و ساختار نامنظم آمورفدر کنار هم بوجود می 20یک شبکه واحد

توان به سیلیکون و پلی اتیلن اشاره نمود. اند. از جمله این مواد میهیچ نظمی کنار یکدیگر قرار گرفته

باشد. در واقع با ها از تکرار یک شبکه واحد قابل تولید می( ساختار اتمدر جامدات بلوری )کریستالی

 ی کریستالی متشکل از هزاران ذره را ایجاد نمود. توان شبکهتکرار یک واحد کوچک از ماده در فضا می

باشند. یمسازی دینامیک مولکولی جزییات تعیین ساختار اولیه از نکات اجرایی مهم در پیاده

یل )که شود که تابع پتانسل گام به گام معادله حرکت به شرایط اولیه زمانی تقویت میحساسیت ح

 ذرات است. شود( خود تابعی از موقعیتستفاده میبرای محاسبه نیروها ا

های بلوری و قوانین هندسی حاکم بر آنها در قالب علم کریستالوگرافی مطرح انواع شبکه 

ه نوع تقارن وجود دارد. تقارن نقطه ای که نسبت به یک نقطه می عموماً در شبکة بلوری سشوند. می

می آید و تقارن صفحه  به دستچرخش به اندازة زاویة معینی حول یک محور  تقارن محوری که از باشد،

 14اثبات شده است حداکثر  .از انعکاس نسبت به یک صفحة مشخص در فضا حاصل می شود ای که

مشهور  21های براویهشود که به ساختارر اساس قوانین تقارن ایجاد مینوع شبکه کریستالی در فضا ب

شود. کوچکترین واحدی که با باشند. در ادامه ادبیات نوشتاری این بحث به اختصار توضیح داده میمی

نامند. هر سلول واحد توسط سه می 22شود را سلول مبناتکرار آن یک شبکه کریستالی کامل ایجاد می

بر اساس سلول واحد، از فرمول ریاضی باشد. برای ایجاد یک شبکه کامل فضا قابل تعریف میبردار در 

 ذیل استفاده می شود. 

                                              
20 Unit cell 
21Bravais lattice 
22 Primitive  cell  
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(2-3) 

𝑅[𝑙] = 𝑙𝑖�̂�𝑖       ,   𝑙𝑖  ∈ ℤ  
 یا

𝑅[𝑙] = �̂�𝑙  , �̂� =  

[
 
 
 
[�̂�1]1 [�̂�2]1 [�̂�3]1
[�̂�1]2 [�̂�2]2 [�̂�3]2
[�̂�1]3 [�̂�2]3 [�̂�3]3]

 
 
 

 

نیز ضرایب  𝑙 هستند و ها سه بردار مستقل از یکدیگر موسوم به بردارهای اولیه شبکه �̂�𝑖که 

عددی صحیح می باشند. این بردارها لزوماً عمود بر یکدیگر نیستند. در نتیجه، از هر ترکیبِ خطیِ ممکن 

 این بردارها، شبکه ایجاد می شود. 

ی شود. مبه سادگی اثبات می شود که با این تعریف، چیدمان یکسانی نسبت به هر نقطه ایجاد 

ن مشخص می آالگوریتمی ارائه شده است که با توجه به   برای انتخاب این بردارها درمراجع علم مواد

ل واحد اولیه را لوشود، این بردارها یکتا نیستند ولی انتخاب آنها دلخواه نیز نمی باشد. این سه بردار س

 کنند.ایجاد می 

برای ایجاد شبکه استفاده نمود که نسبت به بردارهای اولیه،  23توان از بردار های غیر اولیهمی

سلول اولیه بزرگتری را ایجاد میکنند ولی همچنان از تکرار این سلول های اولیه، شبکه کریستالی 

 تشکیل می شود.

گفته می شود   24محور های کریستال ، a, b ,cدر کریستالوگرافی به این بردارهای غیر اولیه 

و اندازه هر کدام از آنها را ثابت های شبکه یا پارامتر های شبکه می نامند. زاویه بین این بردار ها نیز 

α، β، γ اشاره شد، آورده شده است.شبکه براویه که به آن  14در ادامه خالصه ای از شوند. نامیده می 

 

 

 

 

 

 

                                              
23 Nonprimitive vectors 
24 Crystal axes 
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 هیبراو یستالیکر یساختارها -1-2جدول 

Configuration (code result) 
centerin

g 

Crystal 

structure 

 

simple 

Cubic 

 

α = β = γ = 90 

𝑎 = 𝑏 = 𝑐 

 

Body-

centered 

 

Face-

centered 

 

simple 

Hexagonal 

 

α = β = 90, γ

= 60 

𝑎 = 𝑏 ≠ 𝑐 

 

simple 

Rhombohedra

l 

 

(α = β = γ)

≠ 90 

𝑎 = 𝑏 = 𝑐 
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simple 

Tetragonal 

 

α = β = γ = 90 

𝑎 = 𝑏 ≠ 𝑐 

 

 

Body-

centered 

 

simple 

Orthorhombic 

 

α = β = γ = 90 

𝑎 ≠ 𝑏 ≠ 𝑐 

 

Body-

centered 

 

Base-

centered 
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Face-

centered 

 

simple 

Monoclinic 

 

α = β = 90 

γ ≠ α, β 

𝑎 ≠ 𝑏 ≠ 𝑐 

 

Body-

centered 

 

simple 

Triclinic 

 

α ≠ β ≠ γ 

𝑎 ≠ 𝑏 ≠ 𝑐 

 

 سرعت  اوليه اتمي ـ2ـ2

شود. در یک سرعت اولیه ذرات در یک سیستم اتمی بر اساس دمای اولیه سیستم مشخص می

-از متوسط زمانی انرژی جنبشی استفاده می 25قضیه همپاریسیستم اتمی برای محاسبه دما براساس 

 شودآماری به صورت ذیل انجام می ها بر اساس اصول مکانیکشود. بعبارت دیگر مقداردهی اولیه سرعت

[21]. 

                                              
25 Equipartition theorm  
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(2-4) 
𝑇 =  

2

3𝑁𝑘𝐵

 ∑
1

2
𝑚𝑖‖𝑣𝑟𝑒𝑙

𝑖 ‖2

𝑁

𝑖=1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

 

ها  باشد تا بخش ارتعاشی سرعتنسبت به مرکز جرم سیستم میسرعت هر ذره  𝑣𝑟𝑒𝑙 که در آن

جرم هر ذره  𝑚 ثابت بولتزمن و 𝑘𝐵 تعداد ذرات سیستم،  𝑁 .ی دما وارد شودو نه انتقالی( در محاسبه)

 رابطه فرض شده است که میتوان از میانگین زمانی به جای میانگین فازی استفاده شود دراینباشد. می

با استفاده از این  (.)مفاهیم مکانیک آماری مربوطه در انتهای فصل بطور مختصر توضیح داده شده است

ای تخمین زد. اگرچه ای یک سیستم اتمی را بر حسب انرژی نوسانی لحظهتوان دمای لحظهرابطه می

ار در لحظات باشد و این مقدی دقیقی از دمای سیستم نمیای نمایندهباید توجه شود دمای لحظه

 کند.مختلف حول دمای میانگین زمانی نوسان می

بولتزمن برای اختصاص  -سازی دینامیک مولکولی، از توزیع تصادفی ویا توزیع ماکسولدر شبیه 

شود. در الگوریتم توزیع تصادفی ای از ذرات بر اساس دمای اولیه سیستم استفاده میسرعت مجموعه

شود. سپس ها داده می( به سرعت [1,1-]) و یا  [0.5,0.5-]حدوده ابتدا یک توزیع یکنواخت در م

ی کل سیستم صفر باشد. به عبارت شوند که تکانهها باتوجه به دمای موردنظر بنحوی مقیاس میسرعت

جدول جایی خالصی نداشته باشد. الگوریتم مربوط به این روش در دیگر، مرکز جرم کل دستگاه جابه

به اختصار آورده شده است. با توجه به اینکه چنین توزیعی لزوماً با فیزیک مساله مطابقت ندارد،  2-2

 بایستی سیستم برای تعدادی گام اجرا شود )پیش رود( تا به حالت تعادل خود در دمای موردنظر برسد. 

 الگوریتم تخصیص سرعت اولیه به صورت تصادفی – 2-2جدول 

 ی ذرات بر اساس توزیع تصادفیاختصاص سرعت همه .1

 ی مومنتم مرکز جرم ناشی از سرعت اختصاص داده شدهمحاسبه .2

سرعت .3 سرعت هر ذره )تنظیم  ضل میانگین مومنتم مرکز جرم از  سرعت ها بنحوی تفا که 

 مرکز جرم صفر گردد.(

 ای سیستمی دمای لحظهمحاسبه .4

جذر نسبت دمای  ها درمقیاس سرعت ذرات برای رسیدن به دمای موردنظر )ضرب سرعت .5

  ای سیستم(موردنظر به دمای لحظه

 

مطابق مکانیک آماری، سرعت ذرات یک گاز کامل در حالت تعادل ترمودینامیک از توزیع  
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توان برای بهبود مقداردهی اولیه، توزیعی سازگار با توزیع کند. درنتیجه میپیروی می 26ماکسولی

 -بندی توزیع ماکسولها در حالت تعادل سیستم انتخاب نمود. با توجه به تشابه فرمولاحتمالی سرعت

ها متناسب عتتوان از این توزیع آماری برای ایجاد سربولتزمن با توزیع گوسین )نرمال( در علم آمار، می

های های مختلفی برای تبدیل این دو توزیع و ایجاد سرعتبا توزیع ماکسولی استفاده نمود. الگوریتم

 ائه شده است:به صورت زیر ار بولتزمن-فرمول مربوط به توزیع ماکسول. [22 ,21] انداولیه ارائه شده

(2-5) 𝑓𝑀𝐵(𝑝∗) =  
𝑒−||𝑝∗||

2
/2𝑚𝛼𝑘𝐵𝑇

(2𝜋𝑚𝛼𝑘𝐵𝑇)
3

2⁄
 

در علم آمار، توزیع تصادفی نه از نظر شکل توزیع و نه از نظر پهنای توزیع با توزیع نرمال 

گام ریلکس کند و هنها به محض شروع اجرای برنامه تغییر میمطابقت ندارد. اگرچه توزیع اولیه سرعت

توان در کد دینامیک شود. بنابراین میشدن )رسیدن به تعادل( سیستم به توزیع ماکسولی نزدیک می

 مولکولی به سادگی با ایجاد یک توزیع تصادفی بر اساس دمای موردنظر سرعت ذرات را اختصاص داد.

را برای رسیدن به  27ها در وضعیت نهایی و همچنین تغییرات تابع خودهمبستگیسپس توزیع سرعت

 تعادل کنترل نمود.

 پتانسيل بين اتمي ـ3ـ2

های اتمی و کوانتومی است. محاسبه نیروهای بین اتمی دراصل نکته کلیدی بسیاری از روش

با استفاده از معادله شرودینگر و در دینامیک مولکولی   [23]های کوانتومی ها در روشارتباط اتم

شود. در دینامیک مولکولی تجربی تقریب زده مییک با استفاده از توابع پتانسیل تجربی و نیمهکالس

ها )متشکل از الکترون و هسته( معادله حرکت برای کل کالسیک با فرض ذرات متراکم به جای اتم

ذرات  در اصل معادله رفتاری حاکم براندرکنش 𝑈 شود. تابع پتانسیل سیستم به طور همزمان حل می

های بین اتمی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و باشد. پتانسیلها در فضا میماده بر حسب مکان اتم

های شیمیایی بین . جنس ماده، نوع پیوند[17] یابندمحاسبات کووانتوم و یا ترکیبی از هردو توسعه می

-سازی میاصلی در انتخاب تابع پتانسیل مناسب برای یک شبیهی مورد بررسی عوامل ذرات و پدیده

 باشند. 

ها باتوجه به نوع ماده و تابع پتانسیل مقدار انرژی پتانسیل هر اتم را در بستری از سایر اتم

یری از گزند. در روش دینامیک مولکولی مشابه استاتیک مولکولی، نیرو با مشتقخواص آن تخمین می

                                              
26 Maxwell-Boltzmann Distribution 
27 Autocorrelation function 
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 آید:می به دستبه شکل زیر  𝑟 ت به موقعیتتابع پتانسیل نسب

(2-6) 𝑓𝛼 = −
𝜕𝑈

𝜕𝑟𝛼
 

ع توابع پتانسیل برای اباشد. انوجهات مختصات می  𝛼تابع پتانسیل و منظور از  𝑈که  در آن 

ها( با فرضیات مختلف )لحاظ رفتار الکتریکی رسانابررسی رفتار مواد مختلف )گاز های نجیب، فلزات، نیمه

توانند به صورت اند. این توابع میو مغناطیسی، تغییر فاز از جامد به مایع و غیره( ارائه شده

ی ارتباط هر اتم با کننده نحوهدوجسمی)جفتی(، سه جسمی و یا چند جسمی تعریف شوند که تعیین

شود زمان محاسباتی برنامه تر باشد سبب مینسیل پیچیدهی یک تابع پتاهاست. هرچه رابطهسایر اتم

به طور قابل توجهی افزایش یابد. عموماً برای بررسی رفتارهای پیچیده مجبور هستیم از توابع پتانسیل 

توان با استفاده از یک تر استفاده نماییم. این در حالیست که برای بررسی یک روش عددی می-دقیق

 تر قرار داد. از حجم محاسبات کاست و صحت روش را مورد بررسی دقیقتر تابع پتانسیل ساده

جسمی و یا چندجسمی( محاسبات مربوط به نیرو و فارغ از نوع تابع پتانسیل )دوجفتی، سه

ی نیرو/پتانسیل هر ذره نیاز شود. زیرا برای محاسبهی داخل هم انجام میانرژی پتانسیل در دو حلقه

ی ذرات دیگر لحاظ شوند. به همین دلیل زمان موردنیاز برای اجرای این بخش از کد متناسب است همه

(یک سیستم خواهد بود. واضح است با افزایش ابعاد سیستم این مقدار به 𝑁2 با مجذور تعداد ذارت ) 

تگی را به این وابس سعی دارند اند کههای مختلفی ارائه شدهیابد. تکنیکطور قابل توجهی افزایش می

ی نیرو و انرژی پتانسیل زمان کلی ی محاسبهدهند. با این وجود همواره حلقهکاهش  𝑂(𝑁)مرتبه 

شود. در ادامه یکی ی هزینه محاسباتی در این بخش صرف مینماید و عمدهاجرای برنامه را کنترل می

مرجع دینامیک مولکولی شود. در کتب های مربوط به کاهش حجم محاسبات توضیح داده میاز تکنیک

بایست به نویسی میاند که در هنگام برنامهجزییات متعددی برای کاهش حجم محاسبات تشریح شده

های مورداستفاده در این پژوهش در فصل پتانسیل فرم کلی . [25 ,24 ,22 ,21] ها توجه شودآن

 اند.پنجم آورده شده

 شعاع قطع  ـ1ـ3ـ2

بیشترین مشارکت در مقدار نیرو و انرژی پتانسیل یک ذره عموماً ناشی از ذراتی است که در 

های همسایگی نزدیک آن هستند. به این دلیل، برای محاسبه انرژی و نیروی هر اتم، لیستی از همسایه

پوشی است. عموماً یک کره به همسایگی قابل چشمها خارج از این شود که اثر اتمهر اتم تعریف می
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 رهیاتم ذخ نیا یها هیو ذرات داخل کره به عنوان همسا شود یم زده موردنظراتم به مرکز  28شعاع قطع

کاهش  یبه مقدار قابل توجه لیمحاسبات مربوط به تابع پتانس ی حلقه جه،ی(. در نت2 2)شکل  شوند یم

 .ابدی یم

باشد. برای مثال برای تابع های یک اتم مینوع تابع پتانسیل عامل اصلی در تعریف همسایه

𝑟𝑐𝑢𝑡کنند. زیرا با فرض فرض می  σبرابر مقدار  3تا  2پتانسیل لنارد جونز شعاع قطع را حدودا  =

  2.6 σ درصد از عمق تابع لنارد 1.6تنها از-( جونزεصرف نظر می )سازی شود. گاهی در روند شبیه

 29یه به عبارتی ذراتی که در فاصله دور قرار دارند برای لحاظ مجموع اثر ذرات خارج از شعاع همسایگی

تواند . همچنین قطع تابع پتانسیل در مرز شعاع قطع می[22] شودبه تابع پتانسیل اضافه می یک جمله

در محل قطع  30توان از توابع هموارسبب ناپیوستگی در روند حل عددی شود که برای رفع این نقص می

جای صفرکردن یک مرتبه تابع پتانسیل برای فواصل بیشتر از شعاع قطع، استفاده نمود. درنتیجه به

رسد. در توابع سازگارتر عالوه در پیوستگی تابع صورت تدریجی به صفر میمقدار تابع پتانسیل به 

 شود. پتانسیل مقدار شیب تابع )نیرو( نیز پیوسته حفظ می

 

 شعاع قطع -2-2شکل 

رات دور صرف تاثیر ذتوان از واضح است برای توابع پتانسیل بلندبرد همانند پتانسیل کولنی نمی

گری برای های دیهای یونی از تکنیکهایی با اندکنش بلندبرد همانند سیستمنظر نمود. برای سیستم

 شود.کاهش محاسبات استفاده می

                                              
28 Cutoff Radius  
29 Long range interaction  
30 Smoothing function 
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 معادالت حركت  ـ4ـ2

ها و مولکولها ذراتی فرض همانطور که در ابتدای بخش بیان شد در دینامیک مولکولی  اتم

با فیزیک کالسیک نیوتونی در حال حرکت هستند. بنابراین قانون دوم نیوتون برای یک  که شوندمی

 شود:نوشته می (7-2)رابطه ذره به صورت  𝑁سیستم متشکل از 

(2-7) 𝑚𝑖�̈�𝑖 = 𝑓𝑖 
باشد. نیروهای وارده بر این ذره می برآیند  𝑓𝑖باشد و می �̈�𝑖با شتاب  ام 𝑖جرم ذره  𝑚𝑖که در آن 

باشد. ( می𝑖𝑈∇−این نیروها متشکل از نیروهای خارجی و یک بخش ناشی از تابع پتانسیل بین اتمی ) 

معادله  𝑁سایر ذرات، یک دستگاه معادالت شامل  به وابستگی تابع پتانسیل به موقعیت با توجه

شود که امکان حل صریح چنین دستگاهی برای بیشتر از دو ذره وجود دیفرانسیل مرتبه دو ایجاد می

ارد و ،هایی که با این ذره اندرکنش دارندنخواهد داشت. زیرا در هر یک از معادالت مختصات تمام اتم

 د. شونمی

های مختلفی از جمله الگرانژی و همیلتونی ارائه تم را به فرمستوان معادله حرکت یک سیمی

مطابق ( 𝑈) و پتانسیل (𝐾) انرژی جنبشی ل، تابع الگرانژی به صورت تفاض31داد. در بیان الگرانژی

 شود.نوشته می (8-2)ی رابطه

(2-8) 𝐿 = 𝐾 − 𝑈 
باشند. با جایگذاری رابطه فوق در معادله حرکت  و سرعت ذرات می که تابعی از موقعیت

 دست خواهد آمد. ه ب ((7-2))رابطه معادله حرکت نیوتنی  ((8-2)رابطه الگرانژی )

(2-9) 
𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕�̇�𝑖
) − (

𝜕𝐿

𝜕𝑟𝑖
) =  0 

، معادله همیلتونی سیستم به صورت ((10-2)ی )رابطه 32دله حرکتادر فرم همیلتونی مع

گیری با مشتق ام 𝑖مومنتم ذره  𝑝𝑖 شود.نبشی و پتانسیل )انرژی کل سیستم( نوشته میجمجموع انرژی 

 .آیداز همیلتونی سیستم نسبت به مکان بدست می

                                              
31 Lagrangian equation of motion 
32 Hamiltonian equation of motion 
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(2-10) 
𝐻 = ∑�̇�𝑖  𝑝𝑖

𝑁

𝑖=1

− 𝐿(𝑟𝑖 , 𝑝𝑖) =  ∑
𝑃𝑖

2

2𝑚𝑖

𝑁

𝑖=1

+ 𝑈(𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑁)   

 و

(2-11) �̇�𝑖 = −
𝜕𝐻

𝜕𝑟𝑖
= −∇𝑖𝑈  ,   �̇�𝑖 =

𝜕𝐻

𝜕𝑝𝑖

= 
𝑝𝑖

𝑚𝑖

 

رزی برای شود. شرایط مدیفرانسیل مرتبه اول تبدیل میدر نتیجه معادله حرکت به دو معادله 

شرایط  در ادامه انواع .باشندو سرعت ذرات می سته معادالت بیان شده از جنس موقعیتهریک از د

 شوند.مرزی قابل تعریف در یک مدلسازی اتمی تشریح می

 شرايط مرزي ـ5ـ2

مثال،  خواهد داشت. برای شرایط مرزی یک مساله همواره به طور مستقیم برروی نتایج تاثیر

می در ابعاد ات نهایت جواب خواهند داشت.باشند و بیمعادالت دیفرانسیل بدون شرایط مرزی ناپایدار می

-دن بخشبا توجه به گسسته بودن دامنه حل، شرایط مرزی باید بادقت انتخاب شود تا منجر به جداش

ن تعدادی از دیگر ثابت نگه داشتن و یا کشید هایی از دامنه مساله در روند حل عددی نشود. به عبارت

بخشی از دامنه  های خود را از دست بدهند. در اینصورتها همسایهها نباید بنحوی انجام شود که اتماتم

شود. به ج میی تاثیر نیروی سایر ذرات خاربه طور غیر فیزیکی از مجموعه جدا خواهد شد و از محدوده

ساله بلکه بایست نه تنها منطبق بر فیزیک مهای اتمی میی در مدلسازیهمین دلیل اعمال شرایط مرز

 متناسب با جزییات روش عددی مورد استفاده انتخاب شود. 

شوند. شرایط مرزی ای تعریف میدر دینامیک مولکولی دو نوع شرایط مرزی ایزوله و دوره

شود درحالیکه شرایط مرزی ایزوله با ای از مایعات و جامدات استفاده میای برای مدلسازی تودهدوره

-یا گروهی از مولکول clusterی شرایط مرزی یک دهندهتعدادی از ذرات، نشان داشتن موقعیتثابت نگه

یک میله و  مدلسازی برخی موارد مثل در نیز باشد. این دو دسته شرایط مرزی به صورت ترکیبیها می

. برای اعمال شرایط مرزی ایزوله بایستی سرعت ]24[ شوندمیکار گرفته در ابعاد نانو به 33یا یک ورق

ها )ناشی از تابع های مقید شده، صفر درنظرگرفته شوند. همچنین نیروی اعمالی به این اتماولیه اتم

 کاهش منظوربه . سازی ثابت و برابر صفر باقی بماندپتانسیل بین اتمی( میبایست از ابتدا تا انتهای شبیه

های مقید، تمامی نیروها محاسبه و محاسبه نکردن نیروی اتم شدن روند کدنویسی در حالت پیچیده

                                              
33 Slab 
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شوند. میزان افزایش محاسبات در این حالت در های مقید برابر صفر قرار داده میسپس نیروی اتم

 باشد. ها قابل قبول میمقایسه با توسعه کدی با قابلیت تغییر ابعاد ماتریس

های محاسباتی نمیتوان ابعاد مساله را به های اتمی به دلیل محدودیت در هزینهسازیدرشبیه

اتم( بسیار  1023های ماکروسکوپی )از مرتبه های نمونهافزایش داد. زیرا تعداد اتم ی واقعی نمونهاندازه

 )حداکثر تا چندمیلیون اتم( است.سازی ی شبیههای قابل بررسی در یک جعبهبیشتر از تعداد اتم

باشد که درنتیجه تعداد نسبی ذرات نزدیک به سطح در این مسائل )تماماً اتمی( بیش از واقعیت می

. بدین منظور شرایط مرزی ماده( مطابقت نداشته باشد 34شود نتایج با رفتار نمونه واقعی )تودهسبب می

شود تعداد شود. در این حالت فرض میی تعریف میسازبرای حذف اثر سطح از نتایج شبیه 35ایدوره

های شوند. رفتار هر ذره داخل این سلولنامتناهی سلول، مشابه سلول اصلی اطراف آن تکرار )کپی( می

 شود. ی متناظر در سلول اصلی فرض میتصویری، مشابه رفتار ذره

 

ی مشکی از سمت راست سلول اصلی ای در یک سیستم دوبعدی، ذره نمایش شماتیک شرایط مرزی دوره  -3-2شکل 

شود، ذرات مرزی سلول اصلی با ذرات سلول تصویری اندرکنش دارند )همسایه همدیگر خارج و از سمت چپ داخل می

 هستند(
 

-ذرات اصلی ارائه میروابط مربوط به مکان، تکانه و نیروی ذرات تصویری به سادگی برحسب 

در سلول اصلی، می بایست ذرات  های یک اتم و محاسبه نیروشوند. در جستجوی لیست همسایه

ای در هر یک از جهات های تصویری نیز وارد شوند. به عبارت دیگر اختصاص شرایط مرزی دورهسلول

های اصلی، ذرات سلول های داخل سلولشود تا عالوه بر اتممنجر به اصالح تابع جستجو در کد می

                                              
34 Bulk 
35 Periodic Boundary Condition 
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های مرزی و داخلی در سلول ها لحاظ شوند. بدین ترتیب تفاوتی بین ذرهتصویری نیز در لیست همسایه

شود، ذرات سلول اصلی حداکثر با فرض می  36اصلی نخواهد بود. عموماً با درنظرگیری مالحظاتی

داشت.در غیر این صورت رفتارهای کنش خواهند های تصویری برهمترین )اولین( دوره از سلولنزدیک

غیرفیزیکی در نتایج مشاهده خواهد شد که ناشی از فرضیات این نوع شرایط مرزی ساختگی است. زیرا 

ی نیروهای واره بر یک ذره خود ذره نیز به عنوان همسایه وارد خواهد شد. در این حالت برای محاسبه

سازی شود بعد جعبه شبیهای استفاده میمرزی دورهبایست در جهتی که شرایط بدین منظور همواره می

های مختلف یک ای نیازمند تغییراتی در بخشحداقل دوبرابر شعاع قطع باشد. اعمال شرایط مرزی دوره

 سازی اعمال گردد.کد دینامیک مولکولی است تا مفهوم موردنظر به صورت کامل در شبیه

ت نتایج نسبت به سیستم واقعی و ماکروسکوپی، ای، صحدرصورت استفاده از شرایط مرزی دوره

برد -ی مورد بررسی بستگی دارد. زیرا برای توابع پتانسیل بلندای و پدیدههای بین ذرهبه برد نیرو

پتانسیل صرف نظر نمود. همچنین، فرض شرایط  نیز در مقدار نیرو و انرژیتوان از تاثیر ذرات دور نمی

کند که تعریف دقیقی از مسائل واقعی )مانند ی به مساله تحمیل میای، یک تقارن مصنوعمرزی دوره

ی باشد. برای مثال، انتشار امواج در چنین سیستمی به ابعاد جعبهوجود نقض و یا ناهمگنی( نمی

سازی یک . اگرچه با استفاده از این شرایط مرزی حتی نتایج شبیه[25] باشدسازی محدود میشبیه

بایست با بزرگ تر میهای پیچیدهخواهد آمد، اما برای مدلسازی به دستنمونه کوچک نیز نسبتا معقول 

های ای پرهیز نماییم. در فلزات )بدون نیروکردن ابعاد نمونه تا حد امکان از استفاده از شرایط مرزی دوره

ی ای با انتخاب ابعاد مناسب برای جعبهبلندبرد مانند نیروی کولنی( استفاده از شرایط مرزی دوره

-باشد. قابل ذکر است، استفاده از این شرایط مرزی بدلیل پایستار نگهسازی،  فرضی متداول میشبیه

داشتن مومنتم خطی سیستم و مقید کردن مرکز جرم به طور غیر فیزیکی، مشکالت دیگری را نیز در 

 . [26] کندمفاهیم مکانیک آماری حاکم بر مساله ایجاد می

 عددي حل معادله حركت روش ـ6ـ2

سازی دینامیک مولکولی است. در یک سیستم اتمی معادله حرکت ذرات، معادله حاکم بر شبیه

 بع پتانسیل که خود وابسته به موقعیتهمانطور که در بخش قبل گفته شد محاسبه نیرو بر اساس تا

شود. برای حل چنین ن و پیچیده شدن سیستم معادالت حاکم بر مساله میذرات است، باعث درگیر شد

های عددی معادالت را جدا نماییم. روش بایست با کمک الگوریتمدستگاه معادالت دیفرانسیلی می

                                              
36 Minimum Image Convection 

 



 ولکولیمدینامیک             توسعه یک مدلسازی چندمقیاسی همزمان برای حل مسائل انتقال حرارت

24 

 

باشد که یک روش شناخته شده و معمول برای حل گام به گام معادالت دیفرانسیل می 37تفاضل محدود

 شوند.مجهوالت در یک گام این مجهوالت برای گام بعدی محاسبه میبر اساس مقادیر 

𝑡 برای مثال مقدار مکان و سرعت در زمان  + ∆𝑡  بر حسب مقدار سرعت و مکان و سایر

آیند. در روش تفاضل محدود مقادیر گام بعد به صورت تحلیلی می به دست 𝑡مشخصات سیستم در زمان 

شوند و سپس با تقریب مشخصی تنها تعدادی از ام قبل نوشته میبا کمک بسط تیلور برحسب مقادیر گ

های عددی با دقت و سرعت محاسبات مختلف همچون انواع الگوریتمشوند. جمالت بسط استفاده می

زیرمجموعه روش تفاضل  41و ورله سرعتی 40، ورله39ای، پرش قورباغه38گراصالح -الگوریتم پیشگو

-یات فنی امروزه استفاده از الگوریتم ورله سرعتی به دلیل پایسته نگهباشند. با توجه به ادبمحدود می

پذیر بودن در زمان  مورد توجه ( و همچنین برگشت42داشتن انرژی و حجم )مطابقت با قضیه لیوویل

تری را نسبت به سایر نتایج دقیقهای زمانی بزرگتر . بعالوه این الگوریتم برای گام [21] قرار گرفته است

های زمانی کوچک استفاده از روش پرش قورباغه و ورله مناسب . برای گام[22] دهدها میالگوریتم

-سازیدهد اگرچه برای شبیههای بزرگتری را میاجازه استفاده از گام گراصالح-باشد و روش پیشگومی

 باشد. صرفه نمینظر محاسباتی بهتر از های دقیق

ها در نیم با ترکیب بسط تیلور رو به جلو و رو به عقب از مقدار سرعت  در الگوریتم ورله سرعتی

شود تا خطای حل کمینه شود. در شکل ذیل به صورت شماتیک روند بروزرسانی گام زمانی استفاده می

𝑡گام  مکان در انتهایمتغیرها در روند حل ارائه شده است. در مرحله اول  + ∆𝑡  ،بر حسب مکان ذرات

گام بر حسب ی نیمها به اندازهشود. سپس سرعتمحاسبه می 𝑡مقدار نیرو و سرعت در ابتدای گام 

شوند. مقدار نیروی انتهای گام با استفاده از مکان ذرات در انتهای گام نیروی ابتدای گام بروزرسانی می

 گام دیگر جلو میرود.ها نیمسبه شده و به کمک نیروی جدید مقدار سرعتو تابع پتانسیل موردنظر محا

 

   

                                              
37 Finite Difference Method 
38 Predictor-corrector algorithm 
39 Leap-frog algorithm 
40 Verlet algorithm 
41 Velocity Verlet algorithm 
42 Liouville’s theorem 
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های عددی ورله سرعتی از مرتبه چهار است. گام زمانی حل در روشدقت محاسبات در روش 

باید به حدی کوچک باشد تا خطای مراتب باالتر را تا حدامکان کاهش دهد. در اصل گام زمانی تا حدی 

های دینامیک مولکولی سازیباشدکه نتایج خطای زیادی نداشته باشند. عموماً در شبیهقابل افزایش می

تر محاسبه فرکانس ارتعاش ذرات گیرند. یک معیار دقیقحدود چند فمتوثانیه درنظرمیگام زمانی را 

باشد. زیرا مسائل با فرکانس ( می[22] سیستم و انتخاب گام زمانی متناسب با این مقدار )حدود یک دهم

سانات سیستم را به درستی نمایش دهد. تر هستند تا حل عددی بتواند نوباال نیازمند گام زمانی کوچک

15−10)فمتوثانیه  10-1جونز عموماً گام زمانی را حدود -برای تابع پتانسیل لنارد − 10−14𝑠 فرض )

نانوثانیه از تکامل  10، حداکثر 43سازی برای یک اَبَر رایانهکنند. با احتساب یک میلیون گام شبیهمی

همانند تمام مسائل دینامیکی انتخاب گام زمانی حل نیازنمند یک سیستم بررسی خواهد شد. در نتیجه 

  باشد.سعی و خطا بین دقت و هزینه محاسبات می

 

 44هاي كاهيدهواحد  ـ7ـ2

باشند، به همین دلیل برای جلوگیری در محاسبات اتمی، اعداد و ارقام از مرتبه بسیار کوچک می

و همچنین حجم محاسبات باال، از واحدهای  از افزایش چشمگیر حافظه موردنیاز برای ذخیره داده ها

های مختلفی از واحدهای کاهیده در کدهای شود. دستهاستفاده می 45بعدهای بیکاهیده ویا کمیت

اندکه با توجه به شرایط مساله )نوع تابع پتانسیل، فاز ماده و خواص مورد دینامیک مولکولی معرفی شده

برای افزایش دقت محاسبات عددی )کاهش خطای رندکردن( استفاده ها توان از هر یک از آنبررسی( می

شود به جای اعداد در مقیاس اتمی )اعشار باال( با ارقام در های کاهیده باعث مینمود. استفاده از واحد

                                              
43 Super-computer 
44 Reduced units 
45 Dimensionless 

 روند حل در هر گام

 الگوریتم شماتیک ورله سرعتی برای محاسبه مکان، سرعت و نیرو در هر گام -4-2شکل 
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 حدود مرتبه یک سروکار داشته باشیم. 

  휀و  𝑚1  ،𝜎ک اتم جونز مقدار جرم، طول، انرژی  را ضریبی از جرم ی-بعد لناردهای بیکمیت

ها شوند.سایر کمیتدر محاسبات یک فرض می  휀و  𝑚1  ،𝜎نماید و درنتیجه مقادیر به ترتیب تعریف می

بعد شده با ضرایب های بیکمیت 3-2 جدولشوند. در بعد شده محاسبه میبراساس این سه کمیت بی

 است.جونز و یک نمونه واحد کاهیده ارائه شده-تابع پتانسیل لنارد

 جونز-بعد لناردهای بیاحد کاهیده و کمیت، و SIهای یک سیستم فیزیکی بر حسب واحد کمیت -3-2 جدول

واحد  مقدار معادل

در دستگاه  کاهیده

SI 

 جونز-واحد لنارد واحد کاهیده
کمیت 

 فیزیکی

kg 82-10 10−28𝑘𝑔 𝑚∗ = 𝑚/𝑚1 جرم 

m 10-10 Å 𝑟∗ =
𝑟

𝜎
 طول 

s 15-10 fs 𝑡∗ =
𝑡

𝜎
(

휀

𝑚1
 زمان 1/2(

K K 𝑇∗ =
𝑃

휀
 دما 

Pa 2110 3Å /aJ 𝑃∗ =
𝑃

휀
𝜎3 فشار 

J 18-10 aJ 𝐸∗ =
𝐸

휀
 انرژی 

1-J.K 18-10 1-aJ.K 1  بولتزمنثابت 

sm / 510 Å / fs 𝑣∗ = 𝑣(
 𝑚1

휀
 سرعت 1/2(

2W/m 1710 2Å aJ/fs/ 𝐽∗ = 𝐽𝜎3(
 𝑚1

휀3
 شار حرارت 1/2(

 

 )هنگرد(  46آنسامبل   ـ8ـ2

متعددی احتمال وقوع دارند. درعلم ترمودینامیک، به هر  47هایدر یک سیستم اتمی پیکربندی

                                              
46 Ensemble 
47 Configuration 
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های شود. آنچه در مقیاس ماکرو به عنوان پارامترها یک میکروحالت گفته مییک از این وضعیت

-باشد در اصل میانگین مشخصات یک میکروحالت از مجموعه میکروحالتترمودینامیکی مورد بحث می

اشد. به عبارت دیگر، میکروحالت متناظر با یک حالت بهای سازگار  با یک وضعیت مشخص می

توانند نماینده یک حالت در ماکرو باشند. این شمار وضعیت میکرو میترمودینامیکی یکتا نیست و بی

شود نتوان یک سیستم میکرو را با شروط ماکرو کنترل نمود. در اصل شرایط مرزی ماکرو نکته سبب می

جرم، دما، فشار و موارد مشابه تنها به روند تکامل یک سیستم میکرو جهت داشتن حجم، مانند ثابت نگه

 توانند آن را مستقیماً کنترل نمایند.میدهند و نمی

های سازگار وجود دارند ای از میکروحالتبه ازای هر دسته شرایط مرزی ماکروسکوپی، مجموعه 

شود برای تعریف یک کالسیک اثبات میشود. در علم ترمودینامکه به آن آنسامبل یا هنگرد گفته می

  49و کانونیک 48باشد. آنسامبل میکروکانونیکیک سیستم نیاز به تعریف سه پارامتر حالت مستقل می

 باشند.های اتمی میدو هنگرد بسیار پرکاربرد در مدلسازی

 هنگرد میکروکانونیک

وند، که شداشته مینگه در هنگرد میکروکانونیک حجم، دما و تعداد ذرات )جرم( سیستم ثابت 

رین انطباق کند که بیشتشود. آنسامبل میکروکانونیک شرایطی را ایجاد مینامیده می  NVE به اختصار

صی با محیط به طور فیزیکی دارد. برای مثال سیستمی که انتقال حرارت خال ی حقیقی وهارا با سیستم

اشد و تنها افت بدر این هنگرد سیستم ایزوله می باشد.ای از این آنسامبل میو تغییر حجم ندارد نمونه

. برای گیری عددی ممکن است رخ دهدهای اندکی در مقدار انرژی کل به دلیل خطای انتگرالو خیز

شد. به عبارت دیگر داشتن انرژی را داشته باپایستار ماندن انرژی، الگوریتم عددی باید توانایی ثابت نگه

ن موضوع روند حل الگوریتم عددی موردنظر، پایستار بماند. اثبات ای همیلتونی سیستم میبایست در

 است.های مختلف در کتب مرجع آورده شدهبرای الگوریتم

 هنگرد کانونیک

داشتن دمای حجم موردنظر است زیرا ایجاد شود ثابت نگهآنچه عموماً در آزمایشگاه انجام می 

( دما  و حجم سیستم ثابت  NVTدر آنسامبل کانونیک )باشد. شرایط ایزوله در آزمایشگاه دشوار می

کنند. دماییست که در دمای ثابت  با محیط انرژی مبادله میهای همشود که معادل سیستمداشته مینگه

                                              
48 Microcanonical 
49 Canonical 
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های متنوعی اگرچه ایجاد شرایط عددی منطبق با فیزیک مربوطه در این آنسامبل دشوارتر است. الگوریتم

سازی ارائه شده است که تنها برخی درنهایت به درستی یک ی شبیهما در جعبهداشتن دبرای ثابت نگه

ی الگوریتمی که به درستی شرایط آزمایشگاهی کنند. به عبارت دیگر ارائهآنسامبل کانونیک را مدل می

سازی نماید، دارای مشکالت مفهومی است و عموماً فرضیاتی همچون گسترش سیستم )افزایش را شبیه

 گیرد.  ذرات( برای پایستار ماندن همیلتونی سیستم صورت میتعداد 

اند. سازی دو دسته روش احتماالتی و تعیینی ارائه شدهی شبیهداشتن دمای جعبهنگه برای ثابت

های احتماالتی بر مبنای توزیع تصادفی تغییراتی در توزیع سرعت هر گام و یا در معادله حرکت روش

هاست. این نوع مله پرکابردترین نوع این ترموستاتاز ج  50ترموستات لنجوینکنند. ایجاد می نیوتن

تواند با توجه به مساله رفتار فیزیکی صحیحی را ایجاد کند برای مثال، برای یک سیستم ترموستات می

 (12-2)ی ت لنجوین به صورت رابطهشده در آب. معادله حرکت با استفاده از ترموستاپروتئینی حل

 . تابع توزیع تصادفی است 𝐺(𝑡)که در آن  باشدمی

(2-12) 𝑚𝑖�̈�𝑖 = 𝑓𝑖 −  𝛾𝑚𝑖�̇�𝑖 + 𝐺(𝑡) 

ترین روش برای ساده ((13-2)ی )رابطه  51های تعیینی، مقیاس کردن سرعتروشی در دسته

تواند یک سازی است. اگرچه این روش به هیچ عنوان نمیداشتن دمای سیستم  در طول شبیهثابت نگه

ات هنگرد کانونیک را ایجاد نماید. در این روش در هرگام دمای سیستم بر اساس انرژی جنبشی ذر

مقیاس  𝑣𝑖 ای سیستم سرعت ذراتمحاسبه شده و با توجه به نسبت دمای موردنظر به دمای لحظه

 شوند. واضح است این روش تعبیر فیزیکی ندارد.می

(2-13) 
𝑣𝑖

𝑛𝑒𝑤 = 𝑣𝑖  √
𝑇𝑠𝑒𝑡

𝑇𝑖𝑛𝑠.

 

 ای سیستم است. دمای لحظه .𝑇𝑖𝑛𝑠سازی و مورنظر شبیهدمای  𝑇𝑠𝑒𝑡در رابطه فوق 

های تعیینی قرار است که دسته روش 52هوور-ها، ترموستات نوزیکی از پرکاربردترین ترموستات

شود که دما را در هوور یک جرم مصنوعی در سیستم فرض می –گیرد. با استفاده از ترموستات نوز می

                                              
50 Langevin Thermostat 
51 Velocity Rescaling  
52 Nose-Hoover Thermostat 



 ولکولیمدینامیک             توسعه یک مدلسازی چندمقیاسی همزمان برای حل مسائل انتقال حرارت

29 

 

به عبارت دیگر، گویا سیستم با یک حمام )مخزن( حرارتی با دمای ثابت کند. مقدار موردنظر تنظیم می

نیز معروف است. به این ترتیب یک ترم اصطکاکی  53یافتهدرتماس است. این ترموستات به سیستم توسعه

ای کند و وظیفه ایجاد تعادل بین دمای لحظهشود که حول صفر نوسان میوارد معادله حرکت )نیرو( می

ای باالتر از مقدار ای ثابت موردنظر را دارد. ضریب اصطکاک در صورتی که دمای لحظهسیستم و دم

مطلوب باشد، مثبت بوده و باعث کاهش نیروی وارده برذرات و درنتیجه کاهش سرعت و انرژی جنبشی 

دادن انرژی سیستم سعی گردد و بالعکس. در اصل این مخزن حرارتی با ذخیره کردن و پسسیستم می

داشتن انرژی جنبشی در مقدار مشخصی را دارد. به این ترتیب این روش نوسانات یک ابت نگهبر ث

کند. اگرچه معادله حرکت سیستم به شکل غیرفیزیکی سازی میسیستم کانونیک را به درستی شبیه

یر های استاتیکی سیستم که وابسته به میانگین مقاداصالح شده اند. این الگوریتم مشکلی در پارامتر

بایست دقت کافی کند اما هنگام استخراج مشخصات دینامیکی سیستم مینمی ، ایجادسازی اندشبیه

 صورت گیرد. 

ماند و بدین صورت سرعت تغییرات یافته ثابت میهمیلتونی سیستم توسعه ،در این ترموستات

معادله حرکت  های زیرآید. فرمولمی به دستضریب اصطکاکی بر اساس مشخصات سیستم در هر گام 

  نمایند.را بیان می 𝛾سیستم و نرخ تغییرات ضریب اصطکاک 

(2-14) 𝑚𝑖�̈�𝑖 = 𝑓𝑖 −  𝛾𝑚𝑖�̇�𝑖 

(2-15) �̇� =  
1

𝑀
(∑

𝑝𝑖 . 𝑝𝑖

𝑚𝑖

− 3𝑁𝑘𝐵𝑇) 

بایست با توجه به مشخصات ست که میی مربوط به حمام حرارت امشخصه 𝑀در این رابطه 

ی شود. هرچه این پارامتر بزرگتر باشد، تبادل انرژی بین دو سیستم )مخزن و جعبهسیستم تنظیم 

کردن این مقدار توانایی حمام برای کنترل دمای سیستم کاهش شود. با کوچکتر میسازی( سختشبیه

ی نحوه (15-2)ی رابطه شود.ای سیستم مشاهده میت شدیدی در مقدار دمای لحظهیابد و نوسانامی

 کند.را با زمان بیان می  𝛾تغییرات ضریب 

های معرفی شده دارای معایبی هستند که باید توجه نمود در به طور کلی هریک از ترموستات

تواند فرض ارگودیک را وور میه-ی موردنظر باعث ایجاد خطا نشوند. برای مثال ترموستات نوزمساله

                                              
53 Extended System 
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شوند. تر همگرا میدار نماید. در ترموستات لنجوین فرض ارگودیک برقرار بوده و نتایج نیز سریعخدشه

در مدلسازی جامدات از  اند. عموماوابسته به شدت به مقدار میراییاما نتایج در ترموستات لنجوین 

 شود. هوور استفاده می-ترموستات نوز

 

 رسيدن به تعادلحد  ـ9ـ2

ها قرارگیری اتم موقعیت شوند وها بر اساس دمای اولیه تنظیم میسرعت ،سازیدر ابتدای شبیه

باشد ای کامالً از حالت تعادل اتمی دور میشود. چنین ساختار اولیهچیده می 54الطبق کریستال آیده

آل داده شده است و شبکه ایدهزیرا تمام انرژی سیستم در این حالت به انرژی جنبشی ذرات اختصاص 

ها باشد. همچنین در هر مرحله بارگذاری نیز الزم دهنده موقعیت متعادل اتمتواند نشانکریستالی نمی

است تا سیستم نسبت به موقعیت جدید متعادل شود. منظور از وضعیت متعادل در این بخش، تعادل 

ها نزدیک به صفر باشد. الص وارد بر اتممکانیکی سیستم است، به نحوی که مقدار نیروی داخلی خ

 سازی دینامیک مولکولی قبل از بررسی هر مشخصه و یا رویدادی میباست ابتدابنابراین برای هر شبیه

تا به شرایط ریلکس و متعادل خود برسد. زمان مورد نیاز برای رسیدن به تعادل  اجازه دهیمسیستم  به

متعددی ازجمله تابع پتانسیل مورد استفاده، دمای سیستم و )با درنظرگیری تقریب عددی( به عوامل 

سازی بستگی دارد. درنتیجه برای هرسیستم با ی شبیههمچنین حدس اولیه برای مقداردهی جعبه

ای سیستم ی تغییرات دمای لحظههایی همچون مقدار انرژی پتانسیل، نحوهاجرای برنامه و کنترل پارامتر

های داخلی سیستم(  میتوان زمان کافی برای رسیدن به حالت )برآیند نیرو و مقدار نیروی عدم تعادل

 متعادل را با دقت خوبی تعیین نمود. 

شود. استفاده می 55برای سنجش زمان رسیدن به تعادل به طور معمول  از تابع خود همبستگی

زیع سرعت نسبت برای مثال به صفر میل کردن تابع خودهمبستگیِ سرعت، نشان دهنده تغییرکامل تو

ها نبوده و شرایط متعادل به مقداردهی اولیه خود است. در نتیجه سیستم متاثر از توزیع اولیه سرعت

های کنترلی خود را یافته است. محاسبه میانگین مقدار نیروی عدم تعادل در کل سیستم از دیگر راه

تری از توان قضاوت دقیقستم میی میانگین و انحراف معیار پارامترهای سیاست. همچنین با محاسبه

کند تا از کافی بودن میزان سازی کمک میاین موضوع داشت. در واقع، تحلیل نتایج در انتهای شبیه

                                              
54 Perfect Crystal  
55 Auto-Correlation function 
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 اجرای برنامه اطمینان حاصل نماییم. 

، گیری عددی در صورتی که برای زمان نسبتاً طوالنی معادله را حل نمایندهای انتگرالالگوریتم

به صورت تجمعی  تواندمی . زیرا خطای عددی در این حالتتایج دقیقی منجر نشوندممکن است به ن

شود. همانطور که قبالً گفته شد، الگوریتمی که امکان  استفاده از سبب انحراف نتایج از جواب دقیق 

تر لوبزمانی بزرگتر را به ازای خطای کمتر در روند حل دینامیکی ایجاد نماید، از نظر محاسباتی مطگام

در دینامیک مولکولی آنچه اهمیت دارد تکامل زمانی سیستم تا حدی است که رفتار سیستم  است.

ی موردنظر را به درستی )با دقت موردنظر( مدلسازی نماید. بعالوه، هدف از استفاده از روش پدیده

تحلیل  درنتیجه باشد،دینامیک مولکولی ایجاد یک نمونه از ذرات در شرایط ترمودینامیکی مشخص می

ی، حجم و غیره( از آنسامبل که میانگین مشخصات سیستم )دما، انرژ سیستم باید تا زمانی ادامه یابد

بایست موقعیت ذرات . برای مثال برای مدلسازی آنسامبل میکروکانونیک می[25] وردنظر تبعیت کنندم

به بر روی سطحی با انرژی ثابت در فضای فازی حرکت کند در غیر این صورت میانگین فازی صحیحی 

های دینامیک مولکولی با سعی وخطا برای رسیدن به سازینخواهد آمد. در نتیجه، تمام شبیه دست

 باشند.دقت مناسب با حداقل زمان اجرای برنامه همراه می

 مكانيک آماري ـ10ـ2

های محتمل با حجم باالیی از داده سروکار برای بررسی یک سیستم اتمی و مطالعه میکروحالت

باشد. تحلیل و های بین آنها میخواهیم داشت که شامل مسیر حرکت ذرات سیستم، سرعت و نیرو

د. به پذیرها و پارامترهای ماکروسکوپی به وسیله مکانیک آماری صورت میها با معیارتفسیر این داده

توان به یک سیستم میکرو، پارامترهای عبارت دیگر، مکانیک آماری علمی است که به کمک آن می

گیری مشخصات روابط حاکم در مکانیک آماری وابسته به میانگین .ترمودینامیکی ماکرو را نسبت داد

 . [28 ,27] اندآمده به دستتجربی باشد که به صورت نیمهسیستم متشکل از ذرات می

ی کوچکی از متغیرهای حالت سیستم وضعیت ترمودینامیکی یک سیستم عموماً با تعریف دسته

شود و سایر متغیرهای ترمودینامیک براساس معادالت حالت و یا معادالت اساسی مشخص می

(، دما و فشار سیستم Nبودن تعداد ذرات )آیند. برای مثال با معین می به دستترمودینامیک به سادگی 

(T  وP ،) به دستسایر مشخصات سیستم همچون ظرفیت گرمایی و چگالی بر اساس معادالت حاکم 

( که رفتار میکروسکوپی D) 57( و ضریب پخش η) 56مترهایی همچون لزجتامی آیند. همچنین، پار

                                              
56 Viscosity 
57 Diffusion factor  
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حالت( هستند. بدین ترتیب متغیرهای حالت کنند، تابعی از حالت سیستم )متغیرهای ذرات را تفسیر می

تواند باشند. به طور کلی بینهایت حالت در ابعاد میکرو میها میعامل اصلی در محاسبه مقادیر این ویژگی

رخ دهد که همگی از وضعیت ترمودینامیکی مشخصی پیروی می کنند. همانطور که در بخش دینامیک 

ی یک ماکروحالت مشخص ترمودینامیکی دهندهایی که نشانهمولکولی گفته شد به مجموع میکروحالت

ها تواند هریک از این میکروحالتگویند. یک سیستم در حین تکامل میهستند، آنسامبل یا هنگرد می

 در نتیجهشود. ها مساوی فرض میرا تجربه کند، در مکانیک آماری احتمال رخداد هر یک از این حالت

)شامل تعداد زیادی ذره( تحت یک آنسامبل مشخص، بجای وضعیت  58یاذرهمشخصات یک سیستم بس

و سرعت  یک لحظه، توسط میانگین زمانی موقعیتمکانیکی )موقعیت و مومنتم ذرات( سیستم در 

(  شامل 6Nباشد. با فرض یک فضای چندبعدی )ی طوالنی قابل محاسبه می)مومنتم( ذرات در یک بازه

ذره، هر نقطه در این فضای فازی یک میکروحالت از سیستم را مشخص خواهد  Nو مومنتم  موقعیت

ی کافی از فضای فاز در بایست محدودهی ماکرو از این سیستم میی یک مشخصهکرد. برای محاسبه

ی قابل قبولی منجر شود. همانطور گیری زمانی به نتیجهپیموده شود تا میانگین 59مسیر حرکت ذرات

ی حرکت ذرات توضیح داده شد، بررسی تحلیلی تکامل امیک مولکولی، روند حل معادلهکه در بخش دین

باشد. با توجه به ای بدلیل وابستگی معادالت به یکدیگر بسیار پیچیده میذرهزمانی یک سیستم بس

اینکه مطالعه مسیر حرکت ذرات با تقریب عددی توسط کامپیوتر و در قالب روش دینامیک مولکولی 

شده است، بر همین اساس پیشنهاد گیبس برای استفاده از میانگین هنگردی )فازی( به جای ممکن 

ها( میانگین زمانی  با فرض یک تابع چگالی احتمال ارائه شده است. در این روش،  نقاط )میکروحالت

ای در فضای فازی متناسب با یک چگالی احتمال وابسته به متغیرهای ترمودینامیکی ثابت مساله )بر

شود که در وضعیت نشان داده می 60اند. با این فرض و با استفاده از تئوری لیوویل( توزیع شدهNPTمثال 

های محتمل خود را با گذشت زمان طوالنی تجربه خواهد کرد. به چنین تعادل، سیستم تمام میکروحالت

ی میانگین زمانی از توان در چنین سیستمی به جاشود. بدین ترتیب میگفته می 61سیستمی ارگودیک

 های ممکن در یک لحظه( استفاده نمود.میانگین فازی )میانگین حالت

در شکل زیر به صورت شماتیک فضایی فازی نمایش داده شده است. با فرض اینکه هر یک از 

توان مسیری تعریف نمود که ها نماینده یک نقطه در فضای فاز باشند )یک میکرو حالت(، میصورتک

ها عبور نماید. در یک سیستم ارگودیک یک مسیر از حرکت ذرات در نهایت از از میکروحالتاز برخی 

                                              
58 Multi-particle 
59 trajectory 
60 Liouville’s Theorem  
61 Ergodic 
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های محدود نماید.  ممکن است برخی میکروحالتها عبور میی )یا نزدیک به تمامی( میکروحالتهمه

ها خطایی در در مسیر تکامل سیستم ایجاد نشوند که با فرض بررسی تعداد کافی از میکرو حالت

 نماید.سازی ایجاد نمیشبیه

 

 [28] شکل شماتیک از فضای فازی -5-2شکل 

وجه تدر هنگام استفاده از روابط مکانیک آماری بایستی به صحت و برقراری فرض ارگودیک 

-برداریو نمونه سازی همواره باید به حد کافی طوالنی باشد تا نتایجنمود. بعالوه زمان اجرای یک شبیه

وابسته به  وهای انجام شده از دقت کافی برخوردار باشند. تعیین این حد به سادگی قابل انجام نیست 

هایی رامترباشد. برای این منظور عموماً روند تغییرات پای مورد بررسی میمشخصات مساله و پدیده

فصیل های آتی به تگیرد که جزییات آن در بخشذرات مورد بررسی قرار می ت و موقعیتهمچون سرع

 است.ئه شدهاار

  :روش مکانیک آماری در سیستم های بس ذره ای به صورت زیر قابل جمع بندی است نقش

 آوردن پارامترهای حالت سیستم از روی تحلیل دینامیک مولکولیبه دست .1

 ترهای سیستممحاسبة تعداد زیادی از پارامبه دنبال آن محاسبة توابع پتانسیل ترمودینامیکی و  .2

 هایای در مقیاس اتمی با توجه به دانستن شاخصسیستم چندین ذره توصیف احتماالتی .3

 متوسط ماکروسکوپی
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 انتقال حرارت :3 فصل

 

 

ای یافته است. دمای باالی اهمیت ویژه ابزارها و نانوساختارهاامروزه انتقال حرارت در بسیاری از 

های حرارتی و رفتار ماده تحت ی دقیق ویژگیآالت هوافضا نیازمند مطالعهترانزیستورها، لیزرها و ماشین

تواند باشد. رسانایی حرارتی و سایر پارامترهای حرارتی برای یک نمونه در ابعاد نانو میشار حرارتی می

ود شبا مقادیر مربوط به نمونه با ابعاد بزرگتر متفاوت باشد. این موضوع سبب می 62در حدود یک مرتبه

. برای [29]های محیط پیوسته برای چنین مدلی صحت نداشته باشد آمده از تئوری به دستنتایج 

 مثال رفتارهایی همچون شکست سریعتر نمونه تحت بارگذاری و یا تغییر فاز )جامد و سیال( زود هنگام

ها منشاء اتمی )ابعاد نانو( دارند. برای رخی پدیدهامکان وقوع خواهند داشت. بعالوه، تولید حرارت در ب

و یا برانگیختگی  [17]ها همراه است توان ایجاد پالستیسیته در ماده که با شکست پیوند بین اتممثال می

اد میکرو با محیط ذرات ماده بر اثر تابش لیزر را نام برد. در نتیجه، به دلیل طبیعت متفاوت حرارت در ابع

 . [30] باشدهای مهندسی بسیار پیچیده میپیوسته، مدلسازی صحیح و طراحی چنین ابزارها و فرآیند

در این فصل ابتدا با اصول ترمودینامیک در ابعاد ماکرو آشنا خواهیم شد. پس از بیان معادالت 

، شود. در بخش بعدل اجزا محدود در شرایط مختلف تشریح میحاکم بر مساله انتقال حرارت، روند ح

ی شار حرارتی های عددی مدلسازی پدیدهروش در پی آنو ا و انتقال حرارت در ابعاد اتمی مفهوم دم

ارتباط فیزیک حرارت در  ،ی این فصلپس از مطالعهرود انتظار میشوند. در ابعاد نانو توضیح داده می

                                              
62 Order of magnitude  
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 های عددی حل مسائل مربوط به هر یک روشن گردد.پیوسته و روشمقیاس اتمی و محیط 

 

 ترموديناميک محيط پيوسته  ـ1ـ3

فضا، ای همچون ساخت هواپیما در مهندسی هواعلم ترمودینامیک در مسائل متنوع و گسترده

لعه )سیال ی مورد مطاشود. نوع مادهآالت در مهندسی مکانیک و مهندسی عمران مطرح میانواع ماشین

سایر شرایط  وی موردبررسی )از جمله وجود شار انرژی و یا جرم، تماس بین دو سیستم جامد(، پدیده یا

ای حل رو برهای پیشترمودینامیکی حاکم( و فرضیات انتخابی همگی از عوامل تاثیرگذار بر چالش

ایست بیچنین مسائلی هستند. به منظور انتخاب یک روش مناسب محاسباتی برای تحلیل یک مساله م

م بر مسائل فیزیک حاکم بر آن را درک نمود. در ادامه مفاهیم اولیه علم ترمودینامیک، معادالت حاک

اده های عددی برای حل این مسائل به اختصار توضیح دکالسیک و غیرکالسیک و درنهایت رویکرد

 اند. شده

. بزرگ و معلولی بین کمیت های فیزیکی ماده است به طور کلی رابطه علت ترمودینامیکعلم  

یک سیستم  کنش اعضای سازندهی کافی و عدم )یا بسیار کم بودن( برهمبودن ابعاد سیستم به اندازه

ه مسئله شود کدر علم ترمودینامیک عموماً فرض میباشند. دو فرض اساسی در اصول ترمودینامیک می

ر ددرحالی که  ،ای مثال نسبت به محیط بیرون ایزوله استبر ؛های مشخصی استکنشدارای برهم

گ مقیاس( کنش دارد. در سیستم ترمودینامیکی )بزرواقعیت هر سیستم با تمام محیط اطراف خود برهم

و با  ستتغییرات وابسته اه جهت یک پدیده در طول زمان بزمان جهت پیدا میکند. به عبارت دیگر، 

 ومتوان گفت طبق قانون دتر میشود. به طور دقیقبرعکس نمیمعکوس کردن جهت زمان، پدیده 

 . ستندهناپذیر دما شدن دو جسم برگشتی همهمانند پروسه های ترمودینامیکپدیدهترمودینامیک، 

 به طور مختصر قوانین ترمودینامیک به شرح زیراند: 

 ما هستند.دا یکدیگر همقانون صفرم: اگر دو سیستم با سیستم سومی در تعادل گرمایی باشند، ب

شود. بعبارت دیگر، قانون اول: بیان ترمودینامیکی از بقای انرژی و کار تحت قانون دوم عنوان می

 𝑊 ناشی از انجام کار 𝑈∆انرژی درونی یک سیستم منزوی ثابت و پایدار است. تغییرات انرژی درونی 

 به صورت زیر است: 𝑄 و گرمای جذب شده
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(3-1) 
∆𝑈 = 𝑄 + 𝑊 

یرد. اثبات پذکند انتقال انرژی و تبادل کار بدون اتالف انرژی صورت نمیقانون دوم: بیان می

 نظمی همواره در جهان در حال افزایش است. شود آنتروپی به عنوان پارامتر بیمی

مانیکه ززیرا  همه ی اتفاقات در دمای صفر مطلق متوقف می شوند قانون سوم:  طبق این قانون

میل  انرژی درونی سیستم به حداقل مقدار خود میرسد )دمای صفر مطلق(، آنتروپی سیستم به صفر

 کند. می

 

 انتقال حرارت در محیط پیوسته ـ1ـ1ـ3

)میزان( باشد. تفاوت سطح ی انتقالی ناشی از یک اغتشاش در سیستم میبه طورکلی هرپدیده

تواند سبب ایجاد شار در طول محیط شود. منظور از انتقال حرارت در یک یک کمیت در یک محیط می

باشد. با صرف نظر از تبادل ماده محیط، شار انرژی ناشی از تفاوت دما )گرادیان دما( در دامنه مساله می

حرارت بررسی نمود. انواع  توان به سادگی رفتار سیستم را تحت شاردر یک سیستم ترمودینامیکی می

 65و همرفت 64، تابش63ی رسانشی انتقال به سه دستهشار حرارت بر اساس ماده مورد بررسی و نحوه

شوند. رسانش نوعی از انتقال انرژی حرارتی است که ذرات یک جسم و یا چند جسم در محل تقسیم می

ابش ناشی از ساطع شدن امواج نمایند. تیکدیگر منتقل میتماس با یکدیگر در اثر برخورد به

الکترومغناطیسی از سطح یک ماده با دمای مشخص است. در این حالت تبادل انرژی بین سطوح مختلف 

دهد. در نوع سوم، انتقال حرارت بر اثر عبور یک سیال ها رخ میاجسام در نبود محیط واسط میان آن

های مختلف به صورت شماتیک شیوه  . درشود)گاز یا مایع( از یک سطح  با دمای مختلف ایجاد می

 اند. انتقال حرارت نشان داده شده

                                              
63 Conduction 

64 Radiation 

65 Convection 
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 [31]های انتقال حرارت نمایش شماتیک انواع روش -1-3شکل                

صورت رسانش توسط پارامتری به نام رسانایی توانایی ماده برای انتقال انرژی حرارتی به 

کند. به عبارت دیگر، متر رفتار ماده را تحت شار حرارتی تنظیم میاشود. این پارتعریف می 66حرارتی

تری نسبت به ماده با رسانایی بزرگتر برقرار شار انرژی در ماده با ضریب رسانایی کوچک با سرعت پایین

های الکتریکی دارند. مواد با  رسانش حرارتی باالتری نسبت به عایقشود. برای مثال فلزات عموماًمی

های حرارتی کابرد دارند، این درحالیست که مواد با رسانایی ای در منبعرسانایی باال به طور گسترده

 شوند.های حرارتی استفاده میپایین به عنوان عایق

ا تحت رتوان رفتار جامدات مواد( میبا فرض عدم وجود انتقال حرارت تشعشعی )دمای پایین 

های لشار حرارتی تنها ناشی از بخش رسانش درنظر گرفت. معادله حاکم در چنین وضعیتی توسط مد

فتاری ری موردبررسی عامل تعیین کننده در انتخاب معادله . ماهیت مسالهمتنوعی ارائه شده است

ضیح داده ترین معادله رفتاری شار حرارت تومناسب است. در ادامه قانون فوریه به عنوان پرکاربرد

 شوند.شود. سپس معادالت رفتاری غیرخطی به صورت مختصر ذکر میمی

 

 معادله انتقال حرارت  ـ2ـ1ـ3

ی شار بیان تواند به صورت یک معادلهفرآیند انتقال حرارت ناشی از رسانش در یک محیط می

در واحد زمان )شار( به صورت تابعی از گرادیان شود. به عبارت دیگر، میزان انرژی عبوری از واحد سطح 

ترین معادله برای بیان ارتباط میان شناخته شده 67شود. قانون فوریهدما )منشا ایجاد شار( تعریف می

بعدی به صورت در حالت یک[32]  باشد. قانون فوریهآهنگ انتقال انرژی و تغییرات دما در محیط می

                                              
66 Thermal Conductivity  
67 Fourier’s Law 
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 شود.ذیل بیان می (2-3)ی رابطه

(3-2) 
𝑞 = −𝑘 ∇𝑇 =  −𝑘 

𝜕𝑇

𝜕𝑥
 

𝑇��شار حرارتی و  𝑞در فرمول فوق، 

𝜕𝑥
باشد. این دو مولفه توسط می  𝑥گرادیان دما در جهت   

باشد. شوند که معرف رفتار ماده برای انتقال انرژی حرارتی مییک ضریب تناسب به یکدیگر مرتبط می

𝑘 (
𝑊

𝑚 𝐾
باشد. عالمت منفی ضریب رسانایی حرارتی وابسته به مشخصادت ماده و شرایط محیطی می (

 شود. تر )دمای بیشتر( به ناحیه سردتر )دمای کمتر( منتقل میاز ناحیه گرمبدین معنی است که حرارت 

ک حجم یو کار مکانیکی در  بر اساس قانون اول ترمودینامیک با فرض عدم وجود انتقال جرم 

ن قانون فرمی تغییرات انرژی درونی سیستم برابر اختالف انرژی خروجی از ورودی خواهد بود. ایکنترل، 

 شود. پایستگی انرژی است که برای یک سیستم ترمودینامیکی نوشته میاز قانون 

(3-3) 
∆𝑈 = 𝑄𝑖𝑛 − 𝑄𝑜𝑢𝑡 = 𝑄 

مقدار انرژی خالص ورودی   𝑄انرژی خروجی و  𝑄𝑜𝑢𝑡انرژی گرمایی ورودی و  𝑄𝑖𝑛که در آن 

ی خواهیم رسید که موسوم به معادله (4-3)ی رابطه به ی فوقاست. با جایگذاری قانون فوریه در معادله

 است. 68حرارت

(3-4) 𝜕𝑇

𝜕𝑡
=

𝑘

𝑐𝑝 𝜌
∇2𝑇 +

1

𝑐𝑝 𝜌
𝑄 

) 𝑄در این رابطه 
𝐽

𝑚3𝑠
𝑘حرارت ورودی/تولیدی در واحد حجم و زمان است.  (

𝑐𝑝 𝜌
 ( 

𝑚2

𝑠
ضریب  (

کند. ظرفیت گرمایی ویژه پخش حرارتیست که نرخ انتشار تغییرات دما در یک محیط را مشخص می

) 𝑐𝑝به صورت ضرب ظرفیت گرمایی   𝐶ماده 
𝐽

𝑔𝑟 𝐾
) 𝜌در چگالی  (

𝑔𝑟

𝑐𝑚3
شود. منظور از تعریف می  (

ی یک درجه ظرفیت گرمایی ویژه مقدار حرارتی است که برای افزایش دمای واحد حجم ماده به اندازه

 نیاز داریم. 

. زیرا روابط کالسیک قرار دارند آیند، در دستهمی به دستروابطی که بر اساس قانون فوریه 

آمده است. در تئوری  به دستقانون فوریه با فرض رفتار خطی )کالسیک( ماده تحت شار حرارت 

رابطه  شود زیرا طبقنهایت در محیط پخش میشود انرژی حرارتی با سرعت بیکالسیک، فرض می

                                              
68 Heat equation 
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و شار اعمالی در یک  آیدمی به دستبرای دمای محیط  حض اعمال شار حرارتی یک توزیع، به م(3-2)

به صورت یک  (4-3)ی حرارت . با استفاده از روابط کالسیک، معادلهشودآن در تمام محیط احساس می

 آید. می به دست 69گونی سهمیمعادله

های کالسیک قابل بررسی هستند، در برخی اگرچه اکثر مسائل مهندسی با استفاده از تئوری

توان مسائلی همچون اعمال میکنند. برای مثال ها سرعت انتشار امواج حرارتی اهمیت پیدا میپدیده

( و 70ی زمانی کوتاه )وضعیت گذرا( درمحدودهو ذوب مواد ]33[ ناگهانی شار حرارتی زیاد )تابش لیزر

های یا مسائلی در دمای بسیار پایین )نزدیک صفر مطلق( را نام برد. برای حل چنین مسائلی، تئوری

 ,35]ها اند. اکثر این مدلبرای انتشار حرارت توسعه یافته [34] سرعت محدودغیرکالسیک با فرض 

 درنتیجه، این فرضاند. شار انرژی بنا شده 71ی اعمال یک زمان مشخص برای پایدار شدنبرپایه 36[

 شود. میتبدیل  72هایبربولیکی ی حرکت به یک معادلهمعادله

های غیرکالسیک در مدل 73سرعت محدود انتشار حرارت توسط پارامتری به نام زمان آرامش

شود. منظور از این پارامتر، زمان موردنیاز برای انتقال شار حرارتی توسط ذرات ماده و رسیدن تنظیم می

ها بسیار مفصل و خارج از بحث مرور ادبیات مربوط به توسعه این مدل .[37] به یک وضعیت پایا است

با درنظرگیری دو پارامتر زمان آرامش  74های جِفریدر این بین دسته مدل. ]38[ باشداین پژوهش می

های از جمله مدل، 75(CV) ]35 ,36[ ورنات-اند. در این بخش مدل کاتانوارائه شده 1989در سال 

به  𝜏𝑣به صورت مختصر توضیح داده خواهدشد. در این مدل با فرض  های جفری،متداول از دسته مدل

 شود.نوشته می (5-3) گرادیان دما در طول محیط به صورت، ارتباط شار حرارتی و عنوان زمان آرامش

(3-5) 
𝑞 + 𝜏𝑣𝑞,𝑡 = −𝑘 ∇𝑇 

مشخص است، رفتار غیرکالسیک به صورت ترکیب انتشار با سرعت  (5-3)رابطه  ازهمانطور که 

گونه ی حرارت با رفتار موجبه این ترتیب معادلهشود. ( تعریف می76گونهنهایت و سرعت محدود )موجبی

 خواهد آمد. به دست)انتشار حرارت به صورت موج دما با سرعت محدود( 

                                              
69 Parabolic  
70 Transient 
71 Relaxing 
72 Hyperbolic 
73 Relaxation time 
74 Jeffrey’s type models 
75 Cattaneo-Vernotte 
76 Wavelike 
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(3-6) 𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝜏𝑣

𝜕2𝑇

𝜕𝑡2
=

𝑘

𝑐𝑝 𝜌
∇2𝑇 

خواهد آمد.  به دستبرابر صفر در این مدل، قانون فوریه و معادله حرارت کالسیک  𝜏𝑣با فرض 

تغییرات دما با زمان صفر خواهد بود و معادالت مجدداً مشابه روابط کالسیک  77همچنین در شرایط پایا

تنها  CVآیند. به عبارت دیگر، در صورتیکه پارامتر زمان آرامش صفر نباشد قانون فوریه و می به دست

 اند. در حالت گذرا با یکدیگر متفاوت

 

 ومكانيكيروند حل عددي مسائل ترم ـ3ـ1ـ3

های ناشی از بار حرارتی از اثر تحلیل مکانیکی اکثراً در مدلسازی و تحلیل تغییرشکل و تنش

. به [39] شودی حرارت و جمالت اینرسی در معادالت االستیسیته صرف نظر میمساله بر روی معادله

-شبه میدان حرارتی به صورت یک سری تحلیل جایی ناشی از یکعبارت دیگر، میدان تنش و جابه

خواهد آمد. درحالی که ممکن است تاثیر جمالت کوپل  به دستاستاتیکی )عدم درنظرگیری اینرسی( 

در مسائلی در دمای باال و همراه با شوک حرارتی قابل مالحظه باشد. دسته مسائلی که در آن میدان 

حرارتی )ترمومکانیکی( نامیده -ه اند، مسائل کوپل مکانیکیجایی و بالعکس وابستحرارتی به میدان جابه

 شوند. می

ی حرارت به تنهایی و روش اجزا برای حل معادله 78در مرور ادبیات عموماً روش تفاضل محدود

اند. برای مکانیکی )ترمومکانیکی( مورد استفاده قرار گرفته -برای حل مسائل کوپل حرارتی 79محدود

بارگذاری مکانیکی و انتقال حرارت همراه هستند نیازمند یک روش قدرتمند  مسائلی که همزمان با

هستیم تا بتواند یک تحلیل صحیح از رفتار ترمومکانیکی با انواع شرایط مرزی انجام دهد. با توجه به 

باشند، روش اجزا محدود یک رویکرد کارآمد آنکه مسائل مهندسی عموماً دارای هر دو نوع بارگذاری می

ترین شدهیکی از شناخته که اجزا محدودعالوه بر ی حل عددی این دسته از مسائل خواهد بود. برا

ی با هدف بهبود نتایج حل عددی در یک حوزه وهای نوین در بسیاری از روش های عددی است،روش

و اجزا محدود ]41[ 81ایمحدود ذره، اجزا ]40[ 80محدود توسعه یافته هایی همچون اجزاخاص، روش

                                              
77 Steady-state 
78 Finite difference  
79 Finite element 
80 Extended Finite Element (XFEM)  
81 Particle Finite Element (PFEM) 
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و حل  83منطق حل روش اجزا محدود )تفکیک دامنهها که در آناند، ئه شدهاار ]42[ 82با نقاط متغیر

 معادالت روی هر بخش( به نحوی ارتقاء یافته است. 

 (7-3)مطابق رابطه 84 داریمعادله حرارت در حالت پا یجسم سه بعد کی یبرا ،یدر حالت کل

 باشد. می

(3-7) 
𝑘∇2𝑇 + 𝑄 = 0 

در ی حل این معادله ذکر گردیده است. شرایط مرزی در نظر گرفته شده برا (8-3) در رابطه

فرض شده  �̅�برابر با  Γ𝑞ورودی عمود بر مرز و شار  ̅ Tبرابر مقدار  Γ𝑇مقدار دما روی مرز ، این روابط

 است.

(3-8) T = T ̅  𝑜𝑛  Γ𝑇

𝑞. 𝑛 = �̅� 𝑜𝑛 Γ𝑞
 

𝑞اگر جریان حرارتی به داخل یک جسم صفر باشد )  = توان نتیجه گرفت شرایط ( باشد، می0

مرزی ایزوله حرارتی است. انتقال حرارت به صورت همرفتی و یا تابشی به صورت مشابه، قیدهایی 

  اند. نظر شدهکنند که در اینجا صرفاعمال می)شرایط مرزی( به معادله 

 (9-3)مطابق رابطه  85در حالت کلی، برای یک جسم سه بعدی معادله جریان حرارتی گذرا

 باشد.می

(3-9) 
𝑐𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝑘∇2𝑇 + 𝑄 

 گردد.در این حالت وارد محاسبات مین زما به نسبت شود، تغییرات دماه میهدهمانطور که مشا

 شرایط اولیه برای حل این معادله ذکر گردیده است. (11-3)شرایط مرزی و در رابطه  (10-3)در رابطه 

                                              
82 Variable Node Finite Element (VNFEM) 
83 Discretize  
84 Steady state 
85 Transient state 
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(3-10) T = T ̅  𝑜𝑛  Γ𝑇

𝑞. 𝑛 = �̅� 𝑜𝑛 Γ𝑞
 

(3-11) 
T(x, y, z, 0) = 𝑇0(𝑥, 𝑦, 𝑧) 

 

 كوپل ترمومكانيكيمعادالت  ـ1ـ3ـ1ـ3

ا و میدان میدان حرارتی گذردر حالت کلی، مسائل ترمومکانیکی دینامیکی هستند. یک مساله با 

به وضعیت  گردد. در صورتیکه انتقال حرارتمی مکانیکی استاتیکی منجربه یک آنالیز شبه استاتیکی

تاتیکی خواهد ی حرارتی و مکانیکی، مساله اسپایدار رسیده باشد و  در غیاب جمالت اینرسی در معادله

ت دسته اول از معادالشوند. ت حذف میشد. به عبارت دیگر جمالت وابسته به زمان از معادال

نها میدان وپل کامل یا دوطرفه بدین معناست که در آباشند. کمی ترمومکانیکی، معادالت کوپل کامل

انیکی درهم غییرمکان اثرگذار است و بالعکس. مطابق روابط زیر، میدان حرارتی و مکدما روی میدان ت

 باشند.دخیل می

(3-12) 𝜌�̈� = 𝛁. (𝑫𝜺 − 𝜷𝑇) + 𝜌𝒃 

(3-13) 𝜌𝑐𝑝�̇� +  𝑇0𝜷 𝛁. �̇� = ∇. (𝒌 ∇. 𝑇) + 𝑄 

 از مقدار تنش مکانیکی سیستم (𝜷𝑇)، تنش ناشی از دما ((12-3))رابطه  در حل میدان مکانیکی

(𝑫𝜺) های المان )گرادیان سرعت حرکت گره ،شود و به صورت متقابلکسر می𝛁. �̇� در حل میدان حرارتی )

 تانسور 𝑫حرارت تولید شده در محیط،  𝑄حجمی وارده بر سیستم،ار نیروهای برد 𝒃 ،در این روابطشود. وارد می

در معادله )دمای مرجع(   𝑇0اگر پارامتر  قابل ذکر است، باشند.تانسور ترمواالستیسیته می 𝜷و سختی ماده 

 گردد.نیمه کوپل می شود، منجر به یک سیستم معادالتفرض حرارت صفر 

 

 يكطرفه(نيمه كوپل )كوپل ضعيف يا معادالت  ـ2ـ3ـ1ـ3

میدان تغییرمکان یک مساله کوپل یک طرفه بیانگر آن است که فقط تغییرات حرارتی بر روی 

شود. در مسائل ترمومکانیکی نظر میی حرارت صرفاز اثر معادالت مکانیکی در معادلهگذارد و اثر می

له تعادل مومنتم معادبا فرض دمای ثابت برای سیستم، . شودعموماً از این دسته روابط استفاده می

 . شودمینوشته  (14-3)مطابق رابطه 
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(3-14) 
𝜌�̈� = ∇. 𝜎 + 𝜌𝑏 

معادله رفتاری  صرف نظر گردد. �̈�بایست از ترم در این معادله برای شرایط شبه استاتیکی، می

 رابطهدر ، شرایط اولیه (17-3)و  (16-3)در رابطه باشد. می (15-3)در این دسته از مسائل مطابق رابطه 

جابجایی  -معادالت هندسی یا به تعبیر دیگر رابطه کرنش (19-3)و در رابطه  شرایط مرزی (3-18)

شود، اثر دمای ثابت در محیط به صورت کرنش اولیه همانطور که مشاهده می .مربوطه ذکر گردیده است

 شود.ی حرکت میوارد معادله

(3-15) 
σ = 𝐷(휀 − 휀0) 

(3-16) 
휀𝑇

0 = [ 𝛼∆𝑇  𝛼∆𝑇  𝛼∆𝑇  0  0  0 ] 

(3-17) 
𝑢(𝑥, 0) = 𝑢0

�̇�(𝑥, 0) = 𝑢0̇
 

(3-18) 𝑢 = �̅�𝑐   𝑜𝑛  Γ𝑐 

𝜎. 𝑛 = 𝑡̅ 𝑜𝑛 Γ𝑡
 

(3-19) 휀 =
1

2
(∇. 𝑢 + (∇. 𝑢)2) 

به  شود.می ابتدا آنالیز حرارتی انجامتر با فرض وجود شار حرارتی در سیستم، حالت کلیدر 

 (21-3)با در نظرگیری شرایط مرزی مطابق رابطه ( (20-3)رابطه )مطابق  عبارت دیگر، معادله حرارت

شود(. معادله تعادل مطابق گردد )میدان دمایی محاسبه میحل می (22-3)و شرط اولیه مشابه رابطه 

به به عنوان قید، حل شده و مقدار تغییرمکان  (25-3)و  (24-3) و با در نظرگیری روابط (23-3)رابطه 

 گردد.آید و در نهایت میدان تنش محاسبه میمی دست
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(3-20) 𝜌𝑐𝑝�̇� = ∇. (𝒌 ∇. 𝑇) + 𝑄 

(3-21) 
𝑇 = �̅�    𝑜𝑛 Γ𝑇

 𝑞. 𝑛 = �̅�    𝑜𝑛 Γ𝑞
 

(3-22) 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 0) = 𝑇0(𝑥, 𝑦, 𝑧) 

(3-23) 𝜌�̈� = ∇. (𝑫𝜺 − 𝜷𝑇) + 𝜌𝒃 

(3-24) 
  𝑢 = �̅�𝑐     𝑜𝑛 Γ𝑐

 𝜎. 𝑛 = 𝑡̅     𝑜𝑛 Γ𝑡
 

(3-25) 
𝑢(𝒙, 𝑜) = 𝑢0

 �̇�(𝒙, 𝑜) = �̇�0
 

و  حرارتی ط مرزی و اولیه برای معادالتشرایبرای حل کوپل کامل معادالت ترمودینامیکی، 

اگرچه روندحل بایستی  باشد.می (25-3)-(24-3)و  (22-3)-(21-3)روابط  مشابه به ترتیب، مکانیکی

 گام صورت پذیرد.بهبه صورت همزمان و گام

 

  اجزا محدود حل روند ـ3ـ3ـ1ـ3

یا تابع توزیع حرارتی یک المان به صورت ترکیبی از دمای  𝑇(𝑥) روند حل اجزا محدود،در 

ن حرارت و تغییرمکان مطابق رابطه شود. بنابراین میدادر نظر گرفته مینقاط با استفاده از توابع شکل 

بیانگر ترم های مکانیکی  𝑚 اندیس آیند. الزم به ذکر است در روابط زیرمی به دست (27-3)و  (3-26)

 ترم های دمایی است.دهنده نشان θو 

(3-26) 𝑇(𝒙) = 𝑵𝜽�̅� 

(3-27) 𝑢(𝒙) = 𝑵𝒎�̅� 

ه صورت خالصه، ب سائل کوپل ترمومکانیکی در ادامه،فرمول بندی کلی روش اجزا محدود برای م

ترم های  𝐾𝑚𝑚و 𝐾𝜃𝜃 ماتریس متناظر ظرفیت گرمایی ماده، 𝐶𝜃𝜃در این روابط شرح داده شده است. 

برای مدل های مکانیکی و حرارتی هستند و جمله هایی که  اظر ماتریس رسانایی و سختی مادهمتن

 باشند.می معادالت کوپل باشند، مرتبط با بخشمی (𝑚𝜃)و  (𝜃𝑚)شامل باالنویس 
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(3-28) 𝐶𝜃𝜃  �̇� + 𝐶𝜃𝑚 �̇� +  𝐾𝜃𝜃  𝑇 = 𝐹𝜃(𝑡) 

(3-29) 𝑀𝑚𝑚 �̈� + 𝐾𝑚𝑚 𝑢 + 𝐾𝑚𝜃 𝑇 = 𝐹𝑚(𝑡) 

(3-30) 𝑀𝑚𝑚 = ∫ 𝜌𝑐𝑁𝛼
𝑚𝑁𝛽

𝑚𝑑Ω
Ω𝑒

 

(3-31) 𝐶𝜃𝜃 = ∫ 𝜌𝑐𝑁𝛼
𝜃𝑁𝛽

𝜃𝑑Ω
Ω𝑒

 

(3-32) 𝐶𝜃𝑚 = ∫ 𝑇0𝛽𝑖𝑗𝑁𝛼,𝑗
𝑚 𝑁𝛼

𝜃𝑑Ω
Ω𝑒

 

(3-33) 𝐾𝜃𝜃 = ∫ 𝑘𝑖𝑗𝑁𝛼,𝑖
𝜃 𝑁𝛽,𝑗

𝜃 𝑑Ω
Ω𝑒

 

(3-34) 𝐾𝑚𝑚 = ∫ 𝐷𝑖𝑗𝑘𝑙𝑁𝛼,𝑖
𝑚 𝑁𝛽,𝑗

𝑚 𝑑Ω
Ω𝑒

 

(3-35) 𝐾𝑚𝜃 = ∫ (−)𝛽𝑖𝑗𝑁𝛼
𝑚𝑁𝛽,𝑖

𝜃 𝑑Ω
Ω𝑒

 

(3-36) 𝐹𝑚 = ∫ 𝜌𝑓𝑖𝑁𝛼
𝑚𝑑Ω

Ω𝑒

 

(3-37) 𝐹𝜃 = ∫ 𝜌𝑖(𝑄 + 𝑡0�̇�)𝑁𝛼
𝜃𝑑Ω

Ω𝑒

 

  86پایدار، مشابه مسائل نیمه کوپل، تنش های حرارتی به صورت مستقیمبرای مسائل استاتیکی و 

گردند. برای سپس میدان دینامیکی حل میابتدا میدان حرارتی،  بدین معنی کهشوند، محاسبه می

رافسون در  نیوتن مانند روش 87مسائل کوپل )به خصوص از نوع غیرخطی( پروسه تکرارشونده افزایشی

بهتر و موثرتر هستند. برای مسائل از نوع دینامیکی گذرا، ، مقایسه با روش های حل همزمان معادالت

گردد، که ابتدا فضای حل جداسازی میشود. در این مسائل در هرگام زمانی تکرار می یک روند مشخص

سبب انتگرال  شود،این امر سبب تبدیل معادالت جزئی دیفرانسیل به معادالت دیفرانسیل معمولی می

   شود.گیری زمانی مستقیم اعمال می

                                              
86 Straight forward  
87 Iterative incremental procedure  
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 انتقال حرارت در ابعاد اتمي ـ2ـ3

رکت شود. به عبارت دیگر، حاز طریق نوسانات منتقل میانرژی حرارتی در یک محیط اتمی 

حیط پیوسته، مشود. مشابه انتشار امواج در ها در محیط مادی به صورت حرارت منتشر میمولکول-هااتم

ستفاده از شوند. در جامدات کریستالی، انرژی حرارتی با اانرژی جنبشی ذرات در محیط اتمی پخش می

نماید.  تواند در محیط جریان پیداهای آزاد سیستم میتحریک الکترون دو مکانیزم نوسان ذرات و

مثال در  باشد. برایی مورد بررسی وابسته میمشخصات مربوط به هر یک از این دو مکانیزم به ماده

را برعهده دارند.  ها بخش اصلی انتقال حرارت(، فونونGeوم )( و ژرمانیSiرساناها همانند سیلیکون )نیمه

 شد.باهای ماده میدرحالیست که رسانایی حرارتی فلزات به طور عمده وابسته به الکترون این

باشند و بررسی ها دارای درجه آزادی نمیهای دینامیک مولکولی کالسیک، الکتروندر روش 

به های کووانتومی نیازمند مطالعات کووانتوم است. قابل ذکر است، مدلسازی 88فونون-اندرکنش الکترون

سازی برای ذرات زیراتمی( توانایی شبیه 89ی شرودینگری محاسباتی بسیار باال )حل معادلهدلیل هزینه

های پیچیده با تعداد زیاد اتم را ندارند.  بنابراین در این بخش انتقال حرارت ناشی از نوسان سیستم

 گیرد. کریستالی مواد در ابعاد اتمی مورد بررسی قرار می

ی ها را همانند فنرهایی فرض کنیم، هر نوسان محتمل ذرات در شبکهند بین اتمدرصورتیکه با

ای از مودهای نرمال ارتعاشی بیان شود. منظور از یک مود ارتعاشی تواند به صورت مجموعهکریستالی می

کنند. انرژی معادل هر یک از این میی ذرات در آن با یک فرکانس نوسان وضعیتی است که همه

ذره فرض و نمایش ها به صورت شبهشود )در فیزیک حالت جامد، فونوننامیده می 90ها فونوننوسان

-)مخصوصاً در نیمه های مختلف در هر جامد کریستالیها با طول موجی فونونمجموعه شوند(.می داده

که یک حامل  ایبه میانگین فاصلهی ایجاد شار حرارتی را بر عهده دارند. وظیفهرساناها و نارساناها( 

شود. گفته می 91مسیر آزاد نماید، متوسط برخوردی دیگری ذرهکند قبل از این که شبهانرژی طی می

( با رسانایی حرارتی ماده در بخش آخر همین فصل، ی آزادارتباط این پارامترها )فونون و متوسط فاصله

های ادامه مرور ادبیات مربوط به روشتشریح خواهد شد. در تر دقیق به صورت ،"اثر ابعاد" تحت عنوان

 اد نانو به تفصیل ارائه شده است.ی رسانایی حرارتی در ابعسازی انتقال حرارت و محاسبهشبیه

 

                                              
88 Electron-phonon interation 
89 Schrödinger equation  
90 Phonon 
91 Mean Free Path (MFP) 
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 روش مدلسازي ـ1ـ2ـ3

پیچیدگی درک رفتار ماده در ابعاد اتمی و مولکولی و عدم توانایی در حل مسائل پیچیده با 

هایی همچون دینامیک مولکولی که دقت اتمی )نه زیراتمی( اند تا تکنیکهای کووانتومی سبب شدهروش

های مختلفی را با تجربی، پدیدهها با استفاده از روابط نیمهدارند، محبوبیت زیادی پیدا کنند. این روش

سازی دینامیک مولکولی، های متعددی همچون شبیهروشدهند. دقت مناسب مورد بررسی قرار می

ی انتقال حرارت استفاده برای مدلسازی پدیده 94و دینامیک براونی 93ذرات، دینامیک 92کارلو-مونت

. انتخاب روش در مدلسازی اتمی انتقال حرارت به مقیاس طولی و زمانی مساله و [44 ,43] اندشده

 باشد.جزییات موردنیاز از تحلیل پدیده وابسته می

ی اتمی را با جزییات کند و پدیدهمولکولی اثرات مرتبه باالتر را در خود لحاظ میروش دینامیک 

رسانا و نارسانای دهد. برای جامدات نیمهبیشتری نسبت به مشاهدات آزمایشگاهی موردمطالعه قرار می

اده توان با استفالکتریکی در دمای به حد کافی پایین )صرف نظر کردن از انتقال حرارت تشعشعی( می

ذرات و رفتار ماده را در هنگام انتقال شار  95از روش دینامیک مولکولی به طور کامل مسیر حرکت

های موردنظر همچون رسانایی را حرارتی مورد بررسی قرار داد. سپس با استفاده از این جزییات ویژگی

ها دارای درجه ترونکارلو که الک-هایی همچون دینامیک مولکولی و مونتروشاگرچه در استخراج نمود. 

توان انتقال الکتریسیته و حرارت ناشی از حرکت شود، نمیآزادی نیستند و هر اتم یک ذره فرض می

ای مرتبط با حرارت در موادی همچون های آزاد را بررسی نمود. با این وجود بسیاری از پدیدهالکترون

باشند. انتقال حرارت در ها قابل مطالعه میشروهای حرارتی با استفاده از این دسته رساناها و عایقنیمه

و اثر ابعاد در رسانایی  ]48[ 97هاو دانه  ]47[، در مرز تماس مواد مختلف ]45 ,46[ 96هاسوپرلتیس

-های اخیر توسط روشهمگی از جمله مسائلی هستند که در دهه [50 ,49] هاموادی همچون نانولوله

های سازیاند. هدف از این بخش تشریح توانایی شبیهسازی اتمی مورد بررسی قرارگرفتههای شبیه

 دینامیک مولکولی برای مدلسازی انتقال حرارت جامدات به صورت رسانش است. 

این ه نمود. در استفاد (99EMDمبتنی بر دینامیک مولکولی تعادلی ) (GK) 98کابو-روش گرین

                                              
92 Mont-Carlo 
93 Particle Dynamics 
94 Brownian Dynamics 
95 Trajectory  
96 Supper lattice 
97 Grains 
98 Green-Kubo  
99 Equilibrium MD 
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توان رسانایی سیستم بودن رفتار میگیری از مشخصات سیستم با فرض خطیروش با استفاده از میانگین

ه عبارت دیگر، با . ب]51 ,52[ تخمین زد 101و مرز تماس 100را برای یک نمونه بدون خرابی، مرزدانه

( مقدار رسانایی حرارتی بر حسب EMDسازی سیستم اتمی در وضعیت متعادل ترمودینامیکی )شبیه

با  𝜅𝑖𝑗(𝑡)تانسور رسانایی ، (38-3)ابق رابطه مطشود. سازی محاسبه مینوسانات جریان در سلول شبیه

 :شودمحاسبه می 102گیری از تابع خودهمبستگی جریان حرارتانتگرال

(3-38) 
𝜅𝑖𝑗(𝑡) =  

1

𝑘𝐵𝑇2𝑉
 ∫ 〈 𝐽𝑖(0) 𝐽𝑖(𝑡

′)〉𝑑𝑡′
𝑡

0

 

 باشند وسازی میی شبیهحجم جعبه 𝑉دمای مطلق و  𝑇ثابت بولتزمن،  𝑘𝐵رابطه،  ایندر 

 باشد.می 𝑖شار حرارتی در جهت  𝐽𝑖 منظور از 

ها و ها، سوپرلتیسها مواد پیچیده همچون نانوکامپوزیتسازیبرای شبیه GKتفسیر روش 

یافته برای چنین شرایطی ی تعمیمیک رابطهی باشد و نیازمند ارائهآلیاژهای مختلف به سادگی نمی

های تر از روشطوالنی [53]کابو در ادبیات فنی -ر روش گرینباشد. بعالوه، زمان همگرایی نتایج دمی

در این روش، زمان کافی برای همگرا شدن نتایج در  است.گزارش شده 103دینامیک مولکولی عدم تعادل

را ابزاری قدرتمند برای بررسی انتقال حرارت  GKتوان روش رنتیجه نمیشود. دها بحرانی میسازیشبیه

های دینامیک این درحالیست که در دسته روش. [57 ,56 ,55 ,54] های اتمی فرض نموددر نمونه

در یک ناحیه، رفتار سیستم تحت شار حرارتی  حرارتی اد تحریکبا ایج مولکولی عدم تعادل که

، پس از زمان محدودی سیستم به حالت پایدار ترمودینامیکی [59 ,58 ,47] گیردموردبررسی قرار می

گیرد. اگرچه در صورت می برداری از مشخصات سیستم برای استخراج رسانایی حرارتیرسیده و نمونه

شود وجود نخواهد داشت. آنچه در بخش بعدی تحت عنوان تاثیر ترموستات مطرح می GK [60] روش

ی های دینامیک مولکولی عدم تعادل به منظور مدلسازی پدیدهاند تا استفاده از روشاین موارد سبب شده

 د. کنن انتقال حرارت ارجحیت پیدا

 

  NEMDهاي اي بر روشمقدمهـ 2ـ2ـ3

های روش دینامیک های دینامیک مولکولی عدم تعادل به منظور بکارگیری قابلیتروش

                                              
100 Grain Boundary  
101 Interfaces 
102 Heat current autocorrelation function (HCACF) 
103 Non-equilibrium Molecular Dynamics 
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یک  NEMDاند. روش های انتقالی در ابعاد نانو توسعه یافتهسازی آشفتگی و پدیدهمولکولی در شبیه

ضعیت نامتعادل ترمودینامیکی است. های اتمی در وهای آماری سیستمروش مفید برای محاسبه کمیت

منظور از وضعیت نامتعادل ترمودینامیک شرایطی است که در آن سیستم دارای شار انرژی است. شار 

برقرار باشد. به طور کلی، دینامیک  105و یا پایدار 104تواند به صورت گذراانرژی در یک سیستم می

سازی به نحویی شبیهانرژی یا دما( بر جعبهمولکولی عدم تعادل به اعمال شرایط مرزی حرارتی )شار 

 شود. که باعث ایجاد شار در نمونه شود، اطالق می

 106ی ضرایب انتقالهای انتقالی و محاسبهی پدیدهدینامیک مولکولی عدم تعادل امکان مطالعه

د شار حرارتی کند. برای مثال با ایجارا در یک سیستم متشکل از ذرات در شرایط پایدار )پایا( فراهم می

توان رسانایی حرارتی را محاسبه نمود. به طور مشابه در یک نمونه در وضعیت پایدار ترمودینامیکی می

. اگرچه  [61] ی لزجت سیال و رفتار ماده تحت برش نیز کاربرد دارندها برای محاسبهاین دسته روش

هایی با ی پدیدهآنی و انتشار حرارت به صورت گذرا با هدف مطالعههایی برای ایجاد اغتشاش تکنیک

 استمقیاس زمانی متفاوت همچون انتشار همزمان موج حرارت و موج فشار در یک سیستم توسعه یافته

، نیازمند . تفکیک امواج با مقیاس زمانی متفاوت و بررسی رفتار هرکدام در چهارچوب یک روش[62]

های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با کمک این ایجاد تحریکی متناسب است که این موضوع در سال

( را با دقت بیشتری مراجعه به بخش معادله انتقال حرارتتوان رفتار غیرخطی انتشار حرارت )ها میروش

. در این بخش به بررسی [64 ,63] این تحقیق استی بحث مورد مطالعه قرار داد که خارج از حیطه

 رتی در یک مدل اتمی در شرایط پرداختههای عدم تعادل دینامیک مولکولی با هدف ایجاد شار حراروش

 . شودمی

مشخصات ترمودینامیکی و انتقالی سیستم بر اساس  ،EMDمشابه روش  NEMD در روش

شود که خود به معنای استفاده از محاسبه می 107میانگین زمانی پارامترهای سیستم در وضعیت پایدار

است. اگرچه بایستی صحت این فرض در هنگام  108فرض برقراری تعادل ترمودینامیکی به صورت محلی

قابل اعتماد باشند. به طور  سازیآمده از این شبیه به دست سازی مورد سنجش قرار گیرد تا نتایجشبیه

ای تحت تاثیر مشخصات تواند به طور قابل مالحظهها میآمده از این دسته روشبه دستکلی، نتایج 

های صورت های خطی قرار گیرد. درنتیجه، برقراری فرضسازی شامل ابعاد، دما و صحت تئوریشبیه

                                              
104 Transient 
105 Steady-state 
106 Transport coefficients 
107 Stationary 
108 Local thermodynamic equilibrium  
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 بایست همواره مورد بررسی و توجه قرار گیرد. های سیستم بر نتایج میگیگرفته و میزان تاثیر ویژ

-ی شبیهها رسانایی حرارتی با اعمال بارگذاری خارجی )حرارتی( بر جعبهروشدر این دسته 

های مختلفی بر اساس نوع گیرد. الگوریتمسازی در وضعیت پایدار ترمودینامیکی مورد مطالعه قرار می

با 110یا غیرهمگن 109های مستقیم. دسته روش ]47 ,58[اندشدهی اعمال آن ارائه شیوهبار اعمالی و 

-گیری میاعمال گرادیان دمایی )یا شار حرارتی( ثابت، مقدار شار حرارتی )یا گرادیان دمایی( را اندازه

قانون فوریه، رسانایی  بر اساس . سپس با فرض رفتار خطی[70 ,69 ,68 ,47 ,67 ,66 ,65] نماید

هر . [72] گیری رسانایی در آزمایشگاه هستندها مشابه روند اندازهآید. این روشمی به دستحرارتی 

اند که رفتار مشخصی از ماده را در رسانش حرارت را مورد بررسی ها به نحوی طراحی شدهیک از روش

های مستقیم ی تنظیم شرایط مرزی حرارتی در روشبه صورت شماتیک نحوه 2-3در شکل  قرار دهند.

 است.ده شدهنشان دا 112و ثابت  111ایبرای شرایط مرزی دوره

  

الف(طول محدود نمونه )شرایط  شرایط مرزی حرارتی در روشهای دینامیک مولکولی عدم تعادل مستقیم  -2-3شکل 

 [73]ای( مرزی ثابت( ب( طول نامحدود )شرایط مرزی دوره

 113های مستقیم مشابه فیزیک حاکم بر محیط مابین یک منبعدر روش شرایط مرزی حرارتی

                                              
109 Direct non-equilibrium molecular dynamics 
110 Homogeneous non-equilibrium molecular dynamics (HNEMD) 
111 Periodic Boundary Condition 
112 Fixed Boundary Condition 
113 Heat source 
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ها لزومی به استفاده از شرایط مرزی )گرمایی( است. در نتیجه، در این روش 114و یک چاه حرارتی

ها توان رسانایی ماده در ابعاد محدود )مانند نانو لولهباشد و مینمیای در جهت انتقال حرارت دوره

شرایط مرزی  داد.( و تاثیر ابعاد را در رفتار ماده مورد بررسی قرار  ]75[  115و صفحات نازک ]49 ,74[

ثابت به دلیل محدود کردن ابعاد نمونه به منظور تولید و انتشار امواج حرارتی بایستی با دقت استفاده 

د. این نمایای ایجاد میای امکان انتشار امواج را به صورت دورهنمونه با شرایط مرزی دورهدراصل  ند.شو

سازی تواند به درستی رفتار ماده در حالت توده را شبیهای نمیدرحالیست که تکنیک شرایط مرزی دوره

و تنها  شوندو گرم ایجاد نمی حدفاصل ناحیه سرداز نماید. زیرا در این حالت امواج با طول موج بلندتر 

. توضیحات بیشتر در بخش اثر ابعاد در انتهای این شوندامواج تولیدشده در طول بیشتری پخش می

  است.فصل آورده شده

مینیمم سازی ابتدا نمونه در دمای مشخصی به وضعیت تعادل )به طور کلی در این نوع شبیه 

عمال بارگذاری انرژی حرارتی در دو ناحیه منبع و چاه برای ارسد، سپس دما یا شار نیروهای داخلی( می

سازی شبیه ییابد تا زمانیکه جعبهسازی ادامه میشوند. در نهایت شبیهحرارتی به سیستم کنترل می

مان مورد نیاز به شرایط پایدار )گرادیان دمایی خطی و شار انرژی حرارتی ثابت در طول نمونه( برسد. ز

رارتی و مشخصات حتایج )پایا شدن انتشار حرارت( وابسته به ابعاد نمونه، روش اعمال بار برای همگرایی ن

 باشد. تابع پتانسیل می

 

 اعمال ترموستات  ـ1ـ2ـ2ـ3

گیری در دو زیرناحیه از مساله و اندازه 116داشتن دما یا به عبارت دیگر اعمال ترموستاتثابت نگه

ی گیری رسانایی حرارتی و مطالعهام برای اندازه19ی دوم قرن شار حرارتی روشی است که در نیمه

 117ایروینگ -ی شار مورد توجه قرار گرفت. تعریف شار حرارتی )مشابه تعریف تنش( توسط کیکوودپدیده

ارائه شده است. اگرچه همگرایی محاسبات مربوط به آن برای ماده  (39-3)مطابق  1950در سال  [76]

 زا باشد. تواند مشکلهای مختلف )سیال یا جامد( و بر اساس نوع تابع پتانسیل میدر فاز

                                              
114 Heat sink 
115 Thin plates 
116 Thermostatting   
117 Kirkwood-Irving 
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(3-39) 
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، 𝑣𝑖باشد. ابعاد حجم کنترل یا به عبارت دیگر حجم سیستم موردبررسی می 𝑉در این رابطه 

𝑚𝑖  و𝜙𝑖𝑗 ی سرعت و جرم و انرژی پتانسیل ذره𝑖 باشند. می𝐹𝑖𝑗 نیز نیروی اعمالی به اتم 𝑖  ناشی از

باشد. دو عبارت اول در این معادله مشارکت انرژی جنبشی و پتانسیل ذرات در می 𝑟𝑖𝑗به فاصله   𝑗اتم 

ی کریستالی مشارکت نوسان ذرات در شبکه کنند. عبارت سومحال حرکت را در انتقال انرژی بیان می

 ی اول به دلیل کوچک بودن صرفدهد. در مواردی برای جامدات از دو جملهرا در حالت جامد نشان می

 شود.نظر می

سازی با نوسانات شدید همراه است. همچنین برای ایجاد در روند شبیه 𝐽 در این روش، پارامتر 

. برای [69] سازی نیازمند اعمال گرادیان شدید دمایی هستیمی شبیهشار قابل تشخیص در یک جعبه

با اعمال شار حرارتی ، مقدار گرادیان دمایی را به عنوان  هایی ارائه شدند کهبهبود این موارد، روش

. بدین ترتیب [58]کنند گیری میکمیتی با نوسان کمتر و سرعت باالتر همگرایی در طول نمونه اندازه

از نگاه  د.شوبه جای اعمال گرادیان دما به عنوان علت ایجاد شار حرارتی )معلول(، روند معکوس می

-باشد زیرا نه تنها محاسبهگیری دما بر روند معکوس خود ارجح میمحاسباتی، اعمال شار حرارتی و اندازه

که نتایج  طالعات متعددی نشان داده شده استباشد، بلکه در متر میسازی سادهی دما در طول شبیه

  شوند.این حالت سریعتر همگرا می در

 

 اعمال شار حرارتي ـ2ـ2ـ2ـ3

سازی بدین منظور ی شبیهی اعمال شار حرارتی در یک نمونههای متعددی بر اساس نحوهروش

انتخاب روش مناسب وابسته به توانایی و دقت روش در مدلسازی فیزیک حاکم بر مساله اند. ارائه شده

بین دو زیرناحیه از سیستم  (118HEX) های اعمال شار حرارتی تبادل انرژییکی از روش باشد.می

مقدار مشخصی  1993ارائه شده توسط ایکشوجی و هافجولد در سال  . در روش[47 ,77] باشدمی

شود. بدین شکل این دو زیرناحیه اضافه و از زیرناحیه دیگر کم می ای به یکحرارت به صورت دوره

                                              
118 Heat EXchange  
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نمایند. کنند و شار حرارتی را در سیستم ایجاد میزیرناحیه همانند یک منبع و یک چاه حرارتی عمل می

که سبب انتقال مرکز جرم  روش بخشی از انرژی جنبشی دوناحیه منبع و چاه )یا گرم وسرد( در این

یابد. به عبارت دیگر، ها به مقدار مشخصی افزایش/کاهش میی مقیاس کردن سرعتبوسیله ،شودنمی

کند که سرعت مرکز جرم آن زیرناحیه تغییر نکند تا یر میسرعت ذرات در هر زیرناحیه بنحوی تغی

 نهایتاً مومنتم کل سیستم بدون تغییر و پایستار بماند. 

در  𝐸∆باشد. بدین منظور مقدار هدف این روش اعمال یک شار حرارتی ثابت در سیستم می

های دامنه (. سایر بخش3-3شکل ) شودهر گام حل به زیرناحیه گرم اضافه و از زیرناحیه سرد کم می

شوند و دو ناحیه سرد و گرم همانند یک شرط مرزی حرارتی بر بدون اعمال بارگذاری حرارتی حل می

انرژی ورودی  باشد )مقدارگذارند. در این حالت انرژی حرارتی خالص وارد بر سیستم صفر میاثر می هاآن

کنند( و سیستم با گذشت زمان به یک حالت پایدار و خروجی با یکدیگر برابرند و همدیگر را خنثی می

خواهد رسید. در این وضعیت، شار حرارتی پایدار ایجاد شده از ناحیه گرم به  (NVE) ترمودینامیکی

 شود.حرارت در سیستم می گیری یک پروفیل دمایی )گرادیان دمایی( در مسیر انتقالسرد سبب شکل

 
 

 HEX [59]شکل شماتیک روش  -3-3شکل 

 



 قال حرارتانت                 توسعه یک مدلسازی چندمقیاسی همزمان برای حل مسائل انتقال حرارت

54 

 

هر زیرناحیه به آن  119قدار انرژی موردنظر با مقیاس کردن بخش غیرانتقالی انرژی جنبشیم

در هر گام مقیاس شده و به مقدار ثابتی شیفت  𝑅ها با ضریب شود. بدین منظور سرعتاضافه یا کم می

ضریب ماند. ها ثابت باقی میکنند. به این صورت، مومنتم مرکز جرم هر زیرناحیه بعد از اصالح سرعتمی

𝑅  ها تو مقدار ثابت شیف سرع𝑣𝑠𝑢𝑏 یک زیرناحیه یکسان است.ی ذرات داخل برای همه 

(3-40) 
𝑣𝛼  → (𝑣𝛼)′ = 𝑅𝑣𝛼 − 𝑣𝑠𝑢𝑏       𝛼 ∈ 𝑁 

تعداد کل ذرات یک زیرناحیه گرم/سرد است. در صورتیکه مقدار کل انرژی  𝑁در این رابطه 

)برای  𝐸𝑘∆نوشته شود، با افزایش آن به مقدار  (41-3)ی به صورت رابطه( 𝑘جنبشی یک زیرناحیه )

 ناحیه سرد منفی این مقدار( داریم:

(3-41) Ek =
1

2
∑ mα(𝐯α)2

α∈𝒩
 

(3-42) 𝐸𝑘
′ = 𝐸𝑘 + ∆𝐸𝑘 

 شود. نوشته می (43-3) همچنین، مقدار مومنتم کل این زیرناحیه به صورت رابطه

(3-43) 
𝐏 =

1

2
∑ mα𝐯α

α∈𝒩
 

 ند.ماها بدون تغییر باقی میهمانطور که توضیح داده شد این مقدار پس از اصالح سرعت

(3-44) 𝐏′ = ∑ mα(𝐯α)′

α∈𝒩
= 𝐏 

 داریم: (44-3)در شرط  (40-3) شده طبق رابطههای اصالحبا جایگذاری سرعت

(3-45) 
𝑅 ∑ mαvα

α∈𝒩
− v𝑠𝑢𝑏 ∑ mα

α∈𝒩
= 𝐏 

-قبل از مقیاس شود در سمت چپ رابطه مقدار مومنتم کل زیرناحیههمانطور که مشاهده می

 ، مقدار انتقالزیرناحیه به عنوان مجموع جرم ذرات 𝑀. با جایگذاری شودها ایجاد میکردن سرعت

 دست خواهد آمد.ه ب (46-3) ها به صورت رابطهسرعت

(3-46) vsub =
(𝑅 − 1)𝐏

𝑀
=

(𝑅 − 1)∑ mαvα
α∈𝒩

∑ mα
α∈𝒩

 

 

                                              
119 Non-translational kinetic energy 
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 (47-3)ی به صورت رابطه (42-3) یدر رابطه 𝑣𝑠𝑢𝑏با جایگذاری   𝑅درنهایت مقدار ضریب 

 خواهد آمد.  به دست

(3-47) 𝑅 = √
𝐸𝑘

′ −
1
2

𝐏2

𝑀

𝐸𝑘 −
1
2

𝐏2

𝑀

= √
𝐸𝑘 + ∆𝐸𝑘 −

1
2

𝐏2

𝑀

𝐸𝑘 −
1
2

𝐏2

𝑀

 

که در آن مقدار 
1

2
 
𝑝2

𝑀
𝐸𝑘به عبارت دیگر،  باشد.همان انرژی جنبشی مرکز جرم می  − 

1

2
 
𝑝2

𝑀
 

تر، بخش ماکروسکوپی انرژی برابر بخش غیرانتقالی انرژی جنبشی هر زیرناحیه است. به طور دقیق

مقیاس است. شود از محاسبات کسر شدهجنبشی که سبب حرکت کل نمونه )نه نوسان درجای ذرات( می

گیری زمانی متقارن و یا پادمتقارن وارد انتگرال تواند به صورتها بر اساس روابط فوق میکردن سرعت

( برای حالت متقارن که نیمی HEXدینامیک مولکولی شود. برای نمونه الگوریتم عددی تبادل انرژی )

جدول مطابق  شودگیری زمانی ورله سرعتی و نیمه دیگر در انتها وارد میاز انرژی در ابتدای انتگرال

 است. ارائه شده 3-1

 برای ورله سرعتی ( HEXالگوریتم تبادل انرژی ) -1-3جدول 

 �̅�𝑖
𝑛 = 𝜉𝑘(𝑟𝑖)

𝑛 𝒗𝑖
𝑛 + (1 − 𝜉𝑘(𝑟𝑖)

𝑛 ) 𝒗Γ𝑘(𝑟𝑖)

𝑛  

 
�̅�

𝑖

𝑛+
1
2 = �̅�𝑖

𝑛 +
∆𝑡

2𝑚𝑖

𝑓𝑖
𝑛 

 
𝒓𝑖

𝑛+1 = 𝒓𝑖
𝑛 + ∆𝑡�̅�

𝑖

𝑛+
1
2 

 𝒇𝑖
𝑛+1 = −∇𝑟𝑖

𝑈(𝑟)|𝑟=𝑟𝑛+1 

 
�̅�𝑖

𝑛+1 = �̅�
𝑖

𝑛+
1
2 +

∆𝑡

2𝑚𝑖

𝑓𝑖
𝑛+1 

 𝒗𝑖
𝑛+1 = 𝜉�̅�(𝑟𝑖)

𝑛+1 �̅�𝑖
𝑛+1 + (1

− 𝜉�̅�(𝑟𝑖)
𝑛+1 ) �̅�Γ𝑘(𝑟𝑖)

𝑛+1  

 

معرفی شده در فصل های ها از انواع ترموستاتدر اصل این روش مشابه روش مقیاس سرعت

باشد که با مالحظاتی تنها به بخشی از ناحیه اعمال شده و سبب افزایش انرژی جنبشی آن دوم می

شود. پس از رسیدن سیستم به شرایط پایدار، مقدار شار حرارتی )نرخ تغییرات انرژی بر واحد سطح( می

 قابل بیان است. (48-3) ین دو ناحیه سرد وگرم به صورت رابطهب



 قال حرارتانت                 توسعه یک مدلسازی چندمقیاسی همزمان برای حل مسائل انتقال حرارت

56 

 

(3-48) 
𝑞 =  

∆𝐸

S ∆𝑡
 

ر ط پایدابا فرض اینکه در شرای و ای در نمونه استفاده شوددرصورتیکه از شرایط مرزی دوره

در خواهد  کند، رابطه به صورت زیرناحیه سرد و گرم جریان پیدا می یکسان به دو طرفشار به صورت 

 آمد.

(3-49) 
𝑞 =  

∆𝐸

2S ∆𝑡
 

کند، با باتوجه به آنکه شار حرارتی در این روش )به طور عمده( در یک جهت جریان پیدا می

توان مقدار رسانایی در همان جهت را محاسبه نمود. به همین جهت برای می سازی تنهاهربار شبیه

باشیم. در های مجزا میسازیی رسانایی در جهات مختلف کریستالی نیازمند اجرای شبیهمحاسبه

سازی کل هاین محدودیت وجود ندارد و در یک شبی ،که قبالً توضیح داده شد GKحالیکه در روش 

 . [72] شودحرارتی یک ماده محاسبه میتانسور رسانایی 

باید توجه شود در برخی مقاالت، پرش انرژی کل سیستم در اثر استفاده از روش تبادل انرژی 

شود. است. دلیل این امر، تجمیع خطای عددی قطع اعداد در تعداد گام زیاد حدس زده میگزارش شده

برای اعمال روش تبادل انرژی ( eHEX)الگوریتم جدیدی  2015در سال  [59] وینزبرگر و همکاران

 کند. ، پایستگی انرژی مناسبی را نیز حفظ میHEXارائه دادند. این روش، عالوه بر مزایای بیان شده از 

روش دینامیک پالته روش دیگری را برای اعمال شار حرارتی در سیستم تحت عنوان -مولر

شار حرارتی  ،ی تبادل مومنتم ذراتارائه کرد که بوسیله 1997در سال  120مولکولی عدم تعادل معکوس

 121در این روش در هر گام، سرعت سردترین ذره )کمینه انرژی( در منبع.  ]69[کندرا در دامنه ایجاد می

شار  شوند.جا میحرارتی، با یکدیگر جابه 122)بیشینه انرژی( در چاهترین ذره سرعت گرم و حرارتی

صورت کسر تفاضل انرژی ایجاد  شود کهنوشته می (50-3) از این روند به صورت رابطهحرارتی ناشی 

  باشد.شده در دو سر نمونه )بین منبع و چاه( می

                                              
120 Reverse NEMD (NEMD) 
121 Source 
122 Sink 
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(3-50) 
𝑞 =  

∑
𝑚
2

(𝑣ℎ𝑜𝑡
2 − 𝑣𝑐𝑜𝑙𝑑

2 )𝑡𝑟𝑎𝑛𝑓𝑒𝑟𝑠

2 S ∆𝑡
 

اگرچه طبق مقاالت متعددی که توسط این روش ارائه شده است، نتایج از سرعت همگرایی، 

دقت مناسب، پایستگی انرژی و مومنتم وگرادیان دمایی کوچک برخوردار هستند ولی روند حل مفهوم 

نوع اگرچه انتخاب . عددی برای ایجاد شار در محیط استفیزیکی مشخصی ندارد و صرفاً یک روش 

اعمال بار حرارتی )گرادیان دما و یا شار انرژی( بر سرعت همگرایی نتایج و پایستگی انرژی و مومنتم در 

گذارد اما مقدار رسانایی حرارتی به دست آمده از این دو دسته روش تفاوت سازی تاثیر مینمونه شبیه

 .[78] ای با یکدیگر نخواهند داشتقابل مالحظه

های دینامیک مولکولی عدم تعادل، معضالت بسیاری در زمان اجرای این باوجود سادگی روش

برای برقراری  است کهاثبات کرده 123، تانبام1982هد داشت. برای مثال، در سال ها وجود خواسازیشبیه

کوچک باشد. این های خطی )قانون فوریه( بایستی گرادیان دما در طول نمونه به قدر کافی تئوری

های دینامیک مولکولی عدم تعادل مستقیم، نیازمند ایجاد گرادیان دمایی بزرگ درحالیست که در روش

10)در حدود 
9 𝐾𝑚−1 )سازی با تفاضل برای این منظور شبیههای آزمایشگاهی است. در مقایسه با نمونه

شوند تا از یرد و نتایج مقایسه میگدمای مختلف و یا شار انرژی متفاوت در دو سر نمونه صورت می

 برقراری فرض رفتار خطی اطمینان حاصل شود. 

سازی اتمی بر اساس فرمول ارائه شده در فصل دینامیک دمای صفحات در یک سلول شبیه 

هر  گرادیان دمایی در طول نمونه با فرض برقراری تعادل محلی ترمودینامیکی در و  مولکولی محاسبه

. به همین دلیل، برقراری فرض تعادل ترمودینامیکی به صورت محلی از آیدمی دست بهیک از صفحات 

برای سنجش صحت برقراری  .ایج بایستی مورد توجه قرار گیرددیگر نکاتیست که در هنگام تفسیر نت

ی مرکزی در هر یک از صفحات میانی )مابین الیه سرد و گرم( را توان توزیع سرعت ذرهاین فرض، می

 پس از رسیدن به وضعیت پایا( مشاهده و کنترل نمود 124ی تولید دادهسازی )در مرحلهطول شبیهدر 

ی زمانی مناسب، منطبق بر توزیع ماکسولی باشد، . درصورتیکه توزیع سرعت در طول یک بازه[75]

براساس اصول مکانیک آماری، فرض تعادل ترمودینامیک محلی قابل قبول است. به عبارت دیگر، 

ی زمانی موردنظر صحت دارد. مشاهده شده است با افزایش زمان اجرای گیری نتایج در بازهمیانگین

بولتزمن خواهند داشت. برقراری توزیع ماکسولی -ها انطباق بهتری با توزیع ماکسولبرنامه، توزیع سرعت

                                              
123 Tenenbaum 
124 Data Production 
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سازی، فرض برقراری تعادل یک سلول شبیهها و خطی بودن پروفیل دما به طور همزمان در سرعت

 نمایند. محلی را توجیه می

پذیر نافرض تعادل محلی یک فرض اساسی و الزم در ترمودینامیک خطی و برگشتبه طور کلی، 

له گیبس( توانیم از معادالت حاکم بر ترمودینامیک تعادلی )همچون معاداست. بر اساس این فرض می

 اییم. همچنین مشخصات ترمودینامیک سیستم برحسب متغیرهای حالتبه صورت محلی استفاده نم

-ه برگشتدهندشود که نشانسیستم قابل بیان هستند. این فرض منجر به تولید انتروپی در سیستم می

 باشدناپذیری فرآیند مورد بررسی می

ی است. حرارتهای منبع و چاه سازی وجود مرز در لبههای شبیهیکی از نکات حیاتی در سلول

فته شده های گشوند )بر اساس روشبا توجه به اینکه حرکت ذرات در دو ناحیه سرد و گرم اصالح می

شود. در ی میدر باال(، امواج فونون در مرز این دوناحیه با ناحیه میانی به صورت غیرفیزیکی دستکار

های ریزتر سفیزیک حاکم بر مقیاباید با احتیاط و اشراف به ها مینتیجه، تحلیل نتایج در این روش

یانی عموماً ی م)پخش امواج در مرز( صورت پذیرد. برای مثال برای برازش خط به پروفیل دما در ناحیه

 شود. ها صرف نظر میاز چند الیه کنار منبع

 

 اثر ابعاد بر انتقال حرارت ـ3ـ2ـ3

تفاده از توان با اسیگیری رسانایی حرارت توضیح داده شد، مهای اندازههمانطور که در روش

ده از تکنیک صرف استفا ،اگرچه. ی ماده محاسبه نمودای انتقال حرارت را برای تودهشرایط مرزی دوره

سازی شده یهی ماده به درستی شبتوان ادعا نمود که انتقال حرارت در تودهای نمیشرایط مرزی دوره

 اد نانو است.ر ماده هنگام شار حرارتی در ابعدرک دقیقی از رفتا دارد،است. آنچه در این بحث اهمیت 

 125ای از امواج تحت عنوان فونونانتشار انرژی حرارتی در جامدات به صورت انتشار مجموعه 

ها شکل باشد که تمامی فونونشود. در محیط پیوسته مقیاس ابعاد نمونه به قدری بزرگ میایجاد می

ن امواج )با طول موج بسیار بسیار کوچکتر در مقایسه با شوند، در نتیجه انتشار ایگرفته و منتشر می

ابعاد مساله( مستقل از ابعاد نمونه خواهد بود. به عبارت دیگر رسانش ماده در محیط پیوسته مستقل از 

وانتوم رسانایی حرارتی ماده ک هایباشد. این در حالیست که تئوریی مادی میابعاد بوده و یه مشخصه

                                              
125 Phonon 
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. درصورتیکه ابعاد ]79[ کننددر ماده تعریف می 126هااز متوسط مسیر آزاد فونون را به صورت ترکیبی

ها تشکیل نشوند و یا محل تماس و مرز مواد نمونه در مقیاس نانو تا حدی کوچک باشد که برخی فونون

 شود. می امکان انتشار آزادانه امواج را سلب نماید اثر ابعاد در نتایج ظاهر

ی انتشار حرارت در یک برای جلوگیری از ورود به اثرات کووانتوم در مقدار رسانایی و نحوه

ی موردنظر فرض شود. بایست ابعاد نمونه بزرگتر از بلندترین مسیرآزاد فونون در مادهی نانو مینمونه

یک نمونه با ابعاد محدود،  ای نیز همانند مرزهایی قابل تامل آن است که فرض شرایط مرزی دورهنکته

فرضی  127شود. اگرچه به دلیل تناوبسازی میی شبیهمانع از تشکیل امواج با طول موج بزرگتر از جعبه

سازی را دارند. در نتیجه، ی شبیهسازی، امواج امکان انتشار در فواصل بزرگتر از ابعاد جعبهدر سلول شبیه

ی با ابعاد بزرگتر از بلندترین ی انتشار امواج حرارتی در نمونهای برای مطالعهکاربرد شرایط مرزی دوره

ای از توده ماده فرض نمود. در غیر این صورت، باشد، تا بتوان این نمونه را نمایندهمسیرآزاد فونون می

  .ماده صحیح نخواهد بود 128ای به رفتار بالکسازیتعمیم نتایج چنین شبیه

ها و محل ها، دانهابعاد نمونه و مرزهای نمونه در سوپرلتیسبا توجه به توضیحات فوق، تاثیر 

های نانو بوده تماس چند ماده در مقدار رسانایی حرارتی همواره یکی از عوامل مهم برای طراحی سیستم

های اخیر با توجه به گسترش ابزارهای پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی در است. این موضوع در دهه

سیاری از محققان را به خود جلب کرده است. درحالیکه تعداد زیادی از مطالعات اولیه مقیاس نانو توجه ب

جونز( -آل و تابع پتانسیل لناردهای ساده )عموماً گاز ایدهعددی ارائه شده، سیستمبا هدف بررسی روش

 ها، نانولوله[80] تر همچون سیلیکااند، امروزه تحقیقات روی مواد کاربردیرا مورد مطالعه قرار داده

 ( به سرعت باالیی در حال افزایش است. Geو ترکیبات ژرمانیوم ) [82] هاپلیمر، [81]

 

 بنديجمع ـ3ـ3

توان به طور خالصه می ،با توجه به تشریح بحث انتقال اتمی در دو مقیاس اتمی و محیط پیوسته

های انرژی حامل MFPبا ابعاد کوچکتر از  بیان کرد، طبیعت انتقال حرات در ابعاد اتمی برای نمونه

شود. زیرا در مورد زمانی کوتاه لزوماً از حالت خطی خارج می )فونون و الکترون( و یا مسائل با طول دوره

                                              
126 Mean Free Path (MFP) 
127 Periodicity  
128 Bulk 
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ی رسیدن و در مورد دوم اجازه ]49 ,83[شود حظه میقابل مال 129شوندگی امواجاول اثر مرزها بر پخش

شود. این درحالیست که در مقاالت متعددی برای نمونه با ابعاد در به شرایط پایدار به نمونه داده نمی

از رسیدن به ( در زمان به حدکافی طوالنی )پس MFPحدود چند ده نانومتر )نه کوچکتر از کمترین 

با توجه به اینکه است. همچنین، حالت پایا( از قانون فوریه برای تحلیل رفتار حرارتی ماده استفاده شده

شود، فرض رسیدن به حالت فمتوثانیه تخمین زده می 100تا  10زمان آرامش برای جامدات در حدود 

تواند از دقت مناسبی پیکوثانیه می 1ا ت 0.01 های عدم تعادل و استخراج نتایج بعد از حدودپایا در مدل

 برخوردار باشد. 

ی الزاماً متدر صورتیکه شرایط فوق برقرار نباشد، برای بررسی رفتار انتقال حرارت در ابعاد ا

ر این دباشیم. آنچه سرعت محدود انتشار حرارت میفرض های غیر خطی با نیازمند استفاده از مدل

دف از این بوده است. با توجه به آنکه ه انتقال حرارت به طور کلیفصل گفته شد مروری بر ادبیات 

-ست، از روشای رسانایی حرارتی در ابعاد اتمی ی انتقال حرارت، فارغ از محاسبهپژوهش بررسی پدیده

رض رفتار فهای دینامیک مولکولی عدم تعادل )تبادل انرژی( که با فیزیک مطابقت مناسبی دارد و با 

 وریه( در ابعاد ماکرو استفاده خواهیم نمود.خطی )قانون ف

  

                                              
129 Wave scattering 
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 هاي چندمقياسيروش :4 فصل

 

 

در علوم مهندسی ذاتاً چندمقیاسی هستند. به این بسیاری از مسائل مکانیک و ترمومکانیکی 

های طولی و زمانی متفاوت ای از فرآیندهایی در مقیاسمعنا که رفتار ماده در ابعاد ناشی از مجموعه

های کووانتومی و ساختار اتمی مواد، رفتار باشد. به طور کلی در ابعاد میکرو )آنگستروم(، اندرکنشمی

های مقیاس اتمی همچون کنند. همچنین، نقصذاری مکانیکی تعیین میاالستیک ماده را در بارگ

مواردی هستند که رفتار جامدات را هنگام شکست  133شدگیو جفت 132و مرزدانه 131جایی، ناب130حفره

اد رفتارهای ماکرو ها سبب ایجها در ماده و اندرکنش آننمایند. تجمع این نقصو خرابی تعریف می

شوندگی های برشی در تغییرشکل ماده و رفتار نرم وسختایجاد باند ،134نوک ترک بازشدگیهمچون 

دهند گردد. بسیاری از رفتارهای ذکرشده در باال در دمای خاصی از محیط رخ میدر شرایط مختلف می

 دار شکلی در برخی از آلیاژها را نام برد.توان اثرحافظههاست. برای مثال میو حرارت محرک وقوع آن

های مختلف را برهم لحاظ نماید، چالش بزرگیست که درستی اثر مقیاسی که بهتوسعه روش 

های عددی برای این فصل به طور مختصر روش دراند. ی اخیر با آن روبرو بودهمحققان در چنددهه

های های چندمقیاسی، روششوند. دو رویکرد اصلی در روشتحلیل چندمقیاسی مسائل بررسی می

                                              
130 Vacancy 
131 Dislocation 
132 Grain Boundary 
133 Twining 
134 Crack tip shielding  



 سیروش های چندمقیا     حرارتتوسعه یک مدلسازی چندمقیاسی همزمان برای حل مسائل انتقال 

62 

 

های اتمی به آمده از مدلبه دستهای ترتیبی اطالعات باشند. در روشمی 136و همزمان 135ترتیبی

هایی از شوند. ضریب االستیسیته، ضریب انبساط حرارتی و مشخصههای محیط پیوسته منتقل میمدل

عنوان پارامترهای معادالت حاکم در محیط پیوسته نقص محاسبه شده و بهاین قبیل برای کریستال بی

های پالستیسیته در ابعاد ماکرو جایی برای مدلهای مربوط به نابچنین از مشخصهشوند. هماستفاده می

های محیط پیوسته سازی اتمی و مدلها ارتباط مستقیمی میان شبیهاست. این مدلنیز استفاده شده

های ماکرو دلشود اثر رفتار پیچیده ماده در ابعاد اتمی به درستی در مکنند. این امر سبب میایجاد نمی

های های چندمقیاسی و توان محاسباتی روشدرنظرگرفته نشود. به همین دلیل، با پیشرفت تئوری

 های مختلف را به طور مستقیم و صریح با یکدیگر کوپل نمایند.یافتند که مقیاسنحوی توسعههمزمان به

یاز است همچون های چندمقیاسی همزمان در مسائلی که به صورت محلی به دقت اتمی نروش

ها امکان در ابعاد نانو مناسب و کارآمد خواهند بود. در این روشها و ناخالصی نوک ترک، مرزدانه

شده اتمی و محیط پیوسته وجود دارد. منظور از همزمان لزوماً اجرای سازی همزمان و کوپلشبیه

ها بریکدیگر اطالق یاستاثیر مقگام و اعمال بهباشد بلکه حل گامسازی نمیهای شبیههمزمان برنامه

-و دامنه 137مراتبیی سلسهبندی تادمور و میلر خود به دودستهها بر اساس تقسیماین روش شود.می

های چندمقیاسی همزمان به طور . روش]21[است آورده شده 3-4شکل که در  شوندتقسیم می 138مجزا

هایی شوند. زیرا در بخشهای تمام اتمی میای سبب کاهش درجات آزادی نسبت به مدلقابل مالحظه

 شود.از دامنه که دور از ناحیه حساس قرار دارند، مکانیک محیط پیوسته حل می

 

 [21]های تحلیل چندمقیاسی بندی روش تقسیم -1-4شکل 

های محیط تواند تئوریتئوری حاکم بر مقیاس میکرو میهای چندمقیاسی همزمان، در روش

کند. لذا های پیوسته تبعیت میمکانیک محیطپیوسته و یا اتمی باشد اما معموال مقیاس ماکرو از 

های چندمقیاسی را )به صورت نسبی و نه مطلق( مجهز کردن تئوری گونه تحلیلتوان هدف از اینمی

                                              
135 Sequential 
136 Concurrent 
137 Hierarchical 
138 Partition-domained 
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ای که بتوان پاسخ ماده محیط پیوسته به ابزاری برای در نظر گرفتن اثرات میکرو در نظر گرفت به گونه

برای اولین بار در سال های چندمقیاسی همزمان روشرزیابی نمود. را در هر دو مقیاس میکرو و ماکرو ا

 اندسازی اتمی استفاده شدهارچوب اعمال شرایط مرزی ناشی از حل محیط پیوسته بر شبیهدر چ 1970

تفاده از روش ها با مدلسازی مستقیم محیط پیوسته با اسی بعدی این روش. در دهه[85 ,84]

های عددی حل های چندمقیاسی برمبنای سایر روش. اگرچه روش[87 ,86] اجزامحدود همراه شدند

اند، در این فصل تمرکز برروی روش اجزامحدود خواهد مکانیک محیط پیوسته نیز تا به امروز ارائه شده

ترین روش عددی برای مدلسازی ترمومکانیکی محیط وم بیان شد، قویبود. زیرا همانطور که در فصل س

  باشد.میپیوسته روش اجزا محدود 

یق اصالح ضرایب رفتاری ماده ها وارد کردن اثرات میکرو در ماکرو از طرهایی که هدف آنروش

یک عامل بسیار مهم در ایجاد ماهیت چند مقیاسی،  قرار دارند.مراتبی های سلسهروش ، در دستهتاس

تواند به صورت وجود ناخالصی در محیط و یا وجود ناهمگنی در مقیاس میکرو است. این ناهمگنی می

ها در مقیاس میکرو هزینه محاسباتی سازی مستقیم این ناهمگنیمدلمیکرو ترک و حفرات ریز باشد. 

هایی که برای رفع این مشکل مواقع غیر ممکن است. یکی از اولین ایدهبسیار باالیی دارد و در بسیاری از 

ای که پاسخی ای با سختی یکنواخت )همگن( به گونهرسد عبارت است از در نظر گرفتن مادهبه نظر می

به صورت  2-4شکل  . این موضوع در تقریبا مشابه مسئله اصلی )با درصد قابل قبولی از خطا( ارائه دهد.

 شماتیک نشان داده شده است.

 

 سازی ماده ناهمگن با یک ماده همگنمعادل -2-4شکل 

اکنون نیز به توسعه یافته و هم 139سازیعنوان کلی همگنتحت  1960های این فرآیند از سال

رود. اساس این روش استفاده از مفهوم بسیار های تحلیل چندمقیاسی به کار میاز روشعنوان یکی 

ی مادی از یک محیط پیوسته عبارت است نقطهبرای یک  RVEاست.  140(RVEکلیدی المان معرف )

                                              
139 Homogenization 

140 Representative Volume Element (RVE) 
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. بیانگر همسایگی بسیار کوچکی از آن نقطه مادی است از حجمی از ماده که به صورت احتماالتی

های بین مولکولی برای بیان تغییر شکل االستیک های محیط پیوسته مبتنی بر پتانسیلاستفاده از مدل

باشند. علت این امر در آنست که نه تنها فیزیک های موجود میهای ریز یکی از بهترین گزینهدر مقیاس

شود بلکه حجم محاسبات نیز به میزان های پیوسته میمکانیک محیط بندیمسأله وارد فرمول

ای از جمله دینامیک مولکولی های چندین ذرهموجود برای سیستم هایچشمگیری نسبت به روش

برای کرو اها با استفاده از مدلسازی اتمی مشخصات سیستم در ابعاد مدر این دسته روش یابد.کاهش می

 شود. محاسبه می (RVEهر المان نماینده )

و نه )بر مبنای روش دینامیک مولکولی  ل سوم بیان شد، رسانایی حرارتیمطابق آنچه در فص

ه شد همانطور که گفتآید. میبدست  GK  تکنیک عدم تعادل( در یک سیستم اتمی با کمک معادالت

ده از المان نقص و در شرایط ساده کاربرد دارند. درنتیجه، استفاهای بیلاین معادالت برای کریستا

لیل اتمی به طور کلی، تح بررسی چندمقیاسی انتشار حرارت ابزار جامعی نخواهد بود.نماینده برای 

ارت و دما تری برای تحلیل حری مناسبگزینه ،های دامنهناحیه حساس و ایجاد ارتباط با سایر بخش

 باشد.اسی میهای چندمقیدر مدل

از  بخش اتمی به صورت صریح با استفاده، سی همزمان با ناحیه مجزاچندمقیاهای روش در

ط پیوسته سپس بقیه دامنه با مکانیک محی .گیردمفهوم روش دینامیک مولکولی مورد آنالیز قرار می

حرارت و مدلسازی  به منظور بررسی مفهوم انتقال شود.تحلیل و ارتباط این دو ناحیه با یکدیگر برقرار می

حیط اتمی مدما در  نمودن . زیرا لحاظباشدکارا میا هاستفاده از این روش چندمقیاسی در حضور دما

رژی ان کردنمعادل درنظرگرفتن درجه آزادی برای سرعت ذرات و حل قانون دوم نیوتن به جای کمینه

 .دباش)استاتیک مولکولی( می

های چندمقیاسی در دمای غیرصفر با معضالت بسیاری مواجه خواهیم استفاده از روشبرای 

ی حل دینامیکی برای محیط پیوسته و عدم انطباق مابین طیف امواج در شد. مشکل اصلی نحوه

باشد. عدم انطباق فرکانس امواج بین ناحیه اتمی و محیط پیوسته مشابه دومقیاس ریز و درشت می

های در روش اند.شته با آن مواجه بودههای اجزا محدود با المان متغیر از گذروشمشکلی است که 

زیرا محیط گسسته اتمی قابلیت انتقال امواج با فرکانس ، مشکل حادتر خواهد بود چندمقیاسی این

کننده فرکانس موج تعیین 141بسیار باال را خواهد داشت درحالیکه در ناحیه محیط پیوسته ابعاد شبکه

                                              
141 Mesh 
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داشت مشکل عدم توانایی انتقال صحیح امواج به آن دسته به طور کلی باید به یاد  باشد.ل انتقال میقاب

 جداگانه دو مقیاس را حل میکنند.  از روش های چندمقیاسی برمیگردد که با تقسیم بندی ناحیه،

 شوند.در دمای ثابت تشریح می های چندمقیاسیبرخی از روشدر ادامه  

 

 كننده ميراروش هاي  ـ1ـ4

شود در مرز دو مقیاس سعی می 142ها با استفاده از شرایط مرزی جاذبدر این دسته روش

ها و همکاران تابعی ارائه دادند که با استفاده از قیدی بر اتم 143انعکاس مصنوعی امواج حذف شوند. سای

گردد. در این میدر ناحیه نزدیک به مرز دومقیاس اعمال شده و مانع از انعکاس امواج به ناحیه اتمی 

های متعددی با این مفهوم گسترش پیدا د. روشونشمی اتالفریبا تمام امواج منعکس شده روش تق

به  گرچه سعی شده امواج با طول موج بلند،  و همکاران 144در تحقیق صورت گرفته توسط متیوکردند. 

عمل کرده و باعث حذف  میراگرند شکل تغییرشکل عبور داده شوند ولی همچنان این روش ها مان

  امواج می شوند. طیف از بخشی

های )اتم های این منطق، از ترموستات بر روی برخی از اتمها بر پایهدر نوع دیگری از روش

ولکولی مهای دینامیک نزدیک مرز( استفاده شده است که این کار مشابه شرایط مرزی حرارتی در مدل

ذف امواج طور کلی بدلیل استفاده از شرایط مرزی غیرفیزیکی )حباشد. به عدم تعادل )فصل سوم( می

ی مدلسازی ها و حتها برای انتقال حرارت ما بین مقیاسو یا کنترل دما در مرز(، این دسته از روش

منبع/چاه  ها همانند یکبه عبارت دیگر این روش چندمقیاسی در دمای ثابت دقت کافی نخواهند داشت.

از بیان  و. به همین دلیل در اینجا تنها مرور کوتاهی بر منطق روش انجام شد کنندحرارتی عمل می

 است.جزییات و مراجع بیشتر صرف نظر شده

 

 (QC-HOTدر دماي ثابت ) 145پيوستهروش شبه ـ2ـ4

ارائه  2013پیوسته را به منظور حل در دمای ثابت در سال روش شبه [17]تادمور و همکاران 

ادرنظرگیری نوسانات اتم در دمای بها موقعیت اتم بورن حرارتیدادند. در این روش با استفاده از کوشی

                                              
142 Absorbing boundary condition 
143 Cai 
144 Mathew 
145 Quasi-Continuum 
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پیوسته خطای این روش ناشی از همانند روش شبهشوند. ثابت از حل محیط پیوسته تقریب زده می

اشد. با این تفاوت که بها میاتم ها بر موقعیتفرض برقراری کوشی بورن برای نگاشت تغییرشکل گره

، میزان این خطا جای استاتیک مولکولی(سازی اتمی )دینامیک مولکولی بهدلیل حل دینامیکی شبیهبه

 بیشتر خواهد بود.

شود تا نتایج از مدلسازی تمام ی کوشی بورن سبب میاستفاده از تقریب هارمونیک در رابطه

یک( منحرف شود. بعالوه در این روش برای ثبت های غیرهارمونشده توسط تابع پتانسیلاتمی )حل

شود که تنظیم پارامترهای این هوور استفاده می-و نوز 146های لنجوینداشتن دما از ترموستاتنگه

پیوسته در دمای ثابت روش شبه گذارد.ها خود عامل دیگریست که بر دقت نتایج تاثیر میترموستات

عادل )شار حرارتی( را ندارد. محیط پیوسته در این روش به تدم توانایی بررسی مسائل ترمودینامیکی ع

با توجه به مواردی شده است به عبارت دیگر فرض باشد.تاتیکی و دینامیکی قابل بررسی میدوصورت اس

که به اختصار بیان شدند، نتایج این روش بسیار به روند حل وابسته است و به همین دلیل برخالف روش 

 بال زیادی قرار نگرفته است.پیوسته مورد اقشبه

 

 147هاروش ارتباط دامنه ـ3ـ4

به منظور حل دینامیکی ناحیه اتمی و  149و بلیتشکو 148توسط ژیائو 2008در سال  BDروش 

باشد. در این روش سازگاری بین دو ناحیه در مرز ارتباط آن توسط ناحیه انتقال با روش اجزا محدود می

گردد. به عبارت دیگر برخالف روش شبه الگرانژ برقرار می دو مقیاس با استفاده از روش قیود ضرایب

شوند. در باشد و تنها به یکدیگر مقید میپیوسته نیازی به انطباق اتم ها و گره ها در مرز انتقال نمی

مونه ای از تقسیم بندی دامنه ن 3-4شکل نتیجه پیوستگی این روش از نوع ضعیف تعریف شده است. در 

 .توسط این روش و ناحیه انتقال نشان داده شده است

                                              
146 Langevin 
147 Bridging domains 
148 Xiao 
149 Belytschko 
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  BD [88]استفاده از روش یک مدل نانولوله با -3-4شکل 

رکانس جاذب در مرز مشــترک فشــرایط در این روش با اســتفاده از قید الگرانژ و بدون اعمال 

رژی ناحیه اتمی گیری وزنی انشوند. روش ارتباط دامنه ها با میانگینهای باال به صورت ذاتی فیلتر می

 ند.کرا مینیمم میو محیط پیوسته در ناحیه انتقال، پس از ایجاد تابع انرژی کل سیستم، ان 

نتقال ااین روش به دلیل اعمال قید غیر فیزیکی تا به امروز بطور محدودی برای حل مسائل 

فیزیک  حرارت مورد بررسی قرار گرفته است. پیدا کردن ضریب الگرانژ در این روش به نحوی که با

یر نتایج به عالوه تقسمساله مطابقت داشته باشد، سبب محدود شدن امکان کاربرد این روش شده است. 

 باشد. دینامیکی حرارتی در نزدیکی مرزها واضح نمی

 

 جمع بندي ـ4ـ4

ی اتمی و محیط پیوسته، بایستی اثر میدان حرارتی در برای کوپل کامل حرارتی دو ناحیه

بر محیط پیوسته  در محیط اتمی ی اتمی و  اثر نوسان ذراتمحیط پیوسته بر روی نوسان ذرات درناحیه

های چندمقیاسی دینامیکی، حل معادله به طور کلی ایده اصلی در روش تی مدلسازی شود.به درس

باشد. این رویکرد در روش اجزا محدود می 150ها و استفاده از تقریب جرم متمرکزحرکت نیوتن برای اتم

رت بین کند. به عبارت دیگر، انتقال حرانظر میاز فیزیک انتقال انرژی )حرارت( مابین دو مقیاس صرف

پذیرد و مرز بین دو مقیاس همانند یک مانع حرارتی ها به صورت یکپارچه و پیوسته صورت نمیمقیاس

های در سایر روش شوند.کند که برخی از امواج به طور غیرفیزیکی به ناحیه اتمی منعکس میعمل می

                                              
150 Lumped mass 
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 کولی و محیط پیوستهدینامیک مولتا سازگاری بین حل  شودچندمقیاسی قیدهایی به مساله اعمال می

 ها برای برخی مسائل دقت باالتر و برای برخی نامعتبر هستند.فرضیات هریک از روش ایجاد گردد.

جزییات مربوط به روش استفاده شده تشریح پنجم در فصل درنتیجه با توجه به هدف این پژوهش، 

 شود.می
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 مدلسازي تحقيق حاضر :5 فصل

 

 

 ديناميک مولكولي ـ1ـ5

 151OOPبه صورت   MATLABافزار در این پژوهش کد دینامیک مولکولی در چهارچوب نرم

توسعه یافته است. در این برنامه، هر یک از مراحل یک کد دینامیک مولکولی/استاتیکی به صورت 

ها است. در این برنامه از است که دارای قابلیت توسعه و ارتباط با سایر برنامهنوشته شده 152ماژوالر

اد یک کد این مفهوم به منظور ایج است.استفاده شده MATLABدر نرم افزار  153هامفهوم کالس

ناحیه مساله با استفاده از این برنامه به سه صورت اتمی، محیط پیوسته و  شود.گرا تعریف میشی

آمده برای روش دینامیک مولکولی جهت به دستباشد. در این بخش نتایج چندمقیاسی قابل تعریف می

 شوند. سنجی ارائه میصحت

زیادی صرف پیدا کردن ذرات همسایه برای  باتوجه به اینکه در یک کد دینامیک مولکولی زمان

های سریع و موثر الگوریتم گردد، بهتر است ازی نیروهای بین اتمی برای تمام ذرات میهر اتم و محاسبه

در نوشتن این بخش از کد کمک  154و فرترن C++نویسی همچون های پایه برنامهزبان جستجو به همراه

                                              
151 Object Oriented Programming  
152 Modular  
153 Classes 
154 Fortran 
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بسیار بحرانی  156و پردازنده 155سرعت تبادل داده بین حافظه MATLAB افزارگرفت. زیرا در نرم

این پژوهش به  بایستی تمهیداتی صورت پذیرد. در شود. درنتیجه، برای افزایش سرعت اجرای کدمی

دینامیک مولکولی عدم تعادل در این فصل و فصل )بخش  ها با تعداد درجات آزادی باالمنظور حل مثال

تر برنامه است. به عبارت دیگر، کاربرد عملیاستفاده شده ( 157AMMPSL ) لمپس افزاراز نرم ششم(

توسط زبان و  محاسبه نیروها ،های جستجومرتبط به الگوریتم هایعه یافته منوط به ارتقای بخشتوس

 باشد.می  C/C++/Fortranنویسی   برنامه

کنترل شوند تا از نزدیک ها ی اتمقابل ذکر است همواره در چینش اولیه ذرات بایستی فاصله

با شیب تند در اکثر توابع پتانسیل( ذرات به یکدیگر  شدن بیش از اندازه )قرار گرفتن در ناحیه دافعه

ی ایجاد ساختار اولیه نشات جلوگیری شود. بسیاری از ایرادات در اجرای یک کد دینامیک از مرحله

د زیادی وابسته به میدان نیروی ناشی از گیرد. زیرا محیط اتمی یک محیط گسسته است که به حمی

اتمی است. درنتیجه، نزدیک بودن یا دور بودن بیش از حد ذرات در هر بخشی از دامنه تابع پتانسیل بین

ی ایجاد شده با استفاده از این کد برای ساختار تواند رفتار غیرفیزیکی در نتایج ایجاد کند. هندسهمی
158fcc است.شده آماده 

 

 FCCسلول واحد از ساختار  4*4*4یک سیستم شامل  -1-5شکل 

ها شکل توزیع سرعتشود. می داده در گام بعد، سرعت ذرات بر اساس دمای موردنظر تخصیص

                                              
155 RAM 
156 CPU 
157 Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator 
158 Face Centered Cubic  

Y

Z

X
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است. ارائه شده 3-5و  2-5شکل بولتزمن و برای دماهای مختلف در -برای دوحالت تصادفی و ماکسول

شود توزیع، شکل مخروطی به خود تحمیل سرعت صفر به مرکز جرم در روند توزیع تصادفی باعث می

تر خواهد شد. به عبارت دیگر، ذرات بگیرد. به طور کلی هرچه دمای سیستم باال رود، شکل توزیع پهن

 تر خواهد شد.ی توزیع وسیعهای باالتری را خواهند داشت و دامنهسرعت

 

 

 (Arدو نمونه توزیع تصادفی سرعت برای یک سیستم گازی) -2-5شکل 

 

 

 ( در دماهای مختلفArبولتزمن برای یک سیستم گازی)-توزیع ماکسول -3-5شکل 

بولتزمن برای اولین بار بر اساس مکانیک آماری برای گازها ارائه شد و به طور -توزیع ماکسول
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 [21] آزمایشگاهی مورد تایید قرار گرفت. در ادامه برای رسم توزیع از الگوریتم پیشنهادی در مرجع

تر و با دامنه بزرگتر دمای بیشتر شکل توزیع مسطح رود دراستفاده شده است. همانطور که انتظار می

طورکلی توزیع ماکسولی به جرم ذرات و دمای سیستم وابسته است. همانطورکه آید. بهمی به دست

 شود، شکل دو توزیع با یکدیگر متفاوت است.مشاهده می

 اتمی بینتابع پتانسیل 

توان از اند که به سادگی میی شدهسازروی محاسبه انرژی و نیرو بنحوی پیاده ر کد پیشد

-سازی ماده موردنظر استفاده نمود. تابع لناردانواع توابع پتانسیل )جفتی و یا چندجسمی( برای شبیه

ی به دلیل سادگی به عنوان اولین تابع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فرمول و نحوه ]89[  159جونز

 شود. بیان می 4-5 شکل و (1-5) به صورت رابطه 𝑟به فاصله جفت اتم تغییرات این پتانسیل با توجه 

 

 جونز نسبت به فاصله ذرات -انرژی و نیروی تابع پتانسیل لناردی تغییرات  نحوه -4-5شکل 

 

(5-1) 𝑈𝑖𝑗 = 4휀 ((
σ

𝑟
)
12

− (
σ

𝑟
)
6

) 

شاهده می سه برابر همانطور که م صفر میل می σشود مقدار انرژی و نیرو در حدود  کند. به 

سیل لنارد جونز دارای ترم شدن دو تابع پتان صورت نزدیک  ست که در  های جاذبه و دافعه بین اتمی ا

                                              
159Lennard-jones 
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شانی ابر-12اتم به هم ترم دافعه )با توان  شده و بدلیل همپو های الکترونی دو اتم، مانع نزدیک ( فعال 

ها شــود. ترم جاذبه نیز در فواصــل بزگتر معرف نیروی واندروالس بین اتمها به یکدیگر میشــدن آن

زا دارای شیب بسیار تندی است که در محاسبات عددی مشکل  σعه در فاصله صفر تا باشد. ترم دافمی

سعی میمی سه اولیه  ساخت هند شد. در  صله با شود که مینیمم فا شبکه بنحوی انتخاب  شود پارامتر 

صله متناظر با بین دو اتم از سیل ) فا ساختار 1.122σمقدار مینیمم تابع پتان شد. درنتیجه  (  بزرگتر با

لیه در واقع نســبت به حالت پایدار خود کشــیده شــده اســت که بخش جاذبه تابع پتانســیل را فعال او

 کند.می

رگی ی بزدهندهنشــان εاســت. آورده شــده 1-5جدول در  برای چند ماده  εو  σرامترهای پا

 .شودست که انرژی در آن برابر صفر میایی فاصلهدهندهنشان σکنش یا عمق پتانسیل و برهم

 [90] جونز-پارامترهای تابع پتانسیل لنارد -1-5جدول 

 ε/kB  (K) 𝜎 (𝐴) عنصر

 3.406 119.8 آرگون 

 3.604 164.56 کریپتون

 3.81 139.8 متان

 

سیل باید  سی مواد پیچیده، تابع پتان شبیهبرای برر اده را به مسازی پیوند بین ذرات توانایی 

همچون  بینی دقیق رفتار موادیســادگی توانایی پیش علیرغمجونز -درســتی داشــته باشــد. تابع لنارد

ستی )همچون پروتئین و  ساختارهای زی را ندارد.  های یونی و قطبی( و مواد با پیوندDNAفلزات، نانو

 .شوندمناسب برای این ماده به صورت مختصر بیان می در ادامه دو نمونه از توابع پتانسیل

 160تابع پتانسیل ترسُف

 161شکلهای الماسواالنس درکریستالوهای دقیق و مشهور برای مدلسازی رفتار کیکی از مدل

سیلیکون سف  ،163و ژرمانیوم 162کربن،  سیل تر شد. در این تابع می ]91[تابع پتان سیل، باند بین با پتان

شــود ولی بخش جاذبه برای هر ذره به محیط های جفتی محاســبه میذرات با اســتفاده از اندرکنش

                                              
160 Tersoff 
161 Diamond cubic crystal  
162 Silicon (Si) 
163 Germanium (Ge) 
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شود. می 164های چندجسمیمحلی اطراف آن وابسته است. به عبارت دیگر، این بخش شامل اندرکنش

یل برای آمد با این تابع پتانســـبه دســـتمشـــخصـــات مکانیکی )برای مثال مدول االســـتیســـیته( 

این تابع پتانسیل به ساختارکریستالی سیلیکون به خوبی با نتایج آزمایشگاهی مطابقت دارد. فرم کلی 

 . باشدمی (2-5) صورت رابطه

(5-2) 
𝑈𝑖𝑗 = 𝑓𝑐(𝑟){𝑓𝑅(𝑟) + 𝑏𝑖𝑗𝑓𝐴(𝑟)} 

𝑓𝑅(𝑟) ی میان دو ذره و ی دافعهدهندهتابع نشان𝑓𝐴(𝑟) های ظرفیتی جاذبه ناشی از الکترون

ه دشمراجع به تفصیل توضیح داده برده در ی قدرت پیوندی است. هریک از توابع نامجمله 𝑏𝑖𝑗است. 

 .  استنظر شدهجزییات مربوط به هر یک صرفدر این بخش از بیان . اند

 165وبر-تابع پتانسیل استیلینگر

و وابستگی  Siباشد که به خوبی پیوند کواالنس ذرات جسمی میاین تابع پتانسیل یک تابع سه

جای محاسبات توان گفت، این تابع پتانسیل بهنماید. میهای باند و زاویه را مدل میآن به اندرکنش

تنها شامل  SWاست. تابع پتانسیل تا حد زیادی بر اساس مشاهدات فیزیکی تنظیم شدهکووانتومی 

باشد. اگرچه این تابع بر اساس مقدار جسمی مییک جمله اندرکنش جفتی و یک جمله اندرکنش سه

. فرم  ]92[ آمده از این تابع دقت بسیار خوبی دارند به دستاست، نتایج مدول االستیسته تنظیم نشده

 شود. نوشته می (3-5) کلی این تابع به صورت رابطه

(5-3) 𝑈𝑖𝑗 = ∑∑∅2(𝑟𝑖𝑗)

𝑗>𝑖

+ ∑∑∑∅3(𝑟𝑖𝑗 , 𝑟𝑖𝑘 , 𝜃𝑖𝑗𝑘)

𝑘>𝑗𝑗≠𝑖𝑖𝑖

 

مل های شاحرارتی سیستمی رسانایی ای در محاسبهاین دوتابع پتانسیل به صورت گسترده

  . اندکاررفتهبهکربن و سیلیسیم 

سنجی کد دینامیک مولکولی ذکر شده، دو مثال در ادامه حل خواهند شد. در با هدف صحت

سازی با هنگرد های کد برای اجرای یک شبیهگر ورله سرعتی در کنار سایر بخشمثال نخست حل

-هوور در آنسامبل کانونیک سنجیده می-رموستات نوزشود. سپس عملکرد تمیکروکانونیک بررسی می

های کد با سازی سیستم گازی و مایع در این بخش، امکان مقایسه دقیق خروجیدلیل شبیهشود. 

                                              
164 Many-body 
165 Stillinger-Weber 
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تنها  توسط دینامیک مولکولی سازی جامداتاست. در شبیهدر ادبیات فنی  و ساده های موجودمثال

ذرات در ساختار کریستالی به یکدیگر مقید شوند. به بنحویکه ، یابندتغییر میتابع پتانسیل  ضرایب

تر از سیاالت است و روند رود، قدرت پیوند در جامدات بسیار قویعبارت دیگر همانطورکه انتظار می

سنجی در نتیجه صحت متفاوت نخواهد بود. هدین دو فاز از ماحل عددی در کد دینامیک مولکولی برای ا

صورت خواهد  (ها)ونه پیکربندی مثال های مختلف کدبا هدف سنجش بخش کد دینامیک مولکولی

  گرفت.

 مثال اول:

کلوین و فشار درجه  298برای یک سیستم گازی متشکل از ذرات گاز متان خالص با دمای 

آید. می به دستگازها از معادله  حالت واندروالس  سازی با استفادهی شبیهمشخصات جعبه ،یک اتمسفر

پیکوثانیه از تکامل  10آید.می به دستذره  125آنگستروم و تعداد  171.7سازی با ابعاد ی شبیهجعبه

پیکوثانیه  100(  برای رسیدن به تعادل و سپس گام زمانی 5000فمتوثانیه ) 2سیستم با گام زمانی 

جونز مدل شده  -های نهایی سیستم با استفاده از تابع پتانسیل لنارد(  برای رسیدن به پارامتر50000)

 مقیاسها زی در هر گام مقدار سرعتدر مرحله متعادل سا ]93[مرجع بق است. باید توجه شود ط

کلوین ثابت بماند. این کار اگرچه به طور فیزیکی مفهوم  298شوند تا دمای سیستم در مقدار اولیه می

 166کردناند( ولی عموماً درمرحله ریلکسمانرژی ثابت نمی ،NVEدرستی ندارد )برخالف آنسامبل

رساند،  )مینیمم نیروهای بین اتمی( به حالت متعادلخود را  بعد از آنکه سیستمشود. استفاده می

سازی از شوند. در این شبیه یابد تا نتایج نهایی برای سیستم متعادل شده استخراجسازی ادامه میشبیه

های که تمام اندرکنش شعاع قطع به حدی بزرگ فرض شدهاستفاده شده است و ای شرایط مرزی دوره

 محتمل بین دو ذره در محاسبات وارد شوند.

رود دمای نهایی سیستم با انحراف معیار صفر به مقدار مورد نظر رسیده همانطور که انتظار می 

(. بعالوه الگوریتم  -14تا  -13ه مانده است )از مرتبباقی است و همچنین مقدار مومنتم سیستم پایستار 

زیرا مرتبه انحراف معیار انرژی کل به مقدار قابل  ،به درستی توانسته است انرژی کل را پایستار نگه دارد

به عالوه بر تحلیل کیفی نتایج، مقادیر  توجهی از این مقدار برای انرژی جنبشی و پتانسیل کمتر است.

باق آمده انطدسته است. نتایج ببه طور کامل مقایسه شده ]93[با مرجع   3-5جدول آمده در دست

 بسیار خوبی با یکدیگر دارند.

                                              
166 Relaxation 
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 298مولکول متان گاز در دمای  125یافته برای سیستم متشکل ازسازی توسط کد توسعهنتایج شبیه -2-5ول جد

 کلوین

Standard  

Deviation 
Average  Instantaneous 

Property 

production equilibrium production equilibrium production equilibrium 

-1.48 e-03 1.091 e-02 7.711 e-0.1 7.712 e-0.1 7.699 e-0.1 7.715 e-0.1 
Kinetic 

Energy (aJ) 

1.48 e-03 1.577 e-03 -2.063 e-3  -2.066 e-3  -9.925 e-04 -4.317 e-03 
Potential 

Energy (aJ) 

0 1.099 e-02 7.690 e-01  7.692 e-01  7.689 e-0.1 7.671 e-01 
Total 

Energy (aJ) 

0 4.215 2.978 e+2 2.979 e+2 2.974 e+2 2.98 e+2 
Temperature 

(k) 

1.077 e-13 2.162 e-14 -9.260 e-14 3.368 e-14 -2.057 e-15 -1.665 e-15 
x - 

Momentum 

-4.092 e-14 4.673 e-14 -1.620 e-13 -4.245  e-15 -1.255 e-14 -9.537 e-14 
y - 

Momentum 

5.706 e-14 4.525 e-14 3.617 e-14 1.298 e-14 5.482 e-14 -4.485 e-14 
z - 

Momentum 

 

 مثال دوم:

عملکرد ترموستات در این مثال  .چیده شده اند fccاتم آرگون که با ساختار  256یک سیستم شامل 

جونز تحت شرایط مرزی  -کلوین با کمک تابع پتانسیل لنارد 50داشتن دما در هوور برای ثابت نگه -نوز

ترموستات در  قرار گرفته است. باید توجه شود به دلیل تصحیح مورد بررسی TNVآنسامبل ای و دوره

 تا سیستم در روند حل دینامیکیفمتوثانیه تقلیل یابد  0.1مقدار نیروها نیاز است گام زمانی حل به 

ی فرضی دمای سیستم را کنترل میکند. جرم این هوور با استفاده ازیک ذره-همگرا شود. ترموستات نوز

ی تاثیر این ضریب را در سرعت نحوه های ذیلباشد. نمودارذره پارامتر تنظیم کننده این ترموستات می

مقدار این ضریب بر اساس مشخصات سیستم )جرم و تعداد ذرات و دهد. ها نشان میهمگرایی جواب

گام  5000شود در حدود همانطور که مشاهده می شود.فرکانس طبیعی نوسان ذرات( تخمین زده می

ن کند. به عبارت دیگر، تابع خودهمبستگی نیاز است تا دما به مقدار نهایی خود رسد و حول آن نوسا

شود نتایج همانطور که مشاهده میکند. پیکوثانیه نزول کرده و به صفر میل می 5سرعت بعد از حدود 

نماید. باتوجه سازی به خوبی رفتار سیستم تحت هنگرد کانونیک را مدل میآمده از این شبیهبه دست

افزار لمپس استفاده شده است، جزییات مربوط سازی از نرمبیهبرای اجرای ش موردنظر مرجع به آنکه در
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 شده است. استخراج ]93[افزار لمپس نرم زی از فایل ورودیسای شبیهجعبه به

 

 الف(

 

 ب(

سازی ب( مقدار  الف( نوسانات دما در طول شبیه   NVTسازی دینامیک مولکولی در آنسامبل   شبیه -5-5شکل 

 انرژی سیستم به طور تفکیک شده

ـــعه یافته برای افزایش دما از  ـــتات توس کلوین و  100کلوین به  50در ادامه توانایی ترموس
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 است.نشان داده شده 6-5شکل متعادل کردن سیستم در وضعیت جدید در 

 

 

 ديناميک مولكولي عدم تعادل )انتقال حرارت اتمي(  ـ2ـ5

دل به معنای اعمال شرایط مرزی حرارتی و ایجاد شرایط ااصطالح دینامیک مولکولی عدم تع

اطمینان از صحت نتایج دینامیک مولکولی عدم تعادل  دو معیار اصلی برایباشد. شار حرارتی می

(NEMD ایجاد شار در سیستم برابر با مقدار اعمالی و نزدیک به خط بودن پروفیل دمای سیستم ،)

. برای این منظور بایستی در سیستم کوچکترین سطح مقطع برای انتقال شار حرارتی [75]باشد می

. همچنین زمان اجرای برنامه باید تا حدی باشد که سیستم به شرایط پایدار [94]ود انتخاب ش

زمان مناسبی  167ی سیستم برای پخش حرارتی برابر زمان مشخصه 20ترمودینامیکی برسد. حدود 

ایی سیستم دارای شود. همچنین در صورتیکه مقدار دمای نهبرای رسیدن به شرایط پایدار فرض می

سازی در باالترین دمای ممکن صورت پذیرد تا از رفتار غیرخطی محدودیت نباشد، بهتر است شبیه

هر چه مقدار شار  NEMDهای . از طرفی، در روشگرددپرهیز  [37]های اتمی در دمای پایین سیستم

 تر خواهد بود. پایا کوتاهاعمالی بزرگتر باشد زمان رسیدن به شرایط 

به دلیل اضافه و کم کردن مقدار  168همانطور که در فصل سوم گفته شد، روش تبادل انرژی

                                              
167 Characteristic thermal diffusion time 
168 Heat exchange (HEX) 

 سازی ی شبیهتغییرات دمای جعبه -6-5شکل 
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. اگرچه [77] داردیکسان انرژی به دو زیرناحیه گرم و سرد مقدار انرژی کل سیستم را پایسته نگه می

ی مقاالت بعدی، روند اجرای عددی روش منجر به پرش قابل مالحظهی اصلی این روش و در مقاله

مقاالت بعدی، . با این وجود در [77] شودانرژی کل پس از اجرای برنامه در حدود چند نانوثانیه می

ست، پرش در اتر از ده درصد( قابل قبول فرض شدهپرش انرژی در حدود چند درصد مقدار کل )پایین

شود تعداد گام اجرای برنامه به منظور حفظ صحت نتایج محدود شود. مقدار انرژی سیستم سبب می

تواند تا حدی کاهش گام زمانی را میبهشی از حل گامنا 169مقدار خطای قطع ،کاهش طول گام زمانی

در سال  [59]ران ی محاسباتی در این حالت افزایش خواهد یافت. وینزبرگر و همکادهد ولی هزینه

ورد بررسی قرار متبادل انرژی را در الگوریتم زمانی ورله سرعتی روش  برای اولین بار روند عددی 2015

ایجاد خطا جمالت  عامل، )بر اساس معادالت کووانتوم( با بیان معادالت حرکت به فرم کووانتومی دادند.

، تشخیص داده شوندگیری عددی صرف نظر میلو باالتر( که در روند انتگرا)مرتبه چهار مرتبه باالتر

ذرات در هر گام حل  تیارائه شده که در آن موقع  یتبادل انرژ افتهیاساس، روش بهبود  نیبر هم .شد

ه مشخص است، تنها گام آخر نسبت ب لیذ تمی. همانطور که از الگورشودیاصالح م 3-5مطابق جدول 

 .شدبای( متفاوت م1-3)جدول یروش اصل

 eHEXروند حل الگوریتم ورله سرعتی در روش تبادل انرژی بهبودیافته  -3-5جدول 

 �̅�𝑖
𝑛 = 𝜉𝑘(𝑟𝑖)

𝑛 𝒗𝑖
𝑛 + (1 − 𝜉𝑘(𝑟𝑖)

𝑛 ) 𝒗Γ𝑘(𝑟𝑖)

𝑛  

 
�̅�

𝑖

𝑛+
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 𝒇𝑖
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 𝒗𝑖
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𝑛+1 �̅�𝑖
𝑛+1 + (1

− 𝜉�̅�(�̅�𝑖)
𝑛+1 ) �̅�Γ𝑘(𝑟𝑖)

𝑛+1  

 𝒓𝑖
𝑛+1 = �̅�𝑖

𝑛+1 − ∆𝑡3휀�̅�𝑖
𝑛+1 

 

نیروهای بین اتمی، مکان، سرعت ای بر حسب به صورت رابطه 휀عبارت اصالحی در این روش، 

شود. بیان فرم نوشتاری این عبارت به دلیل استفاده از ذرات و مشخصات منبع و چاه حرارتی بیان می

                                              
169 Truncation error 
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 که از ارائه آنتئوری لیوویل و تفکیک معادله حرکت نیازمند تعریف پارامترها و عبارات متعددی است، 

 .مراجعه کرد [59] مرجع توان به یات میبرای اطالع از جزی. استصرف نظر شدهدر اینجا 

تی ری رسانایی حرا( به منظور محاسبهeHEXدر این پژوهش از روش تبادل انرژی بهبودیافته )

آمده از این روش در فصل به دستسنجی نتایج مواد در ابعاد اتمی استفاده خواهد شد. به منظور صحت

حل خواهد شد  eHEXو  HEXبعد، مثال اول از مقاله وینزبرگر و همکاران با استفاده از هر دو روش 

سازی برای شوند. در این مثال، شبیهآمده مقایسه میبه دستو پروفیل دما و مقدار ضریب رسانایی 

∗𝑇ای متوسط جونز در دم-آرگون مایع با استفاده از تابع پتانسیل لنارد = شود. توجه انجام می 0.72

باشد )مراجعه جونز می-شود منظور از عالمت ستاره )*( بیان کمیت بر حسب واحدهای کاهیده لنارد

 (3-2 جدولبه فصل دوم، 

𝐿𝑥سازی عاد نمونه شبیهاب
∗ = 𝐿𝑦

∗ = 𝐿𝑧
∗ / 2 = باشد. اتم آرگون می 2000شامل  10.58

∗𝜌بدین ترتیب چگالی ذرات برابر  = آید. در گام نخست، ذرات به صورت می به دست  0.8444

شدن بیش از حد ذرات ناشی از چینش اولیه شوند. برای جلوگیری از نزدیکتصادفی در جعبه چیده می

سازی شود تا موقعیت تعادلی ذرات در ابتدای شبیهابتدا مقدار کل انرژی سیستم مینیمم می تصادفی،

باشد. سازی میی شبیهآید. این روند در اصل به معنای حل استاتیک مولکولی بر روی جعبه به دست

∗𝑇ی بعد، سیستم از دمای صفر تا مقدار در مرحله = در طی  هوور-با استفاده از ترموستات نوز 1.44

∗𝑡∆هزار گام زمانی ) 17حدود  = ∗𝑇شود و سپس با همان نرخ تا دمای ( گرم می0.002 = 0.72 

2.5شود. دو مرحله ذوب و سرد کردن سیستم در مجموع سرد می × کشد. گام زمانی طول می 104

2.5سازی برای ی شبیهسپس با دوبرابر کردم گام زمانی، جعبه × ∗𝑇گام زمانی در دمای  105 =

شود. در نهایت ساختار سیال به شرایط پایدار با انرژی کمینه ( اجرا میNVTبا هنگرد کانونیک ) 0.72

 ی اعمال بارگذاری حرارتی است.رسیده و آماده

-ی شبیه( و روش تبادل انرژی جعبهNVEدر این مرحله با استفاده از هنگرد میکروکانونیک )

2.5برای تعداد  7-5شکل سازی طبق  × ,Γ1شود. منبع و چاه حرارتی )مانی حل میگام ز 105 Γ2 )

∗𝛿سازی با ضخامت ی شبیهی یک چهارم از دو انتهای جعبهدر فاصله = قرار دارند و مقدار شار  0.15

∗𝑞انرژی  = گردد. با فرض رسیدن به شرایط پایدار و اجرای ( ایجاد میzدر طول نمونه )جهت  0.15

یابد تا مشخصات سیستم سازی برای تعداد گام زمانی ادامه میهبرنامه برای حدود یک نانوثانیه، شبی

استخراج شوند. باید توجه شود، تعداد گام زمانی برای تولید داده مقادیر مختلف فرض شده است تا از 

 همگرایی نتایج اطمینان حاصل نماییم.
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-5شکل شده در ی گرادیان دمایی در طول نمونه بین مثال مرجع و نمونه حلنمودار مقایسه

اتم به طور میانگین  33الیه هر کدام شامل  60به تعداد   zآورده شده است. طول نمونه در جهت  8

𝑣Γ1است و دمای هر الیه با حذف سرعت مرکز جرم الیه )قسیم شده( ت34تا  32)
, 𝑣Γ2

-( و میانگین

 آید.می به دستگام زمانی  10گیری از نتایج در هر 

 

 .اندچین مشخص شده، ناحیه گرم و سرد توسط خط[59] ی پروفیل دمای به دست آمده با مرجع مقایسه -8-5شکل 

 

اتم )مثال دینامیک  2000همانطور که در ابتدای این فصل بیان شد، برای نمونه با تعداد 
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 [59]سازی برای روش تبادل انرژی  ی شبیهجعبهشکل شماتیک  -7-5شکل 
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تعادل( نرم افزار لمپس جایگزین کد توسعه یافته شد تا به این ترتیب زمان اجرای برنامه مولکولی عدم

ی سازی بهینه و شیوهو فرترن، قابلیت موازی Cاستفاده از زبان  دقیقه کاهش یابد.15روز به  2از حدود 

شدن و افزایش درجات پیچیدهگردد. با کدنویسی همگی از مواردی هستند که سبب این اختالف می

هش درجات های چندمقیاسی برای کاتوان به روشهای بهینه، میآزادی نمونه عالوه بر استفاده از کد

و حجم محاسباتی  تنها در ناحیه حساس استفاده شدهاین ترتیب دقت اتمی  بهآزادی رجوع نمود. 

  یابد.نسبت به نمونه تمام اتمی به مقدار قابل توجهی کاهش می

  

 ي حرارت در مكانيک پيوستهمعادله ـ3ـ5

در این پژوهش از قانون فوریه برای تحلیل رفتار شار حرارتی در ابعاد اتمی و محیط پیوسته 

شود. روابط غیرکالسیک انتقال حرارت در محیط پیوسته برای مسائلی با گرادیان دمایی زیاد استفاده می

باشد. همچنین، مالحظات مربوط به این فرض نمی حاضر بحث تحقیق موضوع و گذرا کاربرد دارد که

تار ی حرارت با فرض رفشود. معادلهدر ابعاد اتمی مطابق توضیحات فصل سوم برای هر مثال کنترل می

 خواهد آمد.  به دست (4-5) برای شار حرارتی به صورت رابطه خطی

(5-4) 𝜕𝑇

𝜕𝑡
=

𝑘

𝑐𝑝 𝜌
∇2𝑇 +

1

𝑐𝑝 𝜌
𝑄 

ی م معادلهبه شرایط پایدار ترمودینامیکی و عدم تولید انرژی داخلی در سیستبا فرض رسیدن 

 یابد. تقلیل می (5-5) حرارت به فرم رابطه

(5-5) 𝑘

𝑐𝑝 𝜌
∇2𝑇 = 0 

گیری شتقدر صورتیکه ماده ارتوتروپ و یا ناهمگن باشد بایستی ضریب رسانایی حرارتی وارد م

 شود و برای هر جهت از ضریب متناظر در تانسور رسانایی حرارتی استفاده شود. 

 شودمی کوپل تبدیلبا فرض شرایط پایدار، معادالت کوپل مکانیک و حرارتی به معادالت نیمه

عد با این بهای فصل مثال ، تنها حل مکانیکی سیستم متاثر از میدان حرارتی خواهد بود.که در آنها 

 فرض حل خواهند شد. 

 



 اضرمدلسازی تحقیق ح     توسعه یک مدلسازی چندمقیاسی همزمان برای حل مسائل انتقال حرارت

83 

 

 روش چندمقياسي ـ4ـ5

-دودیتدارای مح های تمام اتمی با وجود دقت باال به دلیل هزینه محاسباتی قابل توجهروش

ی چند ده بررو پیشرفت تکنولوژی و اجرای برنامه به صورت موازی یواسطهبه اگرچه باشند.هایی می

در  مدلسازی نمونه لی همچنان. واستهزار ذره ممکن شده هسته، مدلسازی سیستمی شامل چند صد

این  باشد.اه مینیازمند ابرکامپیوتری با زمان اجرای حدود چند م ابعاد طولی و زمانی نزدیک به واقعیت

یچیده و های پهای چندمقیاسی به عنوان ابزاری برای مدلسازی پدیدهمواره روشاست هامر سبب شده

 نیازمند دقت باال )به صورت محلی( مطرح باشند. 

های چندمقیاسی همانطور که در فصل چهارم بیان شد، برای بررسی انتقال حرارت در روش

روش پیوند اتم و باشند. سب میی منامجزا گزینههای ناحیهی دینامیک مولکولی، دسته روشبرپایه

توسط واگنر و همکاران به صورت خاص  2008هایی است که در سال ، یکی از روش170محیط پیوسته

. [95] استهای مختلفی در ادبیات فنی بیان شدهبه شکل و [10] برای مسائل انتقال حرارت ارائه شد

ها و المان اجزا شود اتمهای نیرویی چندمقیاسی است. در این روش فرض میاین روش جزء دسته روش

جزا االمان  ی مسالهدامنهدر تمامی باشند. پوشانی کامال از یکدیگر جدا میمحدود حتی در صورت هم

ای که تنها المان اجزا به ناحیه Ω𝑓𝑒𝑚گیرند. ها قرار میو در نواحی حساس اتم استفاده شدهمحدود 

 .(9-5شکل کند )کل دامنه را ایجاد می Ω𝑚𝑑و  Ω𝑓𝑒𝑚شود و اجتماع محدود قرار دارد، اطالق می

 

 ATC [10]ی مساله در روش  هندسه -9-5شکل 

 شوند.می محاسبهبه صورت زیر  هاهای المانها و گرهی اتمهانیرو

                                              
170 Atomistic to continuum (ATC) 
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(5-6) 𝐹𝐼 = − ∑ ∫ 𝑃
𝜕𝑁𝐼

𝜕𝑥
𝑑Ω

Ω𝑐

𝑛𝑒𝑙𝑒𝑚

𝑒=1

 

(5-7) 𝑓𝐼 = − ∑
𝜕𝑈

𝜕𝑟𝛼𝛽
𝛽≠𝛼

= ∑ 𝑓𝛼𝛽

𝛽≠𝛼

 

آمده از قانون تنش اول پایوال بدست  Pو  𝐼ی مانده بر روی گرهنیروی باقی 𝐹𝐼در این روابط 

ناشی  𝑓𝐼، نیروی اتم (7-5) باشد. در رابطهام می 𝐼تابع شکل گره  𝑁𝐼باشد. حاکم بر محیط پیوسته می

اتمی با استفاده از یک تابع وزنی در ناحیه انتقال باشد. در این روش، نیروهای بینها میاز تمام همسایه

ابع وزنی به نند. این تکهای اجزا محدود( به صورت تدریجی به صفر میل میها با المان)همپوشانی اتم

در مقدار   𝛽و  𝛼شود. سپس نیروی بین هر دو اتم هر اتم فرض می صورت خطی بر حسب موقعیت

 (8-5) اتمی به صورت رابطهشود. به این ترتیب نیروهای بینمیانگین تابع وزنی برای دو اتم ضرب می

 شوند. نوشته می

(5-8) 𝑓𝐼 = ∑ 𝜂𝛼𝛽𝑓𝛼𝛽

𝛽≠𝛼

 

دار نشده و نیروی شود قانون سوم نیوتن خدشهاستفاده از میانگین ضریب وزنی برای دو اتم سبب می

ها در پس از کاهش باشد. نیروی گره  𝛽شدن برابر نیروی وارده بر اتم پس از تضعیف 𝛼وارده بر اتم 

 نماید. ( در ناحیه انتقال تغییر می𝜂المان نیز به صورت مشابه )تابع مکمل 

با  الهمس گیری یک تابع در دامنهانتگرالاست، در روند استخراج روابط این روش فرض شده 

 شود.ها انجام میتفکیک دامنه

(5-9) 
∫ 𝑔(𝑋)𝑑𝑉
Ω

= ∫ 𝑔(𝑋)𝑑𝑉
Ω𝑚𝑑

+ ∫ 𝑔(𝑋)𝑑𝑉
Ω𝑓𝑒𝑚

  

به طوریکه در هر مختصات اتمی دارای مقدار باشد، عامل تاثیرگذار  𝑔(𝑋)ی انتخاب تابع نحوه

 باشد.ی کوپل دو مقیاس میبرنحوه

ی حرارتی این روش، با فرض برقراری قانون فوریه در بخش محیط پیوسته و حل نسخهدر 

است میدان حرارتی و ترمومکانیکی به صورت چندمقیاسی دینامیک مولکولی در ناحیه اتمی، سعی شده

,𝑇ℎ(𝑋شود دما در دامنه حل حل شود. برای این منظور، فرض می 𝑡) های یابی از دمای گرهدرون با

 اید.بدست می المان
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(5-10) 
𝑇ℎ(𝑋, 𝑡) ≡  ∑𝑁𝐼(𝑋)𝜃𝐼(𝑡)

𝐼

 

جزا همانند توابع شکل ا یابی بوده وتابع شکل مورد استفاده برای درون 𝑁که در این رابطه، 

باشد. در این رابطه می 𝐼درجه آزادی حرارتی در گره  𝜃𝐼(𝑡)شوند. می محدود از ترکیبات خطی فرض

𝑋 باشد. ها مستقل از زمان میمختصات گره 

با تفکیک  ونقطه از محیط ی فوق و دمای شده از رابطهیابیبا مینیمم کردن تفاضل دمای درون

 ی حل، داریم:گیری در دامنهانتگرال

(5-11) 𝜃𝐼 = ∑�̂�𝐼𝛼𝑇𝛼

𝐼

 

(5-12) 
�̂�𝐼𝛼  ≡  

𝑁𝐼𝛼∆𝑉𝛼

∑ 𝑁𝐼𝛽∆𝑉𝛽𝛽

 

ها پوشانی اتم و شبکه اجزا محدود به دمای گرهها در ناحیه همبراساس این روابط، دمای اتم

 باشد.می 𝛼شده برای اتم تابع شکل مقیاس �̂�𝐼𝛼 شود.تبدیل می

تناسب با منمودن تاثیر محیط پیوسته بر ناحیه اتمی، یک نیرو بر روی هر اتم به منظور لحاظ 

ی عدم های به کار رفته در دینامیک مولکولگردد. این روش مشابه تکنیکسرعت آن ذره اعمال می

ای ناحیه محیط پیوسته همانند ترموستاتی دمبه عبارت دیگر، باشد. ی رسانایی( میتعادل )محاسبه

 نماید ظیم میاتمی را تن

(5-13) 𝑚𝛼𝑣�̇� = 𝑓𝛼
 𝑚𝑑 + 𝑓𝛼

𝜆
 

(5-14) 𝑓𝜆 = −
𝑚𝛼

2
𝜆𝛼𝑣𝛼 

اتم بدست های اطراف آن برای گره𝜆𝐼 یابی مقدار برای هر اتم بر حسب درون 𝜆𝛼مقدار پارامتر 

به عبارت  شوند که انرژی در کل دامنه پایسته باقی بماند.نیز به صورتی انتخاب می 𝜆𝐼 مقادیر  آید.می

  𝑓𝜆توان نتیجه گرفت کار نیروی سازی میی شبیهدیگر، با برابر صفر قرار دادن مشتق انرژی کل جعبه

. با پایستار حدود و ورودی به ناحیه اتمی استبر محیط اتمی برابر با شار انرژی خروجی از ناحیه اجزا م

که با  شودحاصل می (15-5) یمعادله و انجام عملیات ریاضی در نهایتکردن انرژی حل دامنه فرض

 شود. های المان محدود محاسبه میبرای گره 𝜆𝐼 مقدار  حل آن



 اضرمدلسازی تحقیق ح     توسعه یک مدلسازی چندمقیاسی همزمان برای حل مسائل انتقال حرارت

86 

 

(5-15) 

𝜃𝐼 = ∑(∑𝑁𝐼𝛼𝑇𝛼𝑁𝐽𝛼

𝛼

)𝜆𝐽

𝐽

= 
2

3𝑘𝐵

∫ 𝑁𝐼𝑛𝑚𝑑 . 𝜅(∇𝑇ℎ +  𝜏∇�̇�ℎ)𝑑𝐴
Γ𝑚𝑑

 

است که گیری سطحی برروی مرز ناحیه اتمی ظاهر شدهدر سمت راست این معادله، انتگرال

 شود. برای اطالعات بیشتر به مرجعبا استفاده از تکنیکی تقریب زده می حل آن مقدار انتگرالبرای 

   مراجعه نمایید. [10]

گذارد و دمای بر معادالت اتمی تاثیر می 171ی نیروی درگدر نهایت محیط پیوسته به وسیله

گردد. وارد شدن دمای ذرات در محیط پیوسته )قانون فوریه( میی انتقال حرارت ها نیز وارد معادلهاتم

ای دما در محیط اتمی سبب تغییر غیرفیزیکی شود نوسان دمای لحظهها سبب میی دمای گرهمحاسبه

زمانی روی دمای  گیریگینمیاندر رفتار محیط پیوسته و ایجاد نوسان در آن شود. به این دلیل یک 

شود به نحوی انتخاب می τگیری شود که زمان این انتگرالها صورت میدمای گره ل از تبدیل بهبها قاتم

به  (11-5)رابطه  به عبارت دیگر، شود.که یک فیلتر زمانی مناسب برای کوپل دو مقیاس درنظر گرفته 

 شود.نوشته می (16-5) گیری زمانی مطابق رابطهصورت یک میانگین

(5-16) 𝜃𝐼 = 〈∑�̂�𝐼𝛼𝑇𝛼

𝐼

〉 

یک پوشانی( در ناحیه هم ها)اتمها ی آخرین الیه اتمدر این روش برای درنظرگیری همسایه

به منظور جلوگیری به عبارت دیگر،  .(10-5شکل )مطابق  شونددر مرز درنظرگرفته می 172الیه اتم فرضی

شود تعدادی اتم در فرض می ،از رفتار ماده در مرز ناحیه اتمی و محیط پیوسته همانند سطح آزاد

این ذرات  تی دقت شودبایس شوند.ی نیروی ذرات وارد میهمسایگی این مرز قرار دارند و در محاسبه

در کوپل دومقیاس نقشی شوند و ی نیروی ذرات ناحیه اتمی درنظرگرفته میفرضی تنها در محاسبه

 های مرز مشترک قراری کریستالی اولیه در فاصله شعاع قطع از اتم. تمامی ذراتی که در شبکهندارند

های مرز مشترک گویا در توده ماده به این ترتیب اتم شوند.دارند، به عنوان اتم فرضی درنظرگرفته می

های فرضی این درحالیست که اتمکنند. ی نیرو دخالت میها در محاسبهقرار دارند و تمامی همسایه

                                              
171 Drag  
172 Ghost atoms 
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 شوند. جا نمیخود درجه آزادی نداشته و در روند حل جابه

 

 [10]های فرضی در مرز ناحیه اتمی  اتم -10-5شکل 

ها بر اساس روش ورله سرعتی و برای موقعیت و سرعت اتمگیری زمانی در این روش انتگرال

در الگوریتم  پذیرد.صورت می 173گراصالح-ا استفاده از الگوریتم پیشگوهای المان ببرای دمای گره

آورده  4-5جدول به صورت  [10]از مرجع  این روش مانی درگیری زرالگالگوریتم انت  گراصالح -پیشگو

گر با توجه به دقت مورد نظر بسط تیلور برای متغیر نوشته اصالح-در الگوریتم عددی پیشگو .استشده

ر سایر مشتقات و خود متغی ،شود. به این ترتیب با استفاده از مقدار فرضی برای باالترین مرتبه مشتقمی

گام بعد و پس از حل معادالت حاکم بر مساله، مقدار پسماند ناشی گردد. در بینی میشبرابر مقداری پی

گردند. در اینجا بسط و مشتقات آن تصحیح میموردنظر شده محاسبه شده و پارامتر بینیشاز مقادیر پی

  شود.تیلور تا مشتق مرتبه سوم بسط داده می

موقعیت ( شبکه المان محدود و ناحیه اتمیبر اساس هندسه مساله )موقعیت در گام نخست 

های هر المان و اولیه دمای گرهمقدار  ی کریستالی موردنظر معین شده، سپسها مطابق با شبکهاتم

در گام دوم نیروی اولیه . شود( اختصاص داده میگراصالح -مشتقات آن )به منظور حل الگوریتم پیشگو

ی ی بعد حلقهدر مرحلهشود. های هر ذره محاسبه میو همسایهها بر اساس تابع پتانسیل انتخابی اتم

ها و سرعت در این حلقه ابتدا بر اساس مقادیر فرضی دما در گره شود.حل برای هرگام زمانی نوشته می

رود. سپس با استفاده یگام جلو ممحاسبه شده و الگوریتم ورله سرعتی به مقدار یک نیم 𝜆ذرات پارامتر 

بینی ها برای انتهای گام پیشمقادیر دما و مشتقات آن در گره گراصالح -گیری پیشگولگوریتم انتگرالااز 

ها در انتهای و نیروی بین اتم (𝜆دما )مقدار جدید پارامتر  بینی شدهشمقادیر پیاستفاده از با شوند. می

در نهایت با گردد. روش ورله سرعتی بروزرسانی می مطابقمقادیر سرعت ذرات در انتهای گام  ،گام

ی پایستگی انرژی ها در معادلهجایگذاری مقادیر نیرو و سرعت ذرات در انتهای گام زمانی و دمای گره

 -الگوریتم پیشگو آید. بدین ترتیب با استفاده ازها بدست میکل دامنه، مقدار شیب تغییرات دما در گره

                                              
173 Gear predictor-corrector method  



 اضرمدلسازی تحقیق ح     توسعه یک مدلسازی چندمقیاسی همزمان برای حل مسائل انتقال حرارت

88 

 

 شوند. مقدار فرضی دما و سایر مشتقات آن اصال می گراصالح

 ATCگیری زمانی روش الگوریتم انتگرال -4-5جدول 

ـــتقات آن در 𝜃0مقداردهی اولیه دما  .1 اجزا محدود و مقداردهی اولیه های تمام گره و مش

 در ناحیه اتمی ذرات 𝑣0 سرعت و 𝑥0 موقعیت

𝑓محاسبه  .2  𝑚𝑑(𝑥0) 

  𝑛 گام زمانیحلقه بر روی  .3

𝜆پارامتر ترموستات محاسبه  =  𝜆(𝑣𝑛, 𝜃𝑛, �̇�𝑛)   (15-5)با حل معادله 

 گام ها در نیماعمال ترموستات و محاسبه سرعت اتم          

 یزمان گامها بر اساس الگوریتم ورله سرعتی برای نیمبه روزرسانی سرعت اتم          

 ها بر اساس الگوریتم ورله سرعتی اتم بروزرسانی موقعیت          

,�̃�𝑛+1) ها و مشـــتقات آندمای گره بینیپیش          �̇̃�𝑛+1,          اســـاس بســـط تیلور در روش ( بر…

 گراصالح -پیشگو

𝑓ها در انتهای گام محاسبه نیروی اتم           𝑚𝑑(𝑥𝑛+1) 

 های فرضی صفرکردن نیروی اتم         

 بر اساس الگوریتم ورله سرعتی �̃�𝑛+1ی گام زمانی اها در انتهروزرسانی سرعت اتمبه          

𝜆محاسبه مجدد پارامتر ترموستات           =  𝜆(�̃�𝑛+1, �̃�𝑛+1, �̇̃�𝑛+1) 

 اصالح سرعت انتهای گام با پارامتر ترموستات جدید         

 اصالح شده از پایستگی انرژی  �̇�𝑛+1محاسبه         

 گراصالح -پیشگوتصحیح مقدار دما و مشتقات باالتر براساس روابط روش         

 پایان حلقه گام زمانی        
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 شده هاي حلمثال :6 فصل

 

 

 یدر محاسبه دینامیک مولکولی عدم تعادل منظور بررسی توانایی روشه ، بدرگام نخست

-نیمهان یک به عنو (Siسیلیکون ) برای رسانایی نانوساختارها، انتقال حرارت و ضریب رسانایی حرارتی

، زمان ممای سیست. میزان حساسیت روش و مساله به دشودمحاسبه می پرکاربرد در حالت تودهرسانای 

ها بررسی لتایج در مثاگیری نرسیدن به شرایط پایدار ترمودینامیکی و میانگینزمان اجرای برنامه، 

سیلیکون  از جنس کدر مثال دوم، اثر حفره در ابعاد نانو بر رفتار انتقال شار در یک ورق نازشد. خواهند 

یکل بررسی نماده آن در محیط برای در گام بعد، تولید حرارت در نوک ترک و انتقال بررسی خواهد شد. 

ک مولکولی ی شار حرارتی مستقل از روش انتخابی )دینامیی پدیدهشود. هدف از این مثال مطالعهمی

ر شار حرارتی بدین ترتیب، هدف اولیه این پژوهش برای بررسی رفتار اتمی در حضوباشد. عدم تعادل( می

 محقق خواهد شد.

 شده یکتفک یوستهپ یطو مح یدامنه حل به دو بخش اتم ATC ش با استفاده از رو ،نهایتدر 

ی مدلساز شود. بدین ترتیب،بعدی از ناحیه محیط پیوسته به اتمی حل میانتقال حرارت یکو 

، در این پژوهشد. باشممکن می حل انواع مسائل همچون ترک چندمقیاسی در دمای غیرصفر برای

 همزمان ی چندمقیاسیمدلساز توسطسپس  و اتمی به طور دقیقرفتار ماده تحت شار حرارتی در ابعاد 

 گیرد.ورد مطالعه قرار میم
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 (Siسيليكون ) 174توده رسانايي حرارتي ـ1ـ6

وبر -ینگراز تابع استیل استفادهبا  شکل(ساختار کریستالی )الماسدر  سیلیکون در این مثال

(SW) ا در رسانایی هو مشارکت الکترون بودهرسانا یک نیمه این ماده. زیرا گیردمورد بررسی قرار می

-تیلینگرر فصل پنجم توضیح داده شد، اسد. همچنین همانطور که دباشپوشی میچشمقابل  آنحرارتی 

یبات آن ی رفتار حرارتی سیلیکون و ترککه به صورت گسترده برای مطالعه ایست تانسیلتابع پ وبر

 . دشومیاستفاده 

کلوین با  500در دمای  واحد شبکه 4*4*290زی با ابعاد سای شبیهدر این مثال، جعبه

شود تا به شرایط پایدار )مینمم نیروهای داخلی( نانوثانیه حل می 1.1به مدت  NVTاستفاده از هنگرد 

استفاده  eHEX. برای ایجاد شار حرارتی از روش ستاوثانیه انتخاب شدهفمت 0.55برسد. گام زمانی برابر 

اینکه به با توجه  .استشدهنشان داده 1-6شکل سازی به صورت شماتیک در یهی شب. جعبهشودمی

، ابعاد  ]96[نانومتر میباشند 100در حدود  Siدر کریستال  175 هافونون متوسط فاصله آزاد از برخی

 داقل برسد.سازی به حشوندگی امواج در شبیهاثر رفتار پخش است تانمونه تا حد امکان بزرگ فرض شده

 

 

حرارتی به  ، جعبه در جهت شارشدهسازیشبیهی پروفیل دمایی در سیستم برای محاسبه

δهایی با ضخامت الیه = 1.4 𝐴 در هر الیه  قرارگرفته روی ذراتبرگیری میانگین. شودتقسیم می

آن در  حدود سازی است کهی شبیهگیرد. منظور از هر الیه در اینجا بخشی از حجم جعبهصورت می

ها را خواهند داشت. درنتیجه ذرات امکان حرکت بین الیهماند. طول اجرای برنامه ثابت باقی می

حرکت و نبود در جامدات به دلیل نوسان درجای ذرات ، درصورتیکه الیه ها به درستی انتخاب شوند

                                              
174  
175 Mean Free Path 

  [102]شکل شماتیک از توزیع دما در روش های دینامیک مولکولی عدم تعادل مستقیم -1-6شکل 
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-تواند نمایندهاتم می 60الی 30د. در هرالیه به طور متوسط نکنتقریباً تغییر نمیهای هر الیه انتقالی، اتم

  .[75] باشد (1-6) ی دما بر حسب رابطهحاسبهی مناسبی برای م

(6-1) 
〈𝑇(𝑧)〉𝑀 = 

1

𝑀

2

3𝑞𝑘𝐵

 ∑ ∑
1

2
𝑚𝑖𝑣𝑖

2(𝑁 − 𝑚)

𝑞

𝑖=1

𝑀−1

𝑚=0

 

شود. منظور از گیری میآنگستروم میانگین 1.4در این مثال دما در هر الیه به ضخامت 

〈𝑇(𝑧)〉𝑀  دمای متوسط در طول𝑀 باشد. سازی میگام زمانی از انتهای شبیه𝑣𝑖
2(𝑁 − 𝑚)   مقدار

𝑁ام در گام زمانی  𝑖سرعت ذره  − 𝑚  باشد که در آن می𝑁 باشد. تعداد کل گام زمانی در هر لحظه می

شود. در صورتیکه تعداد گام زمانی ذره انجام می  𝑞برروی تعداد   zگیری برای هر الیه در جهت میانگین

از یک پیکوثانیه(، نوسانات  خیلی کوچکترگیری کوچک فرض شود )برای طول زمانی برای میانگین

شار حرارتی را از نوسانات تفکیک شدن رفتار غیرخطین تواو نمی شوندای در نتایج غالب میدمای لحظه

توان اثر گیری، اثر نوسان رفتار گذرا از نتایج حذف شده و میبا فرض زمان مناسب برای میانگیننمود. 

سازی نانوثانیه شبیه 1 ، حدود[97]. مطابق مرجع رفتار گذرا و رفتار غیرخطی را از یکدیگر تفکیک نمود

 2000باشد. در این مساله قبل از استخراج پروفیل دما و رسانایی حرارتی مناسب می Siی برای ماده

گام  18000شود. سپس نانوثانیه برای رسیدن به شرایط پایدار درنظر گرفته می 0.11گام زمانی معادل 

شود و نتایج میحل ت بایط مرزی حرارتی ثاتحت شرسازی ی شبیهجعبهنانوثانیه  0.99زمانی معادل 

 آید. بدست می 2-6شکل سازی به صورت پروفیل دمای سیستم در انتهای شبیه شوند.استخراج می
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E∆به ازای توزیع دما در طول نمونه  -2-6شکل  = 0.0005 

حرارتی همانطور که از پروفیل دما مشخص است، در نزدیکی مرز ناحیه میانی با منبع و چاه 

شود. این امر بدلیل مرز غیرفیزیکی فرض شده در روش دینامیک مولکولی رفتار به شدت غیرخطی می

گردد. شدگی امواج در حال انتشار و بروز رفتار غیرخطی میباشد. این مرز سبب پخشعدم تعادل می

شوند. ل نمونه( دور میها به حد کافی )بسته به طوی میانی عموماً از مزربرای برازش خط به دو ناحیه

های قابل ذکر است، حدود خطای ارائه شده برای مقدار رسانایی حرارتی در مراجع مختلف بر مبنای شیب

 شود. آمده در دو ناحیه میانی بیان میبه دست

آنگستروم از هر  65 از مرزها )حدود گرفتنشود، با فاصلهمشاهده می 3-6شکل همانطور که در 

آمده برای دو با میانگیری از شیب بدست شود.طرف( توزیع دما به خوبی با برازش خطی تقریب زده می

 آید.  در این شبیه سازی برابر بدست می 1-6جدول مطابق ناحیه، مقدار رسانایی حرارتی نمونه 
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 الف(

 

 ب(

 نمونه ی گرادیان دما در  ی میانی )دور از مرزهای حرارتی( برای محاسبه برازش خطی به دو ناحیه -3-6شکل 
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 مثال اول محاسبات مربوط به رسانایی -1-6جدول 

 𝑞 =
5 ∗ 0.0001 𝑒𝑣

2 ∗ 4.73𝑛𝑚2 ∗ 0.00055𝑝𝑠
=  0.096

𝑒𝑣

𝑛𝑚2𝑝𝑠
 

 ∇𝑇 =
0.314 + 0.311

2
= 0.3125

𝐾

𝑛𝑚
 

 𝜅 =
𝑞

∇𝑇
= 49.2

𝑊

𝑚𝐾
  

 

و  نسبت به منبع دو()دوبه های قرینهشود، دمای الیهمشاهده می 2-6جدول  در همانطور که

تفاوت مقدار دما بین دو  عموماً شوند.سازی بسیار به یکدیگر نزدیک میدر انتهای شبیه چاه حرارتی

شود. در سازی گزارش میشبیه ع حرارتی برابر دقت محاسبات آماری برایی یکسان از منبالیه با فاصله

. درصورتیکه تفاوت باشدمی 3𝐾± آمده برابربدستج نتایمطابق  این مثال دقت دماهای گزارش شده

کلوین گزارش شود، دقت محاسبات قابل قبول  5دما بین دو الیه با فاصله یکسان از منبع کمتر از حدود 

شوند. گیری و تعداد ذرات در الیه بر دقت نتایج سنجیده میاین ترتیب، تاثیر گام زمانی میانگیناست. به 

نزدیک به  را در طول نمونه رسم کرد، اگر این توزیع هرالیه توزیع دمای اتم وسط توانمی همچنین

سازی ی شبیهبهتوان نتیجه گرفت شار حرارتی به صورت پایدار در جعباشد می )نرمال( توزیع ماکسولی

 .[75] استبرقرار شده

 سازیهای متقارن نسبت به منبع و چاه حرارتی در انتهای شبیهدمای الیه – 2-6جدول 

 

بین منبع و  یتاثیر مقدار انرژی ورودی و متعاقباً گرادیان دما E∆با تغییر مقدار در گام بعد، 

ضریب رسانایی  . در اینجا با افزایش مقدار انرژی ورودی،شودسنجیده می 𝜅چاه حرارتی بر روی مقدار 

گیری و سایر مشخصات سیستم زمان میانگینیابد که با توجه به درصد افزایش می 20حرارتی حدود 

,0.0005برابر  E∆رسانایی حرارتی برای مقادیر  3-6جدول در  باشد.نمیدور از انتظار  0.001, 0.002 

 است. آورده شده

 

layer Temperature z(A)

80 485.1 112

480 487.281 672

738 479.693 1033.2

938 477.054 1313.2



 شده مثال های حل         مسائل انتقال حرارت توسعه یک مدلسازی چندمقیاسی همزمان برای حل

95 

 

 

 حرارتی بدست آمده به ازای مقادیر مختلف انرژی ورودی مقادیر رسانایی -3-6جدول 

 

انحراف قابل توجهی از رفتار خطی در  4-6شکل مطابق  0.002 بعالوه با افزایش انرژی ورودی تا مقدار

ی کوچکتری تر شده و برازش در محدودهاگرچه ناحیه خطی در میانه کوتاه شود.مشاهده نمی اپروفیل دم

ی و ورود به رژیم متفاوت ار غیرخطرفت یسبب غلبه افزایش مقدار انرژی ،گیرد. در اینجاصورت می

 است.نشده

 

E∆توزیع دما در طول نمونه به ازای  -4-6شکل  = 0.002  

پیکوثانیه انجام شده و  990سازی به مقدار ابتدا شبیه در این مساله به ازای هر سه مقدار انرژی ورودی

 1100و  1000سازی به مقدار پذیرد، به طور مشابه نتایج برای شبیهمیهای زمانی صورت گیریمیانگین

آمده برای تمایز ناچیز مقادیر بدست شوند. با توجه بهپیکوثانیه محاسبه شده و با یکدیگر مقایسه می

انتقال  ،توان نتیجه گرفتمی ،رسانایی حرارتی و همچنین شکل یکسان پروفیل دمایی گرادیان دما و

 باشند.گیری میی میانگینو نتایج مستقل از بازه ایدار در طول نمونه ایجاد شدهصورت پ حرارت به

ΔE k (W/mK)

0.0005 49.2

0.001 64.1

0.002 63.2
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  176داررسانايي حرارتي سيليكون حفره ـ2ـ6

باتوجه  گردد.در این مثال، اثر وجود حفره )نقص اتمی( بر رسانایی حرارتی سیلیکون بررسی می

های واقعی این ی انواع حفره در نمونهمشاهدهی انتشار امواج در مقیاس اتمی و به تاثیر نقص بر نحوه

به منظور  باشد.ای برخوردار میدار از اهمیت ویژهی رسانایی سیلیکون حفرهگیری و محاسبهماده، اندازه

های مختلف با پیکربندیسپس،  شوند.ی کریستالی حذف میاز شبکه هابرخی اتمایجاد حفره در مدل، 

حفرات در ضخامت نمونه به اند. سازی شدهشبیه 4-6جدول ا مطابق هحفره ر درصدهدف بررسی اث

ساختار بسیاری  سازی مشابههای شبیهتوزیع تصادفی حفرات در نمونهشوند. صورت تصادفی توزیع می

 . [94] دباششده در واقعیت میهای تولیداز نمونه

 دارهای مختلف سیلیکون حفرهنمونهمشخصات  -4-6جدول 

 شماره نمونه درصد حفره

0% 1 

10% 2 

20% 3 

 

است. سطح مقطع نمونه مشابه مثال قبل مطابق مثال اول انتخاب شدهها شرایط مرزی نمونه

در نتیجه هر مدل  .استبرابر شبکه انتخاب شده 96باشد ولی طول نمونه برابر می n𝑚2 4.73برابر 

 در است.سازی عیناً مشابه مثال اول انتخاب شدهسایر مشخصات شبیهباشند. اتم می هزار 11دارای 

 اند.داده شدهنشان درصد حفره 20به صورت شماتیک نمونه با  5-6شکل 

                                              
176 Nanoporous 
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 برابر طول شبکه 96طول  درصد حفره 20شکل شماتیک نمونه با  -5-6شکل 

داده نشانبه صورت جداگانه  ا از مقطع و طول نمونه، حفراتدو نمدر  6-6شکل  همچنین در

  اند.شده

  
 دار در نمای طولی و مقطعسازی سیلیکون حفره ی شبیه جعبه -6-6شکل 

مقدار رسانایی این مدل در شرایط بدون حفره )درصد حفره بابر شود همانطور که مشاهده می 

همانطور  .باشدرسانایی مثال اول متفاوت میبا که  آیدبدست می وات بر کلوین برمتر 22.4صفر( برابر 

له آزاد در ساختار کریستالی سیلیکون برابر مقدار اول بیان شد، بلندترین متوسط فاص مثالکه در ابتدای 

های توده ماده نیاز به مدلسازی نمونهی رسانایی شود برای محاسبهباشد که سبب مینانومتر می 100
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 50حدود دوم مثال برای  نانومتر و 150حدود   نمونه در مثال اول طول به عبارت دیگر،بزرگتری باشد. 

هایی با ابعاد قابل قیاس . مطابق توضیحات فصل سوم، در نمونهباشدسازی میبر شبیه نانومتر عامل موثر

شود مقدار گیری تمامی امواج حرارتی سبب میشوندگی امواج و عدم شکلها، پخشفونون 177MFPبا 

از  زیرا در این حالت ابعاد نمونه مانعتر بدست آید. کمماکرو )توده ماده( مقدار آن در ابعاد  ازرسانایی 

ی شود. نکتهاین مساله تحت عنوان اثر ابعاد مطرح میشود. در نمونه میگیری حداکثر شار حرارتی شکل

 باشد. ناشی از رفتار فیزیکی ماده و نه مدلسازی عددی میت که این اثر قابل ذکر آن اس

تر شروع به شود کریستال در دمای پایینافزایش درصد حفره سبب می ،دارهای حفرهدر نمونه

افزایش حفره ذوب کند تا حدی که ممکن است در حین اجرای برنامه کل نمونه به مایع تبدیل شود. با 

شود یابد. این نکته سبب میهای هر اتم در محیط کاهش میو تعداد همسایه مادهه، چگالی نموندر یک 

د و نمونه سریعتر ذوب یاب کند، کاهشی کریستالی مقید میبر هر اتم که آن را در شبکهنیروی وارده 

برای مثال انتخاب گام زمانی  ت بیشتری است.ظاها نیازمند مالح. درنتیجه، مدلسازی این نمونهشود

غیر مقید در  ای و یا ثابت ) به جای ایجاد سطح آزادِو شرایط مرزی دوره ، انرژی ورودی کمترکوچکتر

به طور شوند. سازی میمواردی هستند که مانع از تغییر فاز ماده در حین شبیهسازی( ی شبیهجعبه

)یک تا دو  دار در آزمایشگاه به طور قابل توجهی کمترکلی مقدار رسانایی حرارتی سیلیکون حفره

دار این ماده به عنوان های حفرهتوان از نمونهدرنتیجه، میاست. از مقدار توده آن گزارش شده (178همرتب

 های الکتریکی استفاده نمود.عایق حرارتی در انواع دستگاه

گرادیان دما در شده آورده شده است. برای سه نمونه مدل شدهمحاسبه مقادیر رسانایی 5-6جدول  در

رود مقادیر همانطور که انتظار می است.آنگستروم محاسبه شده 140هرسه حالت در وسط نمونه به طول 

باشد. در این نمونه امواج در هنگام انتشار مقدار بالک ماده می 15/1دار حدود رسانایی برای نمونه نقص

تواند به صورت عادی به این ترتیب نمونه نمی افتند.شده و در محیط بین حفره گیر میبه شدت پخش

 حرارت را عبور دهد.

 

 

 

                                              
177 Mean Free Path 
178 Order of magnitude  
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 های مثال دومرسانایی نمونهمقادیر  -5-6جدول 

درصد تغییر رسانایی نسبت به 

 توده ماده 
.𝑊.𝑚−1رسانایی حرارتی  𝑘−1 

 شماره نمونه

0% 22.42 1 

93% 1.56 2 

96% 0.83 3 

 

رسد )نمودار پیکوثانیه به شرایط پایدار نمی 110درصد حفره در زمان  20ت نمونه با قابل ذکر اس

 طجرای برنامه برای رسیدن به شرایبه همین دلیل در این نمونه زمان اشود(. گرادیان دما خطی نمی

اگرچه زمان اجرای برنامه برای استخراج نتایج به . شودنانوثانیه فرض می 1پایدار ترمودینامیک حدود 

اند دهای انتخاب شگونهها بهمشابه مثال قبل، زمان. شودپیکوثانیه درنظرگرفته می 990طور مشابه برابر 

مقدار رسانایی  مطابق نتایج آزمایشگاهی،که به ازای افزایش زمان اجرای برنامه نتایج تغییر ناچیزی دارند. 

.𝑊 0.1تا حدود درصد در اینجا(  20دار برای درصد حفره باال )برای نمونه حفره 𝑚−1. 𝑘−1  کاهش

-نه تنها در شبیه سیلیکون نسبت به توده 179حدود دو مرتبه بزرگی. کاهش رسانایی تا  ]98[یابدمی

  .[99] استهای عددی بلکه در نتایج آزمایشگاهی در دمای محیط نیز مشاهده شدهسازی

 

 توليد حرارت نوك ترك ـ3ـ6

 مهندسیترک یکی از مهم ترین معضالت مهندسان می باشد بطوریکه صنایع مختلف و علوم 

–[31]هستند گیری از اصول علم مکانیک شکست ها نیازمند بهرهبرای طراحی و ساخت انواع سازه

منتقل  ناشی از گسترش آن ایجاد گردیده و  با رساناییموضعی  نوک ترک به صورت حرارت در. [33]

د حرارت یعنی است. اگرچه منشا ایجاپالستیسته لحاظ شدههای این موضوع در بسیاری از مدل .شودمی

ات فنی کمتر در مرور ادبی اتمی نهفته است.های در مدلهای اتمی و آزاد شدن انرژی شدن باندشکسته

رداخته پسازی اتمی )دینامیک مولکولی( به تولید حرارت ناشی از گسترش ترک با استفاده از شبیه

رد محدودی است و در موااست. عموماً این نکته بدون بررسی در مسائل شکست و رشد ترک رها شدهشده

 ده است.نیز تنها افزایش دما در نوک ترک گزارش ش

                                              
179 Order of magnitude 
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، تحت [100]درجهت  با ترک لبه (001)ی در صفحه در این مثال یک ورق از جنس نیکل

 گیرد.ارائه شده مورد بررسی قرار می صورت تمام اتمی [010]در جهت جایی کنترل بهبارگذاری جا

 باشد.میآنگستروم در دمای صفر کلوین  3.52ی و با پارامتر شبکه fccنیکل دارای ساختار کریستالی 

 7-6شکل در  پایین ترک از بین برود. های باال وبرای ایجاد ترک در مدل اتمی کافیست باند میان اتم

 است.شدهنمونه به صورت شماتیک نشان داده

درنظر گرفته شده  xبرابر طول شبکه در جهت  3ستروم حدود آنگ 15در این مثال طول ترک 

 140*140*3.52شود. ابعاد نمونه ای فرض میبا شرایط مرزی دوره (z) است. صفحه در جهت عمود

آنگستروم  0.02با نرخ  yشود. بارگذاری در جهت درنظر گرفته میآنگستروم  4.8و شعاع قطع  آنگستروم

که  180EAM یاتم نیب لیپتانس شود.ی فوقانی ورق اعمال میکشیدن لبه یبر پیکوثانیه بوسیله

 ریتاث یاتم نیب لیپتانس نی، مورد استفاده قرار گرفته است. اتوسعه یافته FCCفلزات  یبرا ژهیبصورت و

 کند. یواعمال م یبررسپارامترهای  هر اتم یالکترون ها را برا یپارامتر جاذبه و چگال دو

 

 ها در ورق با ترک لبهوضعیت اولیه اتم -7-6شکل 

جایی، لغزش ناب انتشار هایی مقیاس نانو همچونهای اتمی پدیدهترک در مدل در تحلیل

ها هنگام رشد ترک باشند. در اصل، همین پدیدهمورد توجه مینوک ترک شدن  صفحات و چندشاخه

افزایش دمای  با گذشت زماناست، مشخص  8-6شکل  همانطور که درشوند. حرارت میسبب تولید 

 .شودها در نوک ترک به وضوح مشاهده میگیری شده اتممتوسط

                                              
180 Embedded Atom Method 
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 پیکوثانیه 27در زمان  کلوین 100افزایش دمای نوک ترک تا دمای بیشتر از  -8-6شکل 

-قابل پیش اهدما در لبه سرعت و ، افزایشبرای اعمال کرنش ی ورقدولبهبا توجه به کشیدن 

تا جاییکه نوک ترک رفتار  ،دیابدرصد کرنش ادامه می 3بارگذاری تا در این نمونه، باشد.  بینی می

رفتار گسترش  کند که نوع یم جادیا زیرا ن تیقابل نیا یاتم یساز هیشبدهد. پذیر از خود نشان میشکل

 نوک ترک 181شدگیبازشدگی و پهن ،در ابعاد اتمی. گردد ریتفسها اتم تیموقع رییتغ ترک بر اساس

لقی شدن نوک ترک متناظر رفتار ترد تچندشاخهپذیر و افزایش طول سریع و ی رفتار شکلدهندهنشان

تنش در نواحی اطراف نوک ترک با افزایش بارگذاری  شود،، مشاهده می9-6شکل مطابق  شود.می

 های محیط پیوسته مقدار تنش در نوک ترکبر خالف حل اجزا محدود و تئوری بعالوه،یابد. افزایش می

 آید.نهایت بدست نمیبرابر بی( گاپاسکالگی 60)حدود 

                                              
181 Blunting 
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 در صفحه با ترک لبه yyدر جهت  افزایش تنش -9-6شکل 

 

 ییاز نابجا یادیبه مرز ماده، بازگشت آنها و سپس برخورد تعداد ز 182هاییدر اثر برخورد نابجا

                                              
182 Dislocation 
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 یم گرید انیافتد. به ب یاتفاق م یمحل تهیسیپالستچند آنگستروم،  بعادبه ا یا هیدر ناح گریکدیها به 

 یرخ م یحلم ستهیپالست آن و اطراف ترک تمرکز تنش در محدوده نوک شیتوان گفت به علت افزا

توان اصطالحاً آن را پالستیسیته اتمی نامید، سبب آزاد شدن انرژی و افزایش تغییرشکل که می این. دهد

ی وسترگارد( در نوک در کانتورهای تنش رسم شده، توزیع لوبیایی تنش )رابطه گردد.دما در نمونه می

 شود.ترک به خوبی مشاهده می

ها و بارگذاری شدن باندتمی در اثر شکستهدار در ابعاد ارود نمونه ترکهمانطور که انتظار می 

توزیع  10-6شکل باشد. در خارجی در لبه و نوک ترک با افزایش نوسان ذرات و دمای محلی همراه می

. استم زمانی رسم شدهگا 1000گیری در هر و با میانگین )از چپ به راست( با گذشت زماندمای ذرات 

در محیط  به وسیله رسانش در نوک ترک ایجاد و همانطور که از روند تغییرات دما مشخص است، حرارت

ذرات در نوک ترک مجددا مشاهده  وندبه ازای شکست پیادامه مشابه این روند در  شود.پخش می

، همچنین با توجه به جذب انرژی در نوک ترک و جنبش ذرات ناشی از انرژی جذب شدهشود. می

نوک ترک دما به صورت متمرکز باالتر از کل دامنه خواهد بود، اگرچه افزایش دما به صورت در همواره 

 .دهدت( رخ میگسترده به ازای بازشدن ترک )جداشدن ذرا

 
29 ps 28 ps             27 ps  

   
 تولید و انتشار دما در نوک ترک -10-6شکل 

است تا روند تغییرات دما در نوک ترک، نموداری ارائه شده سازیبه منظور کمی 11-6شکل در 

به نمودار دما تر نمایش داده شود. در این به صورت ملموس شدن پیوندهاتولید حرارت ناشی از شکسته

همانطور  بیان شده است. هاترک و طول ترک برحسب تعداد ردیف اتمصورت میانگین دمای اطراف نوک 

یابد و به طور قابل توجهی افزایش می (A B C)نقاط  شود دما در محل باز شدن ترککه مشاهده می

و حرارت تولید  پیوندها شکسته شده شود. مجدداًبا گذشت زمان دمای تولید شده در محیط پخش می
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 55-25)برای مثال در زمان  ی تولید حرارتپروسه ،بایستی دقت شودن یهمچن .شودو پخش می

صورت شکست وقوع  و نه فقط در لحظه های نوک ترکدر طی جذب انرژی توسط اتم پیکوثانیه(

 در این مثال از توان ماسازی آن کمی ابسته است کهپذیرد. میزان افزایش دما به عوامل متعددی ومی

 خارج است.

 

 نمودار تغییرات دما و طول ترک با بارگذاری -11-6شکل 

تنها حرارت در نوک ترک ایجاد شده و شود نهدر روند اعمال بار و نوسان ذرات، مشاهده می

جایی افزایش دمای ذرات در راستای ناب ،(12-6شکل جایی و حرکت آن )شود، بلکه با ایجاد نابپخش می

صورت متقارن نسبت که حرارت در نوک ترک به  10-6شکل برخالف  شوند.یافته و سپس منتشر می

ایجاد شده است، به دلیل ارتوتروپ بودن ساختار کریستالی )رفتار متفاوت در جهات مختلف( به ترک 

ر نتیجه دمای ذرات در راستای حرکت شود. دنابجایی در صفحه ضعیف نمونه ایجاد شده و منتشر می

ی لغزش به عوامل متعددی از جمله نوع جایی و زاویه صفحهمحل ایجاد ناب نابجایی باال خواهد رفت.

جایی و انتشار آن در محل نوک ترک تولید نابباشد. ی ترک وابسته میماده، جهت بارگذاری و صفحه

مقاالت متعددی رفتار ترک را در شرایط باشد. در اثر بارگذاری میپذیر ترک ی رفتار شکلدهندهنشان

  .[100] اندررسی کردهمختلف ب
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 جایی و حرارت در نمونهنابتولید و انتشار  -12-6شکل 

شدن کستهششود، بر اثر دمایی فوق مشاهده می همانطور که از روند تولید حرارت در کانتورهای

یابند. زایش میها و وارد شدن انرژی کرنشی به نمونه، دمای ذرات اطراف نوک ترک به تدریج افباند اتم

این مثال  شود.یابد و به تدریج در نمونه پخش میبا افزایش بارگذاری حرارت تولید شده افزایش می

 باشد. میی ی کاملی از تولید حرارت در ابعاد اتمی و ایجاد شار حرارتنمونه

 

 انتقال حرارت چندمقياسي ـ4ـ6

تشریح شده در فصل پنجم، مثال انتقال  ATCچندمقیاسی در این مثال با استفاده از روش 

شود. همانطور که در روش اجزامحدود هرگاه هدف توسعه روش و یا ارائه بررسی میمیله یک  حرارت

خمشی و مواردی از این قبیل حل های پایه همچون ورق کششی، تیر یک تکنیک عددی باشد، مثال

گردد، در اینجا برای بررسی توانایی روش پیوند اتم و محیط پیوسته، یک میله از جنس آرگون جامد می

  شود.با شرایط حرارتی دمای ثابت در دو انتها مدلسازی می

 شود.ناحیه وسط این میله به صورت اتمی و بقیه دامنه به صورت محیط پیوسته مدلسازی می

اتم  1152درنظر گرفته شده که شامل  آنگستروم( 5.25) پارامتر شبکه 8*6*6ناحیه اتمی به ابعاد 

شود تا اثرات باشد که ناحیه به مقدار یک شبکه از هر سمت در جهت طولی بزرگتر مدلسازی میمی

های لبه لحاظ شود )مراجعه به فصل پنجم بخش مدلسازی های همسایه در محاسبات اتماتم

. ابعاد ( 6-6جدول ) شودفرض می [56]ندمقیاسی(. مشخصات مربوط به آرگون جامد مطابق مراجع چ

شود که درنظر گرفته می برابر پارامتر شبکه 24*6*6بندی اجزا محدود برابر کلی نمونه برای شبکه

شرایط مرزی حرارتی مشابه روش . باشدبرابر پارامتر شبکه می 2*6*6المان مکعبی به ابعاد  12شامل 
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کلوین به  20است. به عبارت دیگر، ابتدا کل میله در دمای نامیک مولکولی عدم تعادل انتخاب شدهدی

ی اند. جعبهکلوین ثابت شده 40و  20ده و سپس با دیدگاه ماکرو دو انتهای میله با دمای یتعادل رس

 آید.بدست می 13-6شکل سازی مطابق شبیه

 جونز برای آرگون جامد-پارامترهای تایع پتانسیل لنارد -6-6جدول 

휀/𝑘𝑏 (𝐾) 𝜎 (𝐴) 
119.8 3.405 

 

 

 ATCدر روش  و شبکه المان هاموقعیت اتم -13-6شکل 

کلوین رسیده و سپس ابتدای  20کردن به دمای ابتدا دمای نمونه با استفاده از تکنیک مقیاس

( 2 6 6)سازی با المان مکعبی به ابعاد شبیه رسد.کلوین می 40هوور به دمای -میله با ترموستات نوز

ای ( شرایط مرزی دورهzو  yپذیرد. در دوبعد عمود )پارامتر شبکه در ناحیه اجزا محدود صورت می

است. رسم شده 14-6شکل های مختلف در است. پروفیل دمایی در طول نمونه و در زماناستفاده شده

نوسان ناشی از حرکت آنگستروم(  -25تا  25محدوده ناحیه اتمی )در شود همانطور که مشاهده می

رود توزیع دما به حالت سازی انتظار میی شبیههمچنین با ادامه شود.ذرات در مقدار دما مشاهده می

 تر شود.خطی از ابتدا تا انتهای نمونه )حل اجزا محدود( نزدیک
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 است.چین مشخص شده، ناحیه اتمی در میانه با خطهای مختلفپروفیل دما در طول نمونه به ازای زمان -14-6شکل 

 

رود رفتار انتقال حرارت در مرز به خوبی توسط این روش صورت میپذیرد. همانطور که انتظار می

وتن شده و همچنین دمای ها مشابه یک ترموستات وارد معادله نیدر این روش در هر گام دمای گره

به این ترتیب یک سیستم تحت شار حرارتی در هر  کنند.ها مشارکت میها در مقدار دمای گرهاتم

شکل مطابق حرارت در طول نمونه در محیط چندمقیاسی  تکامل و انتشار روند گردد.دومقیاس ایجاد می

 آید. بدست می 6-15
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 روند انتشار حرارت در یک بعد با روش کوپل اتم و محیط پیوسته -15-6شکل 
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 نتيجه گيري :7 فصل

 

 

رح ی فیزیکی در بسیاری از صنایع مهندسی همواره مطانتقال حرارت به عنوان یک پدیده

ها ی آنهمیکروساختارها و کاربرد گستردی گذشته به دلیل توسعه است. حال آنکه در چند دههبوده

تمی ابزاری های ای انتقال انرژی در ابعاد نانو حائز اهمیت است. مدلسازیوجود شار حرارتی و نحوه

زیادی مرتفع  باشند که نیاز به کارهای آزمایشگاهی را تا حدقدرتمند برای بررسی رفتار ریز ماده می

دارند. در نتیجه  ی به دلیل درجات آزادی باال هزینه محاسباتی زیادیهای تمام اتماند. اگرچه مدلنموده

فاهیم و مشود. باتوجه به تفاوت های چندمقیاسی برای کوپل این دومقیاس مطرح میاستفاده از روش

تنها ین امر نهاگیرد. ها در مقیاس میکرو ماکرو، تفسیر همزمان این دو رفتار به سادگی صورت نمیتئوری

باشد د میها نیازمناری قدرتمند برای حل همزمان دو مقیاس و درنظرگیری رفتار دینامیک اتمبه ابز

 بلکه معلول درک عمیق نسبت به رفتار ماده تحت شار حرارتی است.

در این پژوهش روش دینامیک مولکولی به منظور بررسی انتقال حرارت به تفصیل مورد بحث 

-ی رسانایی ماده پیادهنامیک مولکولی عدم تعادل برای محاسبهو بررسی قرار گرفته است و تکنیک دی

ی ذاتی در نوک است. سپس انتقال حرارت اتمی مستقل از روش حل و به صورت یک پدیدهسازی شده

است. در نهایت یک روش چندمقیاسی اننتقال حرارت به منظور ایجاد شار در مرز ترک بررسی شده

ت هدف این پژوهش تحت عنوان بررسی انتقال حرارت در ابعاد اتمی است. درنهایدومقیاس پیاده شده

 گردد.و سپس به صورت چندمقیاسی محقق می
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ز تعاریف اتر ایتوان بیان کرد، دما و حرارت در ابعاد اتمی مفهومی پایهبه صورت خالصه می

وامل عبررسی تاثیر ی شار نیازمند ترمودینامیک محیط پیوسته دارند. برای مدلسازی اتمی پدیده

زمان اجرای  گیری ومتعددی همچون تابع پتانسیل انتخابی، ابعاد، شرایط مرزی، انرژی ورودی، میانگین

یط پیوسته، ی حرارت مشخص در شرایط پایدار در محباشیم. به عبارت دیگر، برخالف معادلهبرنامه می

دیده در پداشت. بعالوه برای مدلسازی برای تفسیر نتایج اتمی بایستی به جزییات دخیل تسلط کافی 

مای ثابت و دابعاد واقعی بایستی از روش چندمقیاسی استفاده شود که توانایی انتقال موج حرارتی در 

اقعی این را داشته باشند. در این مسیر، معضالت عددی بسیاری برای ایجاد فیزیک ویا شار حرارتی 

 پدیده وجود دارد.

رت در مفهوم انتقال حرانامه به تفصیل بحث شد در این پژوهش نهمانطور که در فصول پایا

نی تحت روش عددی مورد استفاده درک و تشریح شد. دراصل آنچه در ادبیات ف از ابعاد اتمی مستقل

ی برای مورد توجه قرارگرفته است، به عنوان تکنیکی عددعدم تعادل عنوان روش دینامیک مولکولی 

در رفتار  اتیباشد و انتقال حرارت به صورت ذمی رارتی در طول یک نمونهایجاد شرایط پایدار شار ح

ی رفتار هه عبارت دیگر، در روش دینامیک مولکولی با مطالعپذیرد. بدینامیکی محیط اتمی صورت می

دم تعادل تنها شود و تکنیک عانتشار امواج حرارتی مطالعه می دینامیکی ذرات یک سیستم در ابعاد نانو

یقات مربوط اگرچه این مهم به صراحت در تحقی رسانایی حرارتی ماده کاربرد دارد. ظور محاسبهبه من

 گردد. به این زمینه بیان نمی

اد تکنیک رسانا پرکاربرد نشان دی رسانایی حرارتی سیلیکون به عنوان یک ماده نیمهمحاسبه

نانو با فرض  تخمین رسانایی مواد در ابعادتواند برای عددی دینامیک مولکولی عدم تعادل به خوبی می

قص اتمی همچنین میزان کاهش رسانایی ناشی از وجود ن ای استفاده گردد.شرایط مرزی ثابت و دوره

وی رسانایی حرارتی درنتیجه، اثر نقص، ابعاد نمونه و زمان اجرای برنامه بر ر مطابق با انتظار بدست آمد.

 آمدهدستب همچنین دقت نتایج بررسی گردید. نام دینامیک مولکولیبا کمک ابزار قدرتمندی به  ماده

 باشد.نسبت به نتایج آزمایشگاهی قابل قبول می

های ترک سعی شد تا رفتار تولید و انتشار حرارت در نوک ترک مستقل از تکنیکرشد در مثال 

رود همانطور که انتظار میعددی در ابعاد اتمی و معادالت رفتاری در ابعاد محیط پیوسته بررسی گردد. 

با  ها مشاهده گردید.شدن پیوند اتم( در نوک ترک در اثر گسستهتولید حرارت )افزایش سرعت ذرات

باشد که در این پژوهش ی اثر عوامل متعددی میتر این مساله منوط به مطالعهبررسی دقیق این حال،

انتشار حرارت ناشی از رشد ترک در  تری دقیقای بر مطالعهل تنها مقدمهاصورت نپذیرفته است. این مث
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یافته در ها با استفاده از کدتوسعهسازیزمان اجرای برنامه برای هر یک از این شبیه باشد.ابعاد اتمی می

سازی دقیقه )برای شبیه 120تا  10ی افزار لمپس در بازهروز و با استفاده از نرم دهی یک تا چندبازه

های کارا الگوریتم . درنتیجه در توسعه کد دینامیک مولکولی بایستی استفاده ازباشدمیچندنانوثانیه( 

  ی نیرو موردتوجه ویژه قرار گیرد.نویسی بخش محاسبهتر و موازینویسی سادهزبان برنامه در قالب

عدی ارائه بهایی که در انجام این پروژه دیده شد، پیشنهاداتی برای کارهای متناسب با کاستی

 گردد.می

سبت به رسانا به منظور درک عمیق نبررسی رفتار اتمی انتقال موج فونون در مواد نیمه -

گسسته  های پخش موج ناشی از طبیعتی انتقال انرژی در این مقیاس و انواع پروسهنحوه

 محیط

ون در درنظرگیری مشارکت الکترون در مدلسازی اتمی محیط فلزی با کوپل فونون و الکتر -

 دیروش عد

 بررسی رفتار غیرخطی انتقال حرارت در ابعاد اتمی -

 بررسی رفتار انواع نقص در محیط اتمی بر رسانایی حرارتی  -

 های دینامیک مولکولی عدم تعادلاعمال سایر روش -

بهبود کد دینامیک مولکولی توسعه یافته به منظور کاهش حجم محاسباتی و امکان  -

 مدلسازی در ابعاد بزرگتر

 یابی دماییبرای بهبود نتایج درون ATCشکل در روش تغییر توابع  -

 چندمقیاسی برای لحاظ رفتار دینامیک در ابعاد اتمیی یک روشارائه -

نو با استفاده کاری و تابش لیزر در ابعاد ناتر همچون ذوب، لحیمهای پیچیدهمدلسازی پدیده -

طرح موش چندمقیاسی از دینامیک مولکولی و سپس افزایش ابعاد نمونه با استفاده از ر

 شده
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Abstract:  

Heat transfer at the micro scale has become an important issue in design of various 

nano-sized tools and engineering devices. Due to different concepts and theories, 

continuum based methods, such as the finite element method, cannot analyze 

precisely such problems. This research aims at bringing insights into the heat 

transfer mechanisms at the atomistic level and relating it to continuum 

thermodynamics theories. In this study, the molecular dynamics method is 

performed in order to study the effect of atomic defects, boundary conditions and 

sample size on the thermal behavior at the micro scale. The Non-equilibrium MD 

(NEMD) approach is implemented as a numerical technique to investigate the heat 

flux in an atomic system and to calculate the thermal conductivity. For this 

purpose, an OOP Molecular dynamics program is developed and verified with 

various examples. As expected, defects and limited size of the sample cause wave 

scattering and lower thermal conductivity. Moreover, both heat generation and 

propagation at the crack tip are investigated. While fully atomistic numerical 

methods provide acceptable accuracy at the expense of high computational cost, 

concurrent partition-domained multiscale methods provide atomic accuracy in a 

local domain for lower computational cost. Consequently, the atomistic-to-

contiuum method is adopted in order to relate the atomic vibrations to nodal 

temperatures in the FE framework. It is, therefore, expected that, studying a wide 

range of engineering problems, such as crack in the presence of heat and/or heat 

flux, would be viable with less computational costs and atomic-level accuracy.  

 

Keywords: Heat transfer, thermal conductivity, non-equilibrium molecular 

dynamics, multiscale modeling  
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