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 چکیده 

ص و اژهای حافظه دار شکلی از جمله موادی هستند که بخاطر دارا بودن ویژگی های خاآلی

ه های متمایز نسبت به بسیاری از مواد، پس از کشف، به سرعت کاربرد وسیع و گسترده ای در حیط

اری مختلف به خصوص مهندسی پزشکی پیدا کرده و مورد توجه محققان قرار گرفتند. مدل های رفت

ی این مواد، از برای این مواد در حیطه کانتینیوم، با وجود توانمندی در مدلسازی رفتار عادارائه شده 

د دینامیک مولکولی مانند. روش های تمام اتمی ماننتوجیه برخی پدیده ها مانند تغییرفاز ناپایدار باز می

ر ابعاد واقعی دی مسائل نیز با داشتن دقت کافی، بخاطر زمان و هزینه محاسباتی بسیار زیاد برای مدلساز

ا در مدت تواند سبب شود تقابل استفاده نیستند. در این میان استفاده از روش های چندمقیاسی می

قیاس ماکرو زمان کمتر مسائل را با دقت بیشتری حل نمود و حتی علت وقوع برخی از پدیده ها که در م

ی ترتیبی در این تحقیق، روش چندمقیاس باشد، را با کمک مقیاس های ریزتر درک نمود.ناشناخته می

ل شده، سپس حانتخاب گردیده و ابتدا بخشی از مساله در ابعاد اتمی توسط نرم افزار لمپس مدلسازی و 

ا مساله در باشند، محاسبه گردیده و با استفاده از آنهخواص ماده که در این مقیاس قابل تعریف می

دیده ای محلی بوده، دار یا به بیان دیگر رفتار نرم شونده ماده، پگردد. تغییرفاز ناپایمقیاس باال حل می

ت به به شدت به نرخ و دمای بارگذاری وابسته بوده و حل آن توسط روش های محیط پیوسته به شد

بیشتر  وباشد. تحقیقات بسیار کم و محدودی روی این پدیده انجام گرفته است مش بندی وابسته می

ده است شاین پدیده مشاهده شده و گزارش گردیده است. در این تحقیق تالش در کارهای آزمایشگاهی 

ن و پدیده تغییرفاز تا به طور ویژه به بررسی آلیاژ نیکل تیتانیوم بخاطر خواص ویژه و کاربردهای فراوان آ

 ناپایدار این ماده، در هردو مقیاس پرداخته شود.

ایدار، چندمقیاسی ترتیبی، تغییرفاز ناپ آلیاژهای حافظه دار شکلی، مدل واژه های کلیدی:

 رفتار نرم شونده
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 مقدمه :1فصل
 

 مقدمه ـ1ـ1

ست. در این ااز گذشته تا کنون انسان همواره به دنبال شناخت و تغییر ساختار و خواص مواد بوده 

وقوعشان مورد  یل و مکانیزممیان با پدیده های ناشناخته ای مواجه شده است، که مطالعه بر روی آنها، دال

نسان متوجه در سالیان اخیر ، اتوجه محققین قرار گرفته و سبب ایجاد تحول در دانش و صنعت شده است. 

البی که در ای جهنیاز به استفاده از مواد با ویژگی های منحصر به فرد در سازه ها شده است.یکی از پدیده 

را از دست  طر شرایط موجود و یا اعمالی ساختار اولیه خودآن است که ماده بخابرخی مواد رخ می دهد، 

در ادامه  داده و ساختار جدیدی پیدا می کند. این اتفاق موجب تغییر در خواص مکانیکی ماده می شود.

ولیه خود را نیز ادسته دیگری از مواد تولید و مشاهده شدند که عالوه بر تغییر ساختار، امکان حفظ ساختار 

از جمله پدیده  گذاریبراثر بارپدیده تغییر فاز به معنای تغییر ساختار  توانستند به آن بازگردند.ته و می داش

قرار افزون  زروو تولید دسته ای از مواد که دارای این خاصیت بودند، مورد توجه  توسعههایی است که با 

د زیرا این پدیده تغییر فاز می باشهدف از تعریف و انجام این پایان نامه شناخت دقیق مکانیزم ه است. گرفت

این مواد در  به علت وقوع در مواد مختلف به خصوص آلیاژهای تیتانیوم و مواد حافظه دار شکلی و کاربرد

زمند توجه و صنایع  و حوزه های مختلف از جمله مهندسی عمران، هوا فضا، پزشکی، دندانپزشکی و ... نیا

مکانیکی  پدیده سبب تغییر خواص مواد می شود، شناخت خصوصیات وقوع این از آنجا کهبررسی می باشد. 

-د بررسی قرار میمواد، قبل و بعد از رخ دادن این پدیده و تاثیری که تغییر فاز روی خواص ماده دارد، مور

 گیرد. 

علت رخ دادن تغییر فاز ممکن است  تغییرات حرارت و یا اعمال تنش باشد. یکی از مصادیق پدیده 
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می باشد. وقوع این اتفاق سبب   BCC 2به   FCC 1از، تغییر ساختار کریستالی ماده، بطور مثال از تغییر ف

دارای مقاومت پایین و انعطاف پذیری باال و  در  FCCتغییر در خواص مکانیکی ماده می شود. ساختارهای 

دیگری از جمله تبدیل سخت و ترد می باشند. این تغییر ساختار می تواند حاالت  BCCمقابل ساختارهای 

HCP  بهFCC .و.... باشد 

و  4به مارتنزیت 3یکی دیگر از مصادیق مهم این پدیده، تغییر فاز مواد حافظه دار شکلی از آستنیت

بالعکس می باشد.  به طور کلی آلیاژهای حافظه دار شکلی براساس دما و تنش اعمالی، فازهای متفاوتی را 

این مواد غالبا برگشت پذیر است. با گرم کردن ماده زمانیکه در فاز مارتنزیت  تجربه می کنند و تغییر فاز در

ز والد تنش اعمال شود، فابالعکس. هم چنین اگر به ماده در )آستنیت( ایجاد شده و  5است، مجددا فاز والد

واد حافظه دار در م رخ داده و مارتنزیت تشکیل می شود. رخ دادن تغییر فاز بر اثر تغییرات حرارتیتغییرفاز 

و وقوع این پدیده بخاطر اعمال تنش ناشی از خاصیت سوپر االستیسیته  شکلی ناشی از اثر حافظه دار شکلی

  .این مواد می باشد

تغییر وده، ع به کاهش یافتن نمشرو دا تنش حداکثر شده، سپس مقدار آنابت یک بارگذاری نمونه در

مایی یا دبا گذشت زمان و پیشرفت پروسه  پیشرفت میکند.غاز شده و با سرعت فاز و تشکیل مارتنزیت آ

در بتدا سریع بوده و ه عبارت دیگر نرخ وقوع تغییر فاز اممانعت در برابر تغییر فاز افزایش می یابد. ب ،تنشی

 ی شود.مسبب تبدیل مجدد مارتنزیت های تشکیل شده به آستنیت نیز باربرداری  .ادامه کاهش می یابد

خت تر و ممانعت  لیه مورد نیاز برای آغاز تغییر فاز بیشتر باشد، این موضوع بیانگر وقوع سهرچه انرژی او

  بیشتر در برابر این پدیده می باشد.

 برای بررسی و پیش بینی رفتار مواد در حین تغییر فاز و پس از آن ، مدل های تک مقیاسی متنوعی

ها و معایب خاص خود هستند. مدل های محیط های . هر کدام از این مدل ها دارای مزیت بکار رفته است

در  پیوسته علیرغم سرعت مناسب، امکان مشاهده تمام پدیده ها و در نظر گرفتن تمام شرایط را ندارند.

، روش های عددی مختلفی های پیوستهدر محیط تالش برای حل همزمان معادله تعادل و معادله تغییر فاز

ش های اجزا محدود جایگاه خاص و ویژه ای پیدا کردند. از دالیل محبوبیت استفاده شدند. در این میان رو

اجزا محدود می توان به اجرا و پیاده سازی ساده این روش ها، تجاری شدن آنها، کاربرد راحت تر و ضعف 

کمتر نسبت به سایر روش ها و .... اشاره نمود. با  توسعه و گسترش روش های اجزا محدود محققان پدیده 

                                                 
1 Face Centered Cubic 
2 Body Centered Cubic 
3 Austenite  
4 Martensite 
5 Parent phase 
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 .[3 ,2 ,1]   ر فاز را با این روش بررسی نمایندایی از قبیل تغییه

و همکاران با استفاده از این روش به بررسی تغییرات و تکامل ریز ساختارها در طی  6اوزسوی آقای

در ماده سبب وقوع تغییرفاز محلی و ایجاد  نقص ییرفاز پرداخته اند. طبق مشاهدات این افراد، وجودپدیده تغ

 .[4] کرنش می شود-مسطح، در نمودار تنش افت شدید به همراه یک ناحیه

در نواحی حساس و مورد بحث،  7روش های اجزا محدود دچار مشکالتی از قبیل وقوع سینگوالریتی

و .... ، خوراندن معادالت رفتاری به مواد و  9، جفت شدگی8جاییعدم امکان مشاهده پدیده هایی از قبیل ناب

  ....  هستند

 10با پیشرفت روش های اجزا محدود و مطرح شدن شاخه ای جدید به نام اجزا محدود تعمیم یافته

فراهم شد. بررسی پدیده هایی مانند  12و چه از نوع قوی 11امکان مدلسازی انواع ناپیوستگی چه از نوع ضعیف

اردکانی و همکاران به  .[5] ممکن بوده، و نتایج بهتری می دهدر فاز با این روش  در حاالت بیشتری تغیی

بررسی ترک در حالت پایدار، تاثیر نرخ بارگذاری بر رفتار مواد در نوک ترک و انتشار ترک اولیه با اتخاذ 

 .[6]  ا محدود تعمیم یافته پرداخته اندی با روش اجزمعیار وزنی، در آلیاژهای حافظه دار شکل

علیرغم قابلیت ها و پیشرفت های اجزا محدود، هنوز بررسی منشاء پدیده تغییر فاز و اتفاقاتی که 

وچک در حین آن رخ می دهد، برای محققین جذاب و بحث برانگیز است، و دانستن اتفاقاتی که در ابعاد ک

دسته ندد، مورد مطالعه قرار می گیرد. در نتیجه و مقیاس اتمی رخ می دهد تا پدیده تغییر فاز به وقوع بپیو

در این  انجام می گیرد. یاتممدل های تمام ای دیگر از مطالعات در محیط تک مقیاسی، بطور کامل توسط 

هر اتم دارای درجه آزادی خواهد بود.  ، مساله  تا سطح اتمی ریز  می شود و13دسته روش ها در تمام دامنه

با این روش ها امکان دنبال کردن روند وقوع پدیده هایی که در مقیاس ماکرو قابل بررسی و توجیه نبودند، 

روشی پرکاربرد می باشد. عدم  از جمله این روش ها می توان دینامیک مولکولی را نام برد کهایجاد می شود. 

های شبه سازی پدیدهدینامیک مولکولی و توانایی این روش در شبیهتشکیل ماتریس سختی در روش 

 ستاتیکی باعث محبوبیت آن شده است.ا

                                                 
6 Ozsoy 
7 singularity 
8 Dislocation  
9 Twinning  
10 Extended finite element (XFEM) 
11 Weak discontinuity  
12 Strong discontinuity  
13 Domain  



 قدمهم                                              دار شکلیشبیه سازی چندمقیاسی پدیده تغییرفاز در آلیاژهای حافظه

4 

 

)مرز(  با توجه ویژه به مرزدانه ها، با  14فروالو و همکاران به بررسی وقوع تغییرفاز در محل تماس

ات دما،  اعمال بار بر روی روش های اتمی پرداخته و گزارش نمودند که این پدیده می تواند در اثر تغییر

 .[7]ه وقوع بپیوندد مرزدانه های دارای نقص و تغییرات در میزان جداشدگی دو ناحیه از یکدیگر ب

عاد مدل و مدت این گونه مدل ها اگرچه دارای دقت بسیار باال در محدوده نانومتر می باشند، اما اب

مدت زمان آن  یسه با نمونه های کاربردی بسیار ناچیز است. در صورتی که ابعاد وزمان شبیه سازی در مقا

رخی اوقات افزایش یابد، محدودیت رایانه های امروزی منجر به افزایش زمان محاسبات می گردد که در ب

 این افزایش غیر قابل تحمل است.

رقراری توازن بین دقت برای ب شده در محیط های تک مقیاسی، ذکربا توجه به محدودیت های 

مورد نیاز و حجم محاسبات، زمان و هزینه یا به عبارت دیگر برای استفاده همزمان از مزایای روش های اتمی 

به عبارت دیگر دستاورد  روی آوردند. 15روش های چندمقیاسیاستفاده از به محققان و محیط های پیوسته، 

این دسته از   ، می باشد.، از طریق روش های چند مقیاسیآن کار در نهایت، شبیه سازی تغییر فاز و اثرات

روش ها امکان ریز شدن تا حد اتمی در ناحیه مورد نیاز و مش بندی درشت در سایر بخش های دامنه را به 

و  16ما می دهند. الزم به ذکر است در این روش ها نیاز داریم تا روش های اتمی مانند دینامیک مولکولی

  شوند. 17ند اجزا محدود با همدیگر کوپلروش های عددی مان

قرار « 19زمانهم»و « 18ترتیبی» در دوگروه روش های چندمقیاسی بندی کلییک تقسیم در

، ابتدا خواص یک ناحیه بدست آمده سپس این خواص به ناحیه بعدی منتقل ترتیبیدر روش های  .گیرندمی

مدلسازی ترتیبی در های باشد. بطور کلی روش  نقصبی شوند. در این روش، شبکه اتمی باید کامل ومی

روش دسته ای از در  .باشندو وجود ناخالصی در ابعاد اتمی دارای محدودیت می هایی مانند شکستپدیده

قسمت تقسیم می شود. ناحیه اول ناحیه اتمی است که توسط  3های همزمان، ناحیه مورد مطالعه به 

 توان بهشود. ناحیه دوم ناحیه پیوسته است که میسازی میی شبیههای اتمی نظیر دینامیک مولکولنظریه

های پیوسته آن را مدل نمود. ناحیه سوم، ناحیه انتقال است که وظیفه آن سازگار های محیطکمک روش

  کردن هندسه و خواص ناحیه اتمی با ناحیه پیوسته است.

                                                 
14 Interface  
15 Multi scale  
16 Molecular dynamic (MD) 
17 Couple  
18 Sequential  
19 Concurrent  
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پل زننده  روش  ، )QC( 20ستهشبه پیو از جمله روش های چند مقیاسی می توان به روش های

اشاره  )ATC( 23و روش پیوند اتم و محیط پیوسته  )BSM( 22روش ارتباط مقیاس ها و  )BDM( 21دامنه

  نمود.

 دار شکلی های حافظهکاربردهای آلیاژ ـ2ـ1

پذیر ییر بازگشتبسیاری از فلزات و آلیاژها دارای چند ساختار هستند، اما تعداد محدودی توانایی تغ

بب تغییر در دار شکلی که سپذیر آلیاژهای حافظهاختارها را دارند. تغییرساختارهای بازگشتبین این س

صوص خشود، سبب شده است تا این مواد در صنعت و به خواص الکتریکی، حرارتی و مکانیکی ماده می

  کاربرد فراوان و جایگاه ویژه ای پیدا کنند. و پزشکی رشته های مهندسی مانند عمران

 : [8] بندی کردتوان مطابق زیر دستهدار شکلی را میکاربرد آلیاژهای حافظه موارد

هره گرفته بدار شکلی در مواردی که هدف، فقط برگرداندن ماده به شکل اولیه باشد، از اثر حافظه .1

 شود.می

ست، استفاده پذیری و انعطاف باال الاالستیک بیشتر در مهندسی پزشکی که نیاز به شکاز رفتار شبه .2

 شود.می

های اتالف دار شکلی در سیستماالستیک، دلیل اصلی استفاده از آلیاژهای حافظهشبه 24هیسترسیس .3

 باشد.های جداگر میانرژی زلزله و یا سیستم

فعال نیز  ه کنترلبا توجه به باال بودن چگالی انرژی تحریک، استفاده از این دسته از آلیاژها در شاخ .4

 گسترش یافته است.

در عمران،  قاسمیه و همکاران  استفاده از مواد  ی از کاربرد مواد حافظه دار شکلیه عنوان مثالب

و بیان نمودند که هرچه درصد میلگرد ا بررسی حافظه دار شکلی در پایه پل ها و دیوار برشی های بتنی ر

  .[1]شود ر شود، کرنش پسماند نهایی کمتر میهای ساخته شده از آلیاژهای حافظه دار شکلی بیشت

بسیار مورد توجه  26و محرک ها 25مواد حافظه دار در ساخت دستگاه هایی همچون سنسورها

 وجود داشتن حجمرا با  تحریک قابل توجهی جنس،از این ی محرک های. [11] [10] [9] قرار گرفته اند.

                                                 
20 Quasi Continuum  

21 Bridging Domain Method 

22 Bridging Scale Method 
23 Atomistic to Continuum Method 

24 Hysteresis 
25 Sensors 
26 Actuator  
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خواص  رفتار پالستیک این مواد و ، نیاز به ارزیابیها محرک این اجرای مؤثر. کنندمیفراهم  ،بسیار کم

، بارگذاری، به عنوان مثال، تحت بارگذاری ترکیبی حرارتی و مکانیکیمختلف در مسیر های ماده شکست 

 . [12] اردد

 یدار شکلحافظه یاژهایدر مقابل خوردگی و سایش و استحکام زیاد آل مقاومت هم چنین

 . قطعات هواپیما ، سفینه فضایی و لوازم نظامی شده است ریموجب کاربرد آن در ساخت و تعم

ری دینامیکی ها در برابر بارگذاازهدار شکلی در حوزه کنترل ارتعاشات سکاربرد آلیاژهای حافظه

 ست.پوشی اغیرقابل چشمفعال و کنترل غیرفعال ی کنترل فعال، کنترل نیمهخارجی و در سه حوزه

هایی را برای وارد نمودن نیروهایی به سازه حالت کنترل فعال، یک منبع خارجی، محرک در

 طیدر مح تیزمارتن ایو  تیدار آستنحافظه یهادادن کابل. با قرارردیگیکارممورد نظر جهت کنترل به

 تیبر طبق خاص ،یاحتمال یهابزرگ و ترک یهاشکل ریی...(، در صورت تغ مروی)بتن، پل تیکامپوز

برگشت از انتشار  رفازییاز تغ یناش یفشار یهاتنش رودیمانتظار  ،یدار شکلاثر حافظه ایو  کیاالستشبه

با استفاده از کنترل فعال، سازه امکان . .به بسته شدن آن شود منجر یحت ایکند و  یریترک جلوگ

 .[13] کندمنطبق شدن و هماهنگ شدن با فرکانس های محلی وارده را پیدا می

ای و تماسی در پاسخ به سیستم کنترل غیرفعال، منبع خارجی نیاز نیست و نیروهای ضربه در

 یبرا کیاالستعموماً از رفتار شبه رفعالی. در کنترل غشوندیمکار گرفته و به  ها ایجادحرکت سازه

 یشکل دارظهحاف یاژهای. آلشودیم بهره گرفته دیشد یتحت بارگذار زهسا کیپالست شکلرییکاهش تغ

و  یجداگر پ یهاستمیس یکیهدف به کار روند:  نیا یبرا زمیدو مکان قیاز طر توانندیبه طور موثر م

مجزا  ستمیس کی جادیبه منظور ا اژهایآل نیاز ا ،یجداگر پ ستمی. در سیاتالف انرژ یهاستمیس یگرید

 .شودیماستفاده  سازه ییباال بخشبه  نیشده از حرکت زممنتقل  یالرزه یکردن انرژحذف یو به نوع

از جنس نیکل تیتانیوم یا میراگر های انرژی  28و مهاربندهای اتالف کننده 27جداکننده های لرزه ای

 .[13]ساخته شده و در تست های آزمایشگاهی  تایید شدند 

ای به کار می روند و به فعال نیز برای تعدیل و تنظیم خصوصیات سازهکنترل نیمه ابزارهای

فعال سختی ابزار نیمهکنند. در یک ای انرژی کمتری از ابزار کنترل فعال مصرف میطور قابل مالحظه

 یشکل دارمحض گرم کردن محرک های از جنس حافظهتواند تغییر کند. به یا میرایی در طول اجرا می

فرکانس  نیو بنابرا افتیخواهد  شیافزا یقابل توجه زانیسازه به م یاند، سختسازه نصب شده یکه بر رو

                                                 
27 Seismic isolators  
28 Energy dissipation braces  
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 .شود میو تنظ ابدی رییبه صورت مداوم تغ تواندیسازه م یعیطب

و  یریپذمقاومت مناسب، شکل ،یستیز یسازگار ،یدار شکلحافظه اثر ک،یشبه االست رفتار

کرده  یپزشک یاستفاده در مهندس یبرا یمناسب یدایرا کاند یدار شکلحافظه یاژهایانعطاف باال آل

 ییدما یهامحدوده یبرا یندارد طراح یبدن، لزوم یدما تغییرات بودن کم لیبه دل نیاست. همچن

د نمونه از در ادامه به چن .دیآیبه شمار ممزیت قابل مالحظه ای لحاظ  نیشود، که از ا نجاما عیوس

 شود.ی در مهندسی پزشکی اشاره میدار شکلهای آلیاژهای حافظهکاربرد

های درصد از کاربرد 90)آلیاژ با پایه نیکل و تیتانیوم( بیش از  29در حال حاضر نایتینول

را به خود اختصاص داده است.  نایتینول نسبت به آلیاژهای دیگر  دار شکلییاژهای حافظهمهندسی آل

پذیری بیشتر، مقاومت باالتر و پایداری است، ولی به دلیل شکل ترر و فرآیند تولید آن نیز مشکلتگران

در 30سازگار زیستیتری دارد. نیاز به مواد ای، موارد استفاده گستردههای با بارگذاری چرخهدر کاربرد

است که نایتینول نسبت به سایر رقیبان خود در این شاخه مهندسی مهندسی پزشکی نیز باعث شده 

توان درصد هرکدام از این عناصر را به نحوی تعیین نیز پیشی بگیرد. هنگام نولید آلیاژ نیکل تیتانیوم می

-از آلیاژ نیکل تیتانیوم در ساخت محرک نمود که در نهایت ماده حاصله خواص موردنیاز را داشته باشد.

ستفاده 35و سنسورها 34، میراگرها33دار، مواد دارای خاصیت حافظه32، مواد دارای رفتار سوپراالستیک31ها

 شود.می

ای مورد استفاده به بعد به طور گسترده 1970 سال هایتودنسی نایتینول از رهای اوسیم

، به ازای افزایش کمی در کرنش، تنش به مقدار االستیک فوالدی های معمولاند. در سیمگرفتهقرار

شود. در صورت استفاده ها مییابد، که این امر منجر به اعمال نیروی زیادی به دندانزیادی افزایش می

دمایی تغییر فاز  االستیک و البته بودن ماده در محدودهگیری از رفتار شبههای نایتینول و بهرهاز سیم

های بسیار کمی)نزدیک صفر( ی بدن، برای رسیدن به کرنش الزم جهت ارتودنسی، تنشدر شرایط دمای

 .[14] شودشود. که از این لحاظ مزیت بزرگی محسوب میها وارد میبه دندان

 36انبساط -های خوداستنت تولیددر  آلیاژهای حافظه دار در مهندسی پزشکی بیشترین کاربرد

های خونی جهت جلوگیری از انقباض و یا داخلی رگ داشتن جدارهها برای نگهاستنت این باشد. ازیم

                                                 
29 Nitinol 
30 Biocompatible 
31 Actuators  
32 Superelastic  
33 Shape memory  
34 Damping  
35 Sensors  
36 Self- Expanding Stents 
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شود. در انواع معمول فوالدی این دسته از تجهیزات ، ابتدا استنت با قطر کم از بندآمدگی استفاده می

استنت به قطر رگ از  شود تا به محل مورد نظر برسد، در آنجا برای رساندن قطرمجاری عبور داده می

الون، استنت به شدن باد بشود. با خالیبالونی که در داخل بدنه استنت تعبیه شده است، استفاده می

همراه است. بنابراین برای رسیدن  37شدگیشود که معموالً با یک نوع شلصورت االستیک باربرداری می

تواند به بالون بیشتر باد شود. این عمل می تها، الزم اسداری رگم برای نگهدوباره به قطر و تنش الز

های خودانبساط ها شود. به همین منظور استنتها آسیب بزند و حتی منجر به فرریختن جداره رگرگ

های نایتینول اند. در این حالت استنتتوجه قرار گرفتهای موردنایتینول طی دهه اخیر به طور گسترده

های موردنظر  انتقال های منفی و مقید کردن، به محلکمتر از دمای  بدن را بعد از اعمال کرنش sAبا 

کنند، بدین ترتیب با توجه به رفتار شبه االستیک، استنت به قطر مورد نظر میو سپس از قید رها 

 دهد.نمایی از استنت نایتینول را تحت شرایط مقید و غیر مقید نشان می 1-1شکل  .[14] خواهد رسید

 

وضعیت استنت در شرایط مختلف. باال و پایین: غیر مقید )مستقر در محل(. وسط: مقید )حین انتقال به  -1-1شکل 

  [15] (محل

، های ضعیف شدهداری استخوانی نگهدار شکلی برااز آلیاژهای حافظه کاربردی دیگر

 2-1شکل که در همانگونه شود. برای مثال استفاده می طور کامل شکسته شده خورده و یا به ترک

دار شکلی، تحت عنوان آلیاژهای از آلیاژهای حافظه اً با معرفی و تولید نسل جدیدیاخیرشود، مشاهده می

 39هایبه استفاده از این دسته از مواد در ایمپلنت ، توجه بسیاری از محققان38دار متخلخلحافظه

                                                 
37 Relaxation 
38 Porous Shape memory  alloys 
39 Implants 
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شود، مایع استخوانی درون آن نفوذ است. ماهیت متخلخل ماده سبب می دهمصنوعی استخوانی جلب ش

. از طرف دیگر چون فرآیند تولید آلیاژهای متخلخل مصنوعی است، کرده و اتصال مناسبی را فراهم آورد

 توان خواص آن مثل سختی و مقاومت را تغییر داد تا با بافت استخوانی میزبان همخوانی داشته باشدمی

وجود ندارد )مثل  دیدهگیری از محل آسیبدار نیز در مواردی که امکان گچ.  از ورق های حافظه[14]

آورند و د. بدین ترتیب که ابتدا آنرا به شکل موردنظر درمیتوان استفاده نمومیصورت، فک و بینی(، 

دهند تا نیروی الزم جهت نگهداری نواحی شکسته را در بعد از قراردادن در محل، حرارت می

 دیدگی تأمین کند.آسیب

 [14]  های مصنوعی استخوانیل در ایمپلنتدار شکلی متخلخاستفاده از آلیاژهای حافظه -2-1شکل 

کامپوزیت های هوشمند  ی حافظه دار شکلی در ساخت و تولیدنمونه دیگری از کاربرد آلیاژها

که در  باشند( ترکیبی از مواد مختلف می40یهای مسلح فایبر)بتن و یا پلیمر هاکامپوزیتباشد. می

کارگیری شوند. در صورت بهصورت ارتباط با یک سیستم کنترل به عنوان یک سیستم هوشمند تلقی می

توان به یک سیستم هوشمند به لحاظ عملکرد دست ها، میدار شکلی در کامپوزیتآلیاژهای حافظه

 شود:بندی میشاخه مطابق زیر دستهدار در این یافت. کاربردهای آلیاژهای حافظه

گیرند. در ، قرار می42های مهارشده در محیط کامپوزیت: کابل41تنظیم فعال انرژی کرنشی

شده در سطح تماس های مقاوم ایجادشوند تا تنشها گرم میصورت تشدید ارتعاش ورق کامپوزیت، کابل

 کابل و محیط، از شکست سازه جلوگیری کند.

دار شکلی به طور مستقیم برای تغییر شکل محیط کامپوزیت : از اثر حافظه43کنترل شکل فعال

 شود.گرفته میبهره

دادن با قرار :44بهبود فعال عمر خستگی و مقاومت در برابر ضربه)خود ترمیمی یا خود تعمیری(

                                                 
40 Fiber Reinforced Polymers 
41 Active strain energy tunning 
42 Matrix 
43 Active Shape control 
44 Active fatigue life and impact resistance improvement(self-healing or self-repairing) 
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مالی، های احتهای بزرگ و ترکدار آستنیت در محیط کامپوزیت، در صورت تغییر شکلهای حافظهکابل

های فشاری ناشی از تغییر فاز برگشت از انتشار ترک رود تنشمیاالستیک، انتظار بر طبق خاصیت شبه

 جلوگیری کند و یا حتی منجر به بسته شدن آن شود.

و یا  یبردار شکلی در اشکال مختلف همچون کابل، فابسته به نوع کاربرد، از آلیاژهای حافظه

ا پلیمر تواند فلزی، سرامیکی، بتنی و ید. جنس محیط کامپوزیت نیز میشوهای نازک استفاده میورق

  .باشد

 

 ساختار این پژوهش ـ3ـ1

در این تحقیق سعی شده است تا  پدیده تغییرفاز در آلیاژهای حافظه دار شکلی تحت بارگذاری 

اسی که در دینامیکی و حرارتی با روش دینامیک مولکولی و پدیده تغییرفاز ناپایدار با روش چندمقی

مقیاس ماکرو از حل معادله الگوداس و در مقیاس پایین از دینامیک مولکولی برای مدلسازی اتمی ناحیه 

 تغییرفاز، بررسی گردد.

شرایط مختلفی ، امکان مدلسازی استفاده از نرم افزار لمپس برای مدلسازیدر ناحیه اتمی با  

   [81] دامنه کاربرد، مطالعات تئوری و آزمایشگاهی آلیاژهای حافظه دار شکلی-3-1شکل 
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 اهم شده است.فرمانند وجود ترک، اعمال بارگذاری حرارتی و ... 

ر لمپس نرم افزادر این تحقیق با کمک  و مورد استفاده قرار گرفته موجودکانتینیوم های کد

  ردیده است.گقبال توسط اقای حسین احمدیان در تز ارشدشان نوشته شده و در این پایان نامه استفاده 

 فصل مجزا تنظیم گردیده است : 6نامه در به طور کلی این پایان

و اهداف  مختصر آلیاژهای حافظه دار شکلی و کاربرد آنهال که شامل کلیات ، معرفی فصل او -

 باشد.و رئوس مطالب می

 مواد ویژگی ها، تغییرفاز در مقیاس اتمی و معادالت رفتاری اینبه تشریح که فصل دوم  -

 ند. تشریح گرد مسائل موردنیاز مربوط به این موادپردازد و در آن سعی شده است کلیه می

 که ابتدا مفاهیم و کلیات دینامیک مولکولی را بیان کرده، سپس روش هایفصل سوم  -

 دهد. را مورد بحث و بررسی قرار میچندمقیاسی 

ل تیتانیوم کند. ابتدا ماده موردنظر که آلیاژ نیکاصول مدلسازی را بیان می که فصل چهارم -

ر رفته نامیک مولکولی که در این تحقیق به کاگردد، سپس به بررسی جزئیات دیباشد، مطرح میمی

پس معیار شود. در ادامه کلیات و اصول مدلسازی با نرم افزار لمپس بیان شده، ساست، پرداخته می

تفاده قرار اصلی بررسی و وقوع پدیده تغییرفاز اتمی تشریح شده و در نهایت مدل کانتینیوم مورد اس

 گردد.در انتها ارتباط مقیاس ها مطرح میشود. گرفته، به اختصار شرح داده می

ند مال تمام . ابتدا چکشدنامه را به تصویر میاین پایاندر های حل شده مثالکه  پنجم فصل - 

 گردند.اتمی و سپس مثال های چندمقیاسی مطرح می

ن بندی مسائل و نکات یاد شده در ایگیری و جمعبه نتیجهکه در این فصل فصل ششم  -

 .شده است پرداختهی پیشنهادات برای تحقیقات بعدی امه و ارائهنپایان
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 45آلیاژهای حافظه دار شکلی :2فصل
 

 یساختار فاز باشند که دارای دومی 46مواد حافظه دار شکلی دسته ای از مواد هوشمند

های برشی کریستالی  پایدار در شرایط مختلف و قابلیت تغییر ساختار بین این دو فاز هستند. کرنش 

گردند. در نتیجه وقوع می 47انحرافی باعث تغییر آرایش شبکه کریستالی و در نهایت وقوع پدیده تغییرفاز

 50فاز پایدار در دمای باال( و فاز حاصله، )آستنیت 49تغییرفاز بین فاز والد 48پدیده بازگشت پذیر

در این مواد،  52و حافظه دار شکلی 51دو خاصیت شبه االستیسیته فاز پایدار در دمای پایین(،، )مارتنزیت

 مشاهده می شود.

باشد که هر   یمتفاوت گیریجهت تواند دارایشود، میایجاد می که مارتنزیت کریستالهر 

به نحوی باشد  مارتنزیتکریستال های  نهایی اگر چیدمان شود.نامیده می 53جهت گیری یک ورینت

شکل ماکروسکوپی میانگین تغییر ه مشاهده گردیده ومجموعه ای از جهت گیری های مختلف در ماد که

                                                 
45 Shape memory alloy  
46 Smart material 
47 Phase transformation  
48 Reversible  
49 Parent phase 
50 Product phase 
51 Pseudeoelasticity (PE) 
52 Shape Memory Effect (SME) 
53 Variant  
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مارتنزیت جفت شده غالبا حاصل  باشد.می  54از نوع جفت شده فاز مارتنزیت ماده برابر صفر شود، 

 ها نسبت به بقیه غالب اگر یک جهت گیری خاص در ساختار مارتنزیت تغییرفاز براثر اعمال دماست.

. گیردنام می 55جفت بازشده در ماده ایجاد شود، مارتنزیتباشد و در جهت آن تغییر شکل برشی 

به بیان دیگر این  .[14] مارتنزیت جفت بازشده غالبا حاصل تغییرفاز براثر از اعمال تنش یا کرنش است

 اد، هستندخود با افزایش دما، حتی در صورت اعمال بار زی 56مواد دارای قابلیت بازیابی شکل اولیه

توانند قرار بگیرند، می 57حافظه دار شکلی در صورتی که تحت بارهای مکانیکی چرخه ای .آلیاژهای]14[

شده و از این طریق انرژی مکانیکی را جذب و  59پذیربازگشت 58های هیسترسیسدچار تغییرشکل

 . ]14[کنند 60اتالف

 های دانه فاز، انتقال مرتبط با پدیده ی ٪8-6 تا حد ماکروسکوپیک یابی تنشعلیرغم باز

 دهد که فرآینداین مشاهدات نشان می کنند.می تجربه را ٪1.5 از کمتر محلی هایتنش آستنیت

 آلیاژهای زیادقابل بازیافت کرنش زیت است که منبع اصلی تنبارگذاری مارسپس و  موضعی تغییرفاز

 .  [16] کندرا فراهم میحافظه دار شکلی 

 ناحیه در ،درجه حرارتا کاهش اتفاق می افتد و ب کتر جلویابتدا در  غییرفازدر خنک سازی، ت

، تبدیل فاز معکوس ابتدا دهی در حالی که در طول حرارتنیز شاهد این پدیده خواهیم بود.  ترکپشت 

 یدر مناطق جلوبا افزایش حرارت، پایین تر است، و  سطح تنشمی دهد، جایی که  رخ ترکدر پشت 

  .[12] ترک نیز شاهد تغییرفاز معکوس خواهیم بود

زمانیکه در جستجوی  1963در سال   62اولین بار توسط بوهلر و همکاران 61آلیاژ نیکل تیتانیوم

بودند، کشف شد. آنها متوجه شدند این ماده عالوه بر دارا بودن خواص  63رتیماده ای به عنوان سپر حرا

مکانیکی خوب در مقایسه با برخی مواد مهندسی، دارای توانایی بازیابی شکلی )که در ادامه به تفضیل 

های گروه و آزمایشگاهی از تالش  . این ماده برای قدردانی[17] باشدتوضیح داده خواهد شد( نیز می

                                                 
54 Twinned martensite 
55 Detwinned martensite 
56 Shape recovery capability  
57 Cyclic mechanical loading 
58 Hysteresis 
59 Reversible 
60 Damp  
61 NiTi 
62 Buehler et al 
63 Heat shielding  
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مزایای  آلیاژ نیکل تیتانیومنامگذاری شد. بعدها متوجه شدند  64که آن را کشف کرده بودند، نیتینول

به  ، سازگاری زیستی و توانایی تبدیلباال خواص مکانیکی عالی، مقاومت خوردگی متعددی از جمله

این ویژگی ها سبب توجه ویژه محققان و صنعتگران دارد، که  نزدیک به دمای اتاق شکل دیگر در دمایی

به آن و هم چنین امکان استفاده از آن در حیطه های مختلف را فراهم نمود. در تحقیق پیش رو نیز 

شود. کشف این ماده مقدمه ای برای توجه روزافزون نسبت به این ماده در نظر گرفته شده و بررسی می

  مواد حافظه دار شکلی گردید.

، رداختهپاین فصل ابتدا به بررسی خواص اصلی و متمایزکننده آلیاژهای حافظه دار شکلی  در 

ر نهایت دگردد، خستگی و رفتار نرم شونده در این مواد بررسی می سپس برخی پدیده ها مانند شکست،

 به بیان کاربردها و معادالت رفتاری این مواد پرداخته خواهد شد.

 تنیت و مارتنزیتبررسی ساختار کریستالی آس ـ1ـ2

آستنیت و مارتنزیت متعلق به دو دسته متفاوت از ساختارهای کریستالی هستند. آستنیت 

، 66تواند دارای ساختارهای مختلفی از جمله تتراگونالبوده و مارتنزیت می 65دارای ساختار مکعبی

 باشد. 68و یا مونوکلینیک 67اورتومبیک

جابجا  69ها به مقدار زیاداست که در طی آن اتم تغییر فاز از آستنیت به مارتنزیت پدیده ای

از جای اولیه خود حرکت  72و هماهنگ با هم 71ها به طور یکنواختبلکه تعداد زیادی از اتم 70شوندنمی

گردند. در نهایت این پدیده سبب ایجاد ساختار کریستالی جدید کرده و به مقدار اندکی جابجا می

 شود. می

های برشی ایجاد و اعمال شده به شبکه اتمی براثر تنش 73اعوجاج وقوع تغییر ساختار بخاطر

دهد که به آن صفحه مشترک بین دهد. اعوجاج برشی درطول یک صفحه خاص رخ میسیستم رخ می

چرخد و دچار تغییرشکل نیز این صفحه در حین تغییرفاز نمی گویند.فازهای آستنیت و مارتنزیت می

                                                 
64 Nitinol 
65 Cubic  
66 Tetragonal = a crystal system or three-dimensional geometric arrangement having three axes 

at right angles, two of them equal. 
67 Orthorhombic = a crystal system or three-dimensional geometric arrangement having three 

unequal axes at right angles 
68 Monoclinic  = a crystal system or three-dimensional geometric arrangement having three 

unequal axes of which one is at right angles to the other two.  
69 Long range  
70 Diffusionless transformation  
71 Cooperative  
72 Homogenous  
73 Distortion  
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مکانیزم رخ  تغییرفاز ازآستنیت به مارتنزیت در طول این صفحه و با دو 1-2شکل مطابق  گردد.نمی

 باشد.دهد. مکانیزم اول لغزش و مکانیزم دوم جفت شدگی میمی

 

 [14] زیتصفحه مشترک بین فازهای آستنیت و مارتن - 1-2شکل  

مختلفی مانند  74به عنوان مثال آلیاژ نیکل تیتانیوم دارای ساختارهای ناپایدار

B2, B19, B19′, R 75 باشد، ایجاد شدن یا نشدن هر کدام از این ساختارها به دما و مقدار بار اعمالی می

. هم چنین در این ماده، [18] یوم بستگی داردو نرخ بارگذاری و درصد عنصر نیکل و درصد عنصر تیتان

شوند که جفت شدگی در ایجاد می 77داشته باشیم، صفحات جفت شده 76در صورتیکه صفحات لغزش

در طول صفحات  78دهد.  در شبکه مکعبی فاز اولیه این ماده، جفت شدگی برشیطول آنها رخ می

صفحه و در هر صفحه دوجهت برای وقوع جفت  6{ نشانگر 011}جایی که دهد. از آنرخ می {011}

شود. جهت مختلف وجود دارد که در آنها مارتنزیت جفت شده ایجاد می  12باشد، در نتیجه شدگی می

ورینت برای مارتنزیت در آلیاژ نیکل  24شود، در نهایت می 79ورینت 2هر مارتزیت جفت شده شامل 

 .[14]ود شتیتانیوم تعریف می

اگر آستنیت تحت تنش صفر، به مارتنزیت جفت شده تبدیل شود، ماده تغییر شکل نخواهد 

داشت وآرایش مارتنزیت جفت شده شکل گرفته در طول صفحه مشترک فازها،  به طور یکتا و به نحوی 

                                                 
74 Metastable  
75 75 B2, B19 and B19 are symbols that are partly systematic designations of the cubic, 

monoclinic and    the orthorhombic crystal lattice structures respectively. This designation is 

known as the Strukturbericht  designation 
76 Slip planes 
77 Twin planes  
78 Twinning shear 
79 Variant  
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 80تحت عنوان خودمنطبق کنندگیبود که مجموع انرژی کرنشی مینیمم شود. این رفتار خواهد 

شود.  در صورت ایجاد مارتنزیت جفت شده خود منطبق کننده و مارتنزیت جفت شده شناخته می

گذارد. پس از رسیدن تنش برشی سپس اعمال بار، تنش برشی ایجاد شده برروی صفحه برشی اثر می

مارتنزیت ها( تکامل یافته و به مقدار بحرانی خود، مطلوب ترین نوع مارتنزیت )براساس جهت گیری 

شود. پروسه غالب شدن گونه مطلوب مارتنزیت و ایجاد کرنش غیراالستیک مرتبط با آن را غالب می

گویند. اگر تنش برشی ایجاد شده در طول صفحه مشترک بین فازها به حد بحرانی جفت بازشدگی می

-این پدیده خاصیت شبه االستیسیته می خود برسد و منجربه ایجاد مارتنزیت براثر اعمال بار شود، به

 . [14]گویند 

 اثر حافظه دار شکلی ـ2ـ2

-رخ می یم از آستنیت به مارتنزیتتغییرفاز مستق ،غیاب بارمکانیکیبا سرد کردن آستنیت در

یای آن ذکر شده است، که در ادامه دالیل انتخاب و مزا ،، که به عنوان مثال برای ماده نیکل تیتانیومدهد

مشاهده شود. با بررسی میانگین نوع جهت گیری مختلف در مارتنزیت حاصله ایجاد و  24ممکن است تا 

توان نتیجه گرفت که مارتنزیت ایجاد باشد، میشکل های حاصله در ماکرو که مقداری ناچیز میتغییر

غیاب بارمکانیکی،  تغییرفاز تنزیت درهم چنین با گرم کردن  مارشده در نهایت از نوع جفت شده است. 

𝑀)شود، را دمای آغاز مارتنزیتدهد. دمایی که تغییرفاز مستقیم در آن شروع میمعکوس رخ می
𝑠
و   (

𝑀) رسد، را دمای پایان مارتنزیتدمایی که تغییرفاز مستقیم در آن به اتمام می
𝑓
نامند. به طور می (

𝐴)شود، را دمای آغاز آستنیتوس در آن شروع میمشابه دمایی که تغییرفاز معک
𝑠
و دمایی که تغییرفاز   (

𝐴)رسد، را دمای پایان آستنیتت معکوس در آن به اتمام می
𝑓
نامند. به بیان دیگر تغییر آرایش می (

کریستالی ماده از طریق اعمال سرما و گرما به نحوی است که تغییر شکل ماکروسکوپی سیستم برابر 

 .[19]و  [14] شودصفر می

بخواهیم مارتنزیت جفت شده حاصله را تبدیل به مارتنزیت غیرجفت شده کنیم، کافی است  اگر

ین گیری تعداد مشخصی از ورینت ها، امای پایین بار مکانیکی اعمال نماییم تا با تغییر جهتبه آن در د

س ماکرو شاهد وقوع در مقیاشده، ارتنزیت از حالت جفت شده به جفت بازاتفاق رخ دهد. در اثر تبدیل م

فرآیند جفت  2-2شکل  مطابق مانند.نیز باقی مییی هستیم که حتی پس از باربرداری یرشکل هاتغی

 یابد. ( پایان میf(  آغاز و با رسیدن به تنش  )sقدار  )بازشدگی با رسیدن تنش اعمالی به م

                                                 
80 Self accommodation  
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 [18] تبدیل مارتنزیت جفت شده به مارتنزیت جفت بازشده بر اثر اعمال بارمکانیکی - 2-2شکل 

در صورت گرم کردن مارتنزیت جفت باز شده تا دمایی بیش از دمای پایان آستنیت، شاهد 

وقوع پدیده تغییرفاز معکوس خواهیم بود. هم چنین در این حالت تغییرشکل های باقی مانده پس از 

هم . [14] یابدمیروند و ماده شکل اولیه خود را بطور کامل باز باربرداری نیز به طور کامل از بین می

از دمای پایان مارتنزیت، ایجاد دویاره مارتنزیت چنین در صورت سرد کردن مجدد ماده تا دمایی کمتر

، ماده sاگر در حضور بارمکانیکی بزرگتر از  جفت شده بدون وقوع تغییرشکل مشاهده خواهد شد.

 شاهد وقوع تغییرفاز و تشکیل آستنیت جفت بازشده خواهیم بود. سرد شود،

 کرنش برای توضیح اثر حافظه دار شکلی،-شتن-نمودار سه بعدی دما 3-2 شکلدر در ادامه 

اری، سرد شدن و تحت بارگذاری، باربرد Aماده از نقطه این مکانیسم نمونه که در آن  شود.مشاهده می

اثر حافظه دار  به گرددبازمی  Aگرم شدن قرار گرفته و پس از طی یک چرخه کامل، مجددا به نقطه 

تنش تک محوره وارد بر نمونه آزمایشگاهی است که به  مقدار σ ، 3-2 شکلدر  .مشهور استشکلی 

باشد که در طول نمونه و در جهت بارگذاری متغیر بوده مقدار کرنش می ε ت.مقدار باراعمالی وابسته اس

 و با طول اولیه نمونه نرمال شده است. 



                                     دار شکلیافظهحآلیاژهای                  دار شکلیشبیه سازی چندمقیاسی پدیده تغییرفاز در آلیاژهای حافظه

18 

 

 

 اثر حافظه دار شکلی وبراساس داده های آزمایشگاهی برای ماده نیکل تیتانیوم کرنش -تنش-نمودار دما -3-2 شکل

[14] 

 االستیک(رفتار سوپراالستیک )شبه ـ3ـ2

از ناشی از اعمال تنش وابسته دار شکلی به تغییرفخاصیت شبه االستیسیته در آلیازهای حافظه

شاهد ایجاد  اعمال بار، عالوه بر تغییرفاز از آستنیت به مارتنزیت جفت بازشده،است. در این رفتار در اثر 

از دمای  بیشتر ، در صورتی که دمار طی بارگذاری و از بین رفتن این کرنش در طی باربردارید 81کرنش

𝐴)پایان آستنیت 
𝑓
به بیان دیگر در این دما، مارتنزیت ایجاد شده ناپایدار بوده و  خواهیم بود. باشد، (

  .[14] گردندصفر می در صورت باربرداری ماده به وضعیت اولیه خود بازگشته و تغییرشکل های ماکرو

𝐴)کمتر از اگر ماده در دمایی بیشتر و
𝑓
ها بر اثر بارگذاری و باربرداری شود، تنها بخشی از تغییرشکل (

گردد. به عبارت دیگر در بررسی خاصیت روند و ماده کامال به حالت اولیه خود بازنمیباربرداری از بین می

در رفتار ماده و میزان از دمایی که ماده در آن قرار دارد، ستیسیته دما ثابت است، اما محدوده شبه اال

 خاصیت شبه االستیسیته 4-2شکل  در باشد. ها پس از باربرداری، تاثیرگذار میبین رفتن تغییرشکل

های تغییرشکل 5-2شکل  در چنین،هم شود.شاهده میمدر کنار اثر محدوده های دمایی ماده 

الزم شود. کرنش آن،  در حین بارگذاری و باربرداری مشاهده می -ماکروسکوپیک ماده در نمودار تنش

و  𝜎𝑀𝑓و  𝜎𝑀𝑠شود، به ترتیب با هایی که تغییرفاز مستقیم در آن شروع و تمام میبه ذکر است تنش

 شود.میتمایش داده  𝜎𝐴𝑓و  𝜎𝐴𝑠شود، به ترتیب با هایی که تغییرفاز معکوس در آن شروع و تمام میتنش

                                                 
81 Strain generation  
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 دما-بررسی خاصیت شبه االستیسیته ماده در نمودار تنش – 4-2شکل 

 

 کرنش در رفتار شبه االستیسیته-نمودار تنش – 5-2شکل 

ر بارگذاری شبه االستیسیته به معنای وقوع تغییرفاز بر اثتوان نتیجه گرفت به طور خالصه می

 و بازیابی شکل اولیه پس از باربرداری است. 

قابل توجهی از کرنش و بدست آوردن  خاصیت حافظه دار شکلی به معنای امکان بازیابی بخش

 .[20] شکل اولیه پس از بارگذاری و وقوع تغییر فاز با گرم کردن، میباشد

 وابستگی ترمودینامیک و تاثیر نرخ بارگذاری ـ4ـ2

 یا به عبارت دیگر تغییرفاز از آستنیت به مارتنزیت و بالعکس با آزادسازی و جذب گرمای نهان

همراه است. گرمای تغییرفاز و دماهای مرتبط با این پدیده و ظرفیت گرمایی ویژه فازهای  انرژی حرارتی
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شوند. مزیت این اندازه گیری می 82مختلف غالبا با استفاده از روشی به نام کالری سنجی دیفرانسیلی

همچون آلیاژهای حافظه  قیمتیمقدار کمی از مواد است که در کاربرد آن برای مواد گران روش نیاز به

  .[14] شوددار شکلی، حائز اهمیت می

 فاز برگشت رییگرماده و تغ یندی( فرآتیزبه مارتن تیرفت )آستن رفازییشده است که تغ رفتهیپذ

ماده  یفاز رفت دما رییتغ نیبدان معناست که ح نیاست. ا ریگرماگ یندی( فرآتیبه آستن تیز)مارتن

الزم  یشتریب یتنش اعمال و شودیم دارتریپا نتیآست ،جهیدرنت .رودیشدن حرارت باال مآزاد لیبه دل

 نیو بنابرا شودیم دارتریپا تزیتنبا کاهش دما مار زیفاز برگشت ن رییتغ نی. حابدیفاز ادامه  رییتا تغ دارد

با توجه .  ابدیکاهش  شیاز پ شیب یش اعمالگام الزم است تندر هر رفازییادامه تغ یبرا یباربردار نیح

 گرید یانیبه ب ایباشد و  ادیز یکه نرخ کرنش اعمال یکامالً مشخص است در مسائل حاتیتوض نیبه ا

 شودیوارد معادالت م یکیترمومکان یوابستگ، باشداطراف را نداشته طیبا مح یماده فرصت تبادل حرارت

 قه،یدرصد در دق 2کرنش کمتر از  یهانرخ یکه برا دندیرس جهینت نی، به ا 83و همکاران یتوباش .]14[

 . [21] کنار گذاشت را یکیترمومکان یوابستگ توانیم

 وقوع پدیده شکست ـ5ـ2

که مواد  در حالی .است از نظر مقدار نامحدودک تراز لحاظ نظری، میدان تنش در اطراف نوک 

در مجاورت در آلیاژهای حافظه دار شکلی می رسند، به تسلیم  رک تنوک  در ناحیه االستوپالستیک

به خاطر وجود گرادیان های شدید و تمرکز تنش، احتمال وقوع پدیده تغییرفاز بصورت  ک نوک تر

پدیده شوند. محلی وجود دارد. در حالت کلی دو عامل حرارت و تنش می توانند منجر به آغاز این 

توزیع کرنش کنترل می توسط مکانیزم  نیکل تیتانیومهای  نانوکریستال در تنشیفاز حرارتی و غییراتت

تاثیر قابل توجه تغییرفاز برروی روند رشد و گسترش ترک و در نتیجه آن رفتار غیر معمول . [22] دنشو

. [23] محققین می باشد پدیده هایی،  امری پذیرفته شده توسطآلیاژهای حافظه دار شکلی در چنین 

، یک مسئله اساسی در مدل پیش بینی سطوح عملکردی تغییر فازمشابه تئوری های پالستیسیته ، 

 .[24] سازی رفتار حرارتی مکانیکی آلیاژهای پلی کریستال حافظه دار شکلی است

اگر قطعه ای از جنس آلیاژهای حافظه دار شکلی و دارای ترک تحت بارگذاری قرار گیرد، سه 

باشد، این منطقه در بخش  آستنیتناحیه در آن ایجاد می شود: ناحیه ای که در آن جنس ماده تماما 

حرکت با  .کافی نیستندبرای ایجاد تغییر فاز ، وجود دارد که در آن تنش های موجودترک  از دور های 

 مشاهده می شود که تغییرفاز در بخش هایی از ماده رخ داده و در دومین ناحیهبه سمت نوک ترک، 

                                                 
82 Differential Scanning Calorimeter (DSC) 
83 Tobushi et al 
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میزان ، و در سومین ناحیه رکتدر مناطق نزدیک نوک . آستنیت و مارتنزیت وجود دارد ی از فازمخلوط

در  .[20] ایجاد شده استزیتی تنمار کامالمنطقه  برا ی وقوع تغییرفاز در کل ماده کافی بوده و تنش 

ترک مانند ترکیب تغییرات  گسترش میکرومکانیسم مختلفبر اثر ، جسم نهایت، سطوح شکستگی

 . [23] تشکیل می شودپالستیک و مکانیزم انتقال فاز 

 مقاومتتی و خفاز با کاهش س تغییریه، آن است که دلیل اهمیت وجود و تفکیک این سه ناح

رفتار پالستیک مواد  در تجزیه و تحلیل. [25] تاثیر می گذارد نیز ناحیه پالستیکاندازه بر بوده و  همراه

، 84ین مواد، با در نظر گرفتن فرضیاتی از قبیل رفتار سخت شونده امحدود حافظه دار شکلی با روش اجزا

وقوع تغییرفاز بر اثر اعمال تنش خارجی و  تنش که ناشی از به این نتیجه رسیدند که توزیع مجدد

پالستیک در مجاورت  ناحیهاندازه شدن  کوچکتر باشد، باعث می نزیتتمار تبدیل ماده از آستنیت به

کل پالستیک قابل تغییر شمی شود. شواهد آزمایشگاهی پالستیک االستومواد   نسبت به رکتنوک 

انتقال فاز، میزان  هم چنین مشاهده شده است کهنشان می دهد،  85طرفهبارگذاری یک توجهی را در

نتایج عددی را پشتیبانی  . این مشاهداترک کاهش می دهدتتغییر شکل پالستیک را در نزدیکی نوک 

 در آلیاژهای حافظه دار شکلی، حتی در نتیجه منطقی است که فرض کنیم .[27] [26] [12] می کند

دسته ای از این مواد که در برابر پالستیسیته جابجایی مقاومت خوبی دارند،  مقیاس طول ناحیه تغییر 

شود تا اطمینان حاصل گردد یشکل پالستیک در اطراف نوک ترک به اندازه کافی کوچک انتخاب م

ل های پالستیک است که در آن  تغییر شک اعتبار تجزیه و تحلیل شکست این مواد بر اساس رفتاری

برای توصیف چقرمگی شکست مارتنزیت در نوک ترک به  یپارامتر حساب نمی شوند و به جای آن از

یی از جنس آلیاژهای و محرک ها نی سالمت ساختاری سنسورهاهنگام پیش بی .[12] آیددست می

شد، این موضوع مارتنزیت قابل مقایسه با حد تسلیم با اعمالی، مخصوصا اگر تنش های حافظه دار شکلی

 اهمیت پیدا میکند.

تمرکز تنش بررسی گردد. تا زمانیکه  ی است اثر پدیده تغییرفاز برروی ضریبهم چنین ضرور

یم مارتنزیت کمتر باشد، تغییر فاز تاثیر زیادی بر روی تمرکز تنش نخواهد داشت، به بار از حد تسل

همین دلیل پیشنهاد شده است که این ضریب براثر ویژگی های آستنیت محاسبه گردد. الزم به ذکر 

است ضریب تمرکز تنش واقعی از ضریب محاسبه شده با ویژگی های آستنیت، بیشتر است اما این 

انیکه مقدار تنش وارده به حد تسلیم  مارتنزیت برسد، عدد قابل توجهی شده و در مقاالت اختالف زم

                                                 
84 Hardening  
85 Uniaxial loading 
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 مورد بررسی قرار نگرفته است. 

بررسی  استفاده از مدلسازی اتمی در ناحیه نوک ترک که تغییر فاز در آن رخ می دهد، برای

مارتنزیت  بار از حد تسلیم اتفاقات و ترسیم نمودار تنش و تغییرات ضریب تمرکز تنش در شرایطی که

قاط دور از در ن البتهبیشتر شود، می تواند بخش مسکوت گذاشته شده در ادبیات فنی را، روشن نماید. 

ته در ترک نیازی به استفاده از روش های اتمی نیست. به عبارت دیگر تئوری های محیط های پیوس

د شکست و بررسی رون ،ل می کند. در نتیجهح ک برقرار بوده و مساله را با دقت کافینقاط دور از تر

با  تشکیل و گسترش ناحیه پالستیک، در یک صفحه دارای ترک از جنس آلیاژهای حافظه دار شکلی

 پذیر می باشد. وجیهمقیاسی تروش های چند

 ،برای تبدیل فازمورد نیاز  مقیاس طول )به عنوان مثال اثر شکل و اندازه( سطوح آزاد و انرژی 

 NiTiمانند  یستالکرپلی مواد  و همچنینی ساده  کریستالدر موادحرارتی،  تغییرفازشدیدی بر تاثیر 

 .[22] دارند

بحرانی متفاوتی تنش های  (NiTi, NiAl, CuZnGa) لیشک دار از آلیاژهای حافظه دسته ای

رفتار تحت بارگذاری فشاری یکنواخت،  رند.دا اریکششی و فش هایبارگذاری برای شروع تغییر فاز، در

پاسخ تنش زمان،  پدیده های اتمی همچونتغییرشکلی ماده در مقیاس ماکرو به مجموعه ای از عوامل و 

تراکم  ن لغزش وشدانتقال فاز، فعال  ،فشاری جفت شدگیسیستم های شدن تکامل ساختاری، فعال 

مشاهدات آزمایشگاهی، تغییر شکل خطی ساختار کریستالی از فاز . [28] ها بستگی دارد جابجایی

ل و این تغییر شکل بستگی به تغییر تقارن در طی انتقاآستنیت به فاز مارتنزیت را نشان می دهد. 

منحصر به فرد نیست و برای هر یک از  یشکلتغییرچنین عالوه بر این،  .پارامترهای شبکه دو فاز دارد

 .[29] ، یک تغییرشکل مجزا وجود داردتقارن مارتنزیتمارهای ساخت

 خستگیپدیده  چرخه ای وبارگذاری  ـ6ـ2

قرار گرفتن مواد حافظه دار شکلی تحت چرخه های مکانیکی و حرارتی متعدد سبب مشاهده 

آلیاژهای پلی کریستال پاسخ های متفاوت و پیش بینی نشده در خستگی و شکست،  نسبت به سایر 

که سبب  رفتار پیچیده ریزساختار ها در آلیاژهای حافظه دار شکلی.  [32 ,31 ,30] می شود فلزی

تمایز این مواد می شود، باعث  شده است مدلسازی آغاز و گسترش انواع ترک ها تحت بارگذاری های 

پدیده غیرخطی و هیسترسیس تغییرفاز، در شکل گیری و گسترش مواد ضرورت یابد.  چرخه ای در این

بارگذاری های چرخه ای حرارتی قرار  تحت SMAبه عنوان مثال، محرک های ترک نقش بسزایی دارد. 

 .[35 ,34 ,33 ,30] می گیرند 
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ستفاده در این مواد به عنوان یکی از معیارهای اصلی شکست و عدم امکان امطرح شدن خستگی 

نیاز به  از مدل های کالسیک خستگی به علت وقوع تغییرفاز چرخه ای تحت اثر دما و تنش، از دالیل

 مدلسازی های دقیق در این مواد می باشد.                     

و دارای اعتبار در محیط های پیوسته ا مدل های ماکرو غالب مدل های کالسیک خستگی

دیده روی پ،  انتقال فاز پدیده ای در مقیاس اتمی بوده  و ضروری است تاثیر این در مقابل هستند،

اس بصورت خواص ماکرو و معادله رفتاری ماده اعمال گردد، در نتیجه نیاز به در نظر گرفتن دو مقی

 فاده از مدل های چندمقیاسی داریم. همزمان، بررسی اثر مقیاس ها روی یکدیگر و است

به طور  زیاد رخ می دهد، ، به علت تنش های موضعیرکدر ناحیه نوک تتغییرفاز محلی که 

در نتیجه، شکست و رفتار خستگی   .قابل توجهی توزیع تنش و کرنش را تحت تاثیر قرار می دهد

یا االستوپالستیک، بررسی  االستیک ود معمول موانمی توان با نظریه های آلیاژهای حافظه دار شکلی را، 

 .[36] نمود

در آلیاژهای حافظه دارشکلی پدیده هایی نظیر تغییر فاز، جابجایی سطح تماس مارتنزیت و 

تجمع نابجایی ها، دارای نقش موثری در تعیین طول عمر ماده هستند که تمامی این پدیده ها در 

پدیده به عنوان مثال مشاهدات و آزمایشات نشان داده اند،  .[37]و  [30]ند می دهمقیاس اتمی رخ 

تغییر عمر و از دست دادن خواص عملکردی ، سبب قابل توجهی بر خواص خستگیدارای تاثیر انتقال فاز 

 .[36] شود می ها SMA مکانیکی هایرفتارو  ماده

 تغییرفاز ناپایدار و رفتار نرم شونده ـ7ـ2

در ادبیات فنی، مطالعات و کارهای آزمایشگاهی متعددی بر روی رفتار نرم شوندگی آلیاژهای 

کرنش و تغییر مکان محلی  حافظه دار شکلی که بر اثر پدیده تغییر فاز ناپایدار رخ داده  و سبب ایجاد

ود، انجام شده است. به عنوان مثال می توان به کار آیدیکوال و شاو اشاره کرد که به بررسی شرایط می ش

آزمایشگاهی برای اندازه گیری رفتار ترمومکانیکی ناپایدار در سیم هایی از جنس آلیاژهای حافظه دار 

ه رفتار نرم شونده از شکلی پرداخته اند. بیشتر آزمایشات روی آلیاژهای حافظه دار شکلی در شرایطی ک

شود.  وقوع رفتار نرم شوندگی سبب اهمیت دهند، با بارگذاری کششی و یکطرفه انجام میخود نشان می

 .[38] یافتن پاسخ ماده در مقابل محیط اطراف و نرخ بارگذاری می شود

اکایدیس مشاهده شد، وقوع تغییرفاز همانگونه که در مطالعات آزمایشگاهی، نظیرکار شاو و کری

مساله سبب شد تا نیاز به بررسی این . [39] ممکن است سبب ایجاد تغییرشکل ناهمگن در ماده شود

شرایط  ژانگ و همکاران، مشاهده کردند تحت .[40] شود احساس غییرشکل های ناهمگنکامل میدان ت

محیطی و بارگذاری خاص ممکن است آلیاژهای حافظه دار شکلی رفتار نرم شونده از خود نشان 
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 .[41]دهند

شرایط محیطی و بارگذاری که در آن  ژانگ و همکاران پدیده محلی شدن یا رفتار نرم شونده 

 [41] باشد:دند به شرح زیر مییا به بیان دیگری تغییرفاز ناپایدار را مشاهده کر

 جنس ماده نیکل تیتانیوم و آلیاژهای آن  .1

 ه کرده اند.(شکل نمونه استخوانی شکل)افراد دیگر با سایر نمونه ها نیز چنین رفتاری را مشاهد .2

 درجه( 25یا  23دمای محیط و نمونه برابر حالت نرمال ) .3

با نرخ ثابت : در نرخ های بارگذاری پایین رفتار نرم شونده است و  یکطرفه و بارگذاری کششی .4

شود. هم چنین نرخ های شود رفتار به حالت سخت شونده نزدیک تر میهرچه نرخ بیشتر می

10بارگذاری
−4 − 10

 که تقریبا نرخ های شبه استاتیکی هستند، اعمال و بررسی شده اند. 1−

 شرایط تغییرمکان کنترل .5

ین و نمونه آزمایش دو دسته بندی کلی وجود دارد: نمونه هایی با نرخ بارگذاری پایدر این 

 هایی با نرخ بارگذاری باال.

توان گفت دما ونرخ بارگذاری از عوامل موثر بر رفتار نرم شوندگی ماده هستند. بطور کلی می

شود. شونده از ماده مشاهده می رفتار نرم ،ا به عبارتی نرخ بارگذاری آهسته در شرایط نزدیک ایزوترمال ی

در شرایط نزدیک به ایزوله یا نرخ بارگذاری سریع و محیط عایق، رفتار سخت شونده مشاهده  ،در مقابل

 .[42] شودمی

 

 اثر نرخ بارگذاری بر روی رفتار ماده -6-2شکل 

شاهد وقوع نرم شوندگی در  یه وجود نقصدرصورت وجود نقص در نمونه مورد بررسی، در ناح
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رفتار ماده و محلی شدن تنش و کرنش هستیم. هم چنین مدل های برپایه اجزامحدود در این ناحیه به 

 شدت به مش بندی وابسته هستند. اگر نمونه را با یک روش چندمقیاسی و ناحیه نقص را بصورت اتمی

مدل کنیم، مساله نرم شوندگی در مقیاس اتمی مطرح نشده و مشکالت موجود در محاسبه تنش و 

 کرنش و ماتریس سختی برطرف می گردد. 

 توان به کار آزادی و همکارانبه عنوان نمونه دیگری از کارهای انجام شده در این زمینه، می

برای تجمع باندهای مارتنزیتی بیشتر از انرژی اشاره نمود که در آن ذکر شده است اگر انرژی مورد نیاز 

مورد نیاز برای تکمیل پدیده تغییر فاز باشد، نرم شوندگی رخ می دهد و در مقابل نیز در حین باربرداری 

انرژی مورد نیاز برای به راه انداختن تجمع آستنیت کمتر از مقدار الزم برای پیش بردن پدیده تغییرفاز 

شوندگی نشان می دهند انرژی الزم برای پیش بردن وادی که از خود سختمعکوس می باشد. برای م

 .[43]تغییرفاز بیشتر است 

تغییرفاز اشاره کرده و  آدیکوال و شاو در کار دیگری به اثر نرخ بارگذاری بر پایداری و ناپایداری

در حرارتی(، رسانای ی آهسته در یک محیط ذاربارگدر شرایط تقریبا ایزوترمال )سرعت : کنندبیان می

 ؛ در حالی که در شرایط تقریباقله های تنشی متمایزی مشاهده می شودهای مکانیکی  نمودار پاسخ

به و شده مکانیکی به ظاهر تثبیت  های حرارتی( پاسخعایق ری باال در یک محیط ذابارگنرخ ) ایزوله

می کنند  اشارههم چنین  .[42] دارای اعوجاج تعریف می شود جابجایی -یک نمودار بار نحوی مشابه

تا  تحت نورد قرار می گیرندبه صورت دوره ای  اجزا ساخته شده از آلیاژهای حافظه دار شکلیغلب که ا

مکان های این حال،  با. شود در آنها ایجاد دو طرفه دار و یا اثر حافظه رد کردهرفتار ناپایدار اولیه را 

را  ،شوندو آسیب پسماند ایجاد تنش سبب  پتانسیل اینکه ،باندهای تغییرفاز تجمع و به هم آمیختگی

بر  منجر به شکستداد و را تغییر  ی پدیده تغییرفازحرکت رو به جلو روند ندنمی تواداشته و در نهایت 

 .[42] دنخستگی شو اثر

دیگر کارهای انجام شده در این زمینه می توان به مدلسازی اجزا محدود پدیده تغییرفاز  از

،  شبیه سازی رفتار ترمومکانیک محلی در آلیاژ حافظه دار شکلی [44] شوندگیبراساس مدل های نرم

از جنس نیکل تیتانیوم  تبدیل فاز در میکرو لوله های پلی کریستالیو بررسی   [39] ,[42] نیکل تیتانیوم

 اشاره نمود. [45]تحت تنش و پیچشی 

 مدل های رفتاری ـ8ـ2

 ستیککرنش کل را به دو مولفه کرنش ترمواال مطابق توانها، میبودن کرنش  با فرض کوچک

 تجزیه کرد: وکرنش تغییرفاز
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 (2-1)  𝜀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜀𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑜−𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐 + 𝜀𝑡 

باشد. بنابراین تر از تنش تغییرفاز میدار شکلی تنش تسلیم بسیار بزرگدر آلیاژهای حافظه

سیار ، ناحیه پالستیک به شدت محدود شده و تنها بخش بدار شکلیحین تغییرفاز آلیاژهای حافظه

هد. در نتیجه از دیتی به صورت پالستیک تغییرشکل میمارتنز کوچکی از ناحیه کامال تغییرفاز یافته

 صرف نظر شده است. کرنش پالستیک در

یبس )ی آزاد گانرژ نیاز به تعریف دار شکلی، ابتدابرای بررسی معادله رفتاری آلیاژهای حافظه

sG14[ ( به صورت است[ : 

 (2-2) 

 

Gs(𝛔, T, εt, ξ) = −
1

2ρ
𝛔: 𝐂: 𝛔 −

1

ρ
𝛔: (𝛂(T − T0) + εt)

+ c ((T − T0) − T ln (
T

T0
)) − s0T + u0 +

1

ρ
η(ξ) 

گرمای مخصوص  cجرم مخصوص،  )پارامتر تغییرفاز(، یتنسبت حجمی مارتنز آن در که 

باشند. دمای مرجع می 0Tو  88انرژی داخلی مخصوص ویژه 0u ،87آنتروپی مخصوص ویژه 0s، 86ویژه

α و  89تانسور ضریب انبساط حرارتی مخصوصC هستند.  90تانسور نرمی مخصوص    که در نیز

 وید و الگوداس ارائه شده است؛است که توسط ب 91ایتغییرفاز چندجمله شوندگیتابع سختذکر شده ، 

 (2-3) 
𝑛(𝜉) = {

1

2
𝜌𝑏𝑀𝜉2 + (𝜇1 + 𝜇2)𝜉     (𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)

1

2
𝜌𝑏𝐴𝜉2 + (𝜇1 − 𝜇2)𝜉    (𝑅𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)

  

 پارامترهای ماده هستند؛ 2و  Ab ،Mb ،1که در آن 

                                                 
86 Effective specific heat 
87 Effective specific entropy 
88 Effective specific internal energy 
89 Effective thermal expansion tensor 
90 Effective compliance tensor 
91 Polynomial transformation hardening function 
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 (2-4) 𝑏𝐴 = −∆𝑠0(𝑇𝑓
𝐴 − 𝑇𝑠

𝐴) 

 (2-5) 𝑏𝑀 = −∆𝑠0(𝑇𝑠
𝑀 − 𝑇𝑓

𝑀) 

 (2-6) 
𝜇1 =

1

2
𝜌∆𝑠0(𝑇𝑠

𝑀 + 𝑇𝑠
𝐴) − 𝜌∆𝑢0 

 (2-7) 
𝜇2 =

1

4
𝜌∆𝑠0(𝑇𝑠

𝐴 − 𝑇𝑓
𝐴 − 𝑇𝑓

𝑀 + 𝑇𝑠
𝑀) 

 

A و M یت، گر فازهای آستنیت و مارتنزبه ترتیب نمایانA

sT،A

fT ،M

sT  وM

fT  به ترتیب

د نظر بین دو فاز آستنیت گر اختالف خاصیت مورنشان یت وزدماهای شروع و پایان آستنیت و مارتن

 یت است.و مارتنز

 شوند:محاسبه می زیر خطی وابطپارامترهای موثر ماده در حین تغییرفاز نیز از ر

 (2-8) 𝐂(ξ) = 𝐂A + 𝜉(𝐂M − 𝐂A) 

 (2-9) 𝛂(ξ) = 𝛂A + 𝜉(𝛂M − 𝛂A) 

 (2-10) c(ξ) = cA + 𝜉(cM − cA) 

 (2-11( 𝑠0(ξ) = 𝑠0
A + 𝜉(𝑠0

M − 𝑠0
A) 

 (2-12( 𝑢0(ξ) = 𝑢0
A + 𝜉(𝑢0

M − 𝑢0
A) 

 

0باید توجه نمود که در روابط فوق    1بیانگر فاز خالص آستنیت و   بیانگر فاز خالص

 .به دست آورد بسیآزاد گ یکرنش کل را از انرژ توانیحال مباشد. یت میمارتنز

 (2-13)  
𝜀 = −𝜌

𝜕𝐺𝑠

𝜕𝝈
= 𝐂: 𝛔 + 𝛂(T − 𝑇0) + 𝜺𝑡 

 

، به بیان باشدمی کیکالس تهیسیپالستدر  93انیمشابه قانون جر اریبسکه  92رفازییقانون تغ

  پردازد؛یتی میکرنش تغییرفاز و نسبت حجمی مارتنزرابطه بین 

 (2-14) �̇�𝑡 = 𝚲�̇� 

0رفت )تانسور تغییرفاز است که حین تغییرفاز Λکه در آن  &( و تغییرفاز برگشت )0 &

 ( به صورت زیر ارائه شده است:

                                                 
92 Transformation rule 
93 Flow rule 



                                     دار شکلیافظهحآلیاژهای                  دار شکلیشبیه سازی چندمقیاسی پدیده تغییرفاز در آلیاژهای حافظه

28 

 

 (2-15) 
Λ = {

3

2
𝐻

𝐒

𝜎𝑒
  ;  �̇� > 0  

𝐻
𝜀𝑡𝑟−𝑅

√
2

3
‖𝜀𝑡𝑟−𝑅‖

2
 ;  �̇� < 0

 

trکرنش تغییرفاز حداکثر و  Hکه در آن  R   ،کرنش تغییرفاز برگشت هستند. در رابطه فوق

و 94تانسور تنش انحرافی S . به عالوهباشدیتانسور در خودش م یدهنده ضرب داخلنشان 2عالمت

eσ هستند که عبارتند از؛ 95زتنش فون میز 

 (2-16)  
𝐒 = 𝛔 −

tr(𝛔)

3
𝐈 

 (2-17)  
𝜎𝑒 = √

3

2
 𝑠 ∶ 𝑠 

کند که نیروی در نهایت باید توجه شود که تغییرفاز تنها در صورتی شروع به رخ دادن می

به حد بحرانی خود برسد. بنابراین، سطح تغییرفاز که مشابه سطح تسلیم در  ترمودینامیکی 

 شوداست، مطابق زیر تعریف می پالستیسیته

 (2-18)  
Φ = {

Π − 𝑋 = 0 ;  �̇� > 0

Π + 𝑋 = 0 ;  �̇� < 0
 

0که در آن   باشد. می سطح تغییرفاز نیروی ترمودینامیکی وX  حد بحرانی این نیرو

 شوند:زیر تعریف میهستند که به صورت 

 (2-19)  

 Π(𝛔, T, ξ) = 𝛔: 𝚲: +
1

2
𝛔: Δ𝐂: 𝛔 + 𝛔: Δ𝛂(T − T0) − ρΔc ((T −

T_0 ) − T ln(T/T_0 )) + ρΔs_0 T − ρΔu_0 − 𝜕𝜂/ ∂ξ 

 

 (2-20)  
𝑋 =

1

4
𝜌∆𝑠0(𝑇𝑠

𝑀 + 𝑇𝑓
𝑀 − 𝑇𝑠

𝐴 − 𝑇𝑓
𝐴) 

 

 فرم وابسته معادله حرارت  ـ9ـ2

شود. بنابراین به منظور لحاظ کردن اثرات حین تغییرفاز رفت مقداری گرمای نهان تولید میدر

 .[14] شوندحین تغییرفاز، معادله حرارت درگیر و شرایط مرزی آن به صورت زیر تعریف می حرارتی

                                                 
94 Deviatoric stress tensor 
95 von Mises 
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 (2-21)  
𝑇𝛂 ∶ �̇� + 𝜌𝑐𝑇 + (−Π + T Δ𝛂 ∶ σ − 𝜌Δc ln (

𝑇

𝑇0
) + 𝜌Δs0T) �̇� =

−∇. 𝐪 + 𝑟  

 (2-22)  
  𝑇 = 𝑇𝑠   𝑜𝑛  𝑆𝑇 

 (2-23)  
 𝑘𝑛

𝜕𝑇

𝜕𝒏
= 𝑞𝑠 = ℎ(𝑇𝑒𝑥𝑡

𝑠 − 𝑇𝑠)  𝑜𝑛 𝑆𝑞 

، TSدمای اعمالی به سطح  sT باشد.می 97یداخل یانرژ دیتول rو 96یشار حرارت q که در آن

nk 98حرارتیانتقال  بیضر ،n  بردار یکه عمود بر سطح وsq  شار حرارتی اعمالی بر سطحqS  .هستند 

 تیدما با توجه تنش و ترم دوم به ظرف راتییتغ یچگونگ کنندهانیبپ ترم اول در سمت چ

 باشد،یم رفازییتغ شرفتیحرارت با توجه به پ راتییتغ یچگونگ انگریماده مربوط است. ترم سوم ب یحرارت

انتقال  ندیبه فرآ زینسمت راست معادله  یها. ترمشودیم گفته زین 99نهفته یکه اصطالحاً به آن گرما

 .باشندیمربوط م یتحرار

ی انتقال حرارت بیضر یبرابر درنظر گرفتن با
nkانبساط  بیضر نیمخصوص و همچن ی، گرما

شود )ضمناً فرض یم تبدیل ریبه شکل ز درگیر معادله حرارت ت،یزو مارتن تیدر دو فاز آستن یحرارت

 (:دباش زینهفته ، ناچ یبا گرما سهیمقا در rکه مقدار  شودیم

 (2-24) 𝑇𝛂 ∶ �̇� + 𝜌𝑐�̇� + (−Π + 𝜌Δs0T)�̇� = −∇. 𝐪 
 

 

 

 

                                                 
96 Heat flux 
97 Heat source 
98 Thermal conductivity 
99 Latent Heat 
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 تحلیل چندمقیاسی  :3فصل
 

 

 مقدمه  ـ1ـ3

ائلی مانند بررسی مسحل روش های مکانیک محیط پیوسته در  به دلیل ضعف و ناکارآمدی

وجود ناخالصی در مواد و یا وجود نقص های ساختاری مانند  ،در مقیاس های ریز تنش در نوک ترک

روش ند. با وجود دقت بسیار باال، اههای تمام اتمی روی آوردسازیحفره، محققان به استفاده از شبیه

دودیت شدید از لحاط ابعاد نمونه نتومی دارای محند دینامیک مولکولی و روش های کواهای اتمی همان

سازی هستند. قویترین سوپر کامپیوترهای موجود در جهان در حال حاضر، توان شبیه سازی وزمان شبیه

تعداد زیاد اتم )حجم قابل قبول نمونه( همراه با پتانسیل های پیچیده برای مدت زمان طوالنی تر از 

را به سمت استفاده از روش های  موجود محققین شکالتو م چند نانوثانیه را ندارند، لذا محدودیت ها

 . اده استدکاهش زمان و هزینه مدلسازی سوق چندمقیاسی، برای 

با وجود تالش ها برای در نظر گرفتن اثرات مقیاس های پایین تر در مدل های ماکرو، چنین هم

ز نتایج حاصله در مقیاس های در بسیاری از موارد نیاز به مدلسازی اتمی به صورت مستقیم و استفاده ا

الزم که مدلسازی شرایط مرزی واقعی  101و خستگی100باالتر وجود دارد. در پدیده هایی مانند شکست

مورد نیاز  ی محاسبات در آن نقاطدر صورت وجود نقص و یا ترک در ماده، دقت باال یو از طرف است

                                                 
100 Failure  
101 Fatigue  
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هم  رسد.اجتناب ناپذبر به نظر می است، استفاده از روش های چندمقیاسی برای تامین تمامی شرایط

ه در ماکرو در حال رخ دادن هستند، تعیین روند وقایعی کامکان چنین بررسی پدیده های مقیاس میکرو 

 دهد.را به ما می

برای بررسی روش های چند مقیاسی ضروری است دینامیک مولکولی و معادالت حاکم بر 

ز روش ادر فصل پیش رو ابتدا کلیتی ند. در نتیجه محیط های پیوسته مورد بحث و بررسی قرار گیر

محیط  های ماکرو وبا توجه به بیان مدل های مختلف آن ارائه شده، سپسدینامیک مولکولی و بخش

 شود.های چندمقیاسی پرداخته میبه مرور و طبقه بندی روشپیوسته در فصل قبل، 

 دینامیک مولکولی ـ2ـ3

دینامیک و  102مونت کارلو روشرود : می ذرات به کار میدو دسته تکنیک برای مشاهده رفتار ات

در روش شبیه سازی مونت کارلو، اعداد تصادفی به عنوان ورودی در نظر گرفته شده و  . 103مولکولی

شود. این روش غالبا برای مسائل پیچیده، غیرخطی و یا دارای برای حل مساله از احتماالت استفاده می

شود. در مقابل دینامیک مولکولی روشی است که در آن وضعیت اتم میپارامترهای نامشخص استفاده 

ذره و با درنظرگیری  Nسیستم دارای ها در هر لحظه یا هرگام زمانی با حل معادله حرکت برای یک 

مولکولی ک روش دینامی. [46] آید،  بدست میاز طریق تعیین میدان نیروی حاکم اندرکنش بین ذرات

پیش بینی مسیر  هدف از آنباشد که می کالسیک ی براساس قوانین فیزیکدر واقع یک روش محاسبات

درک پدیده های ماکرو با در نظرگیری اثرات و  و [46]حرکت ذرات در طی زمان در یک سیستم اتمی 

ک مولکولی زمانی است که انجام آزمایش بسیار دشوار، باشد. کاربرد دینامیرفتارهای مقیاس میکرو، می

ها هنگامی است که دما یا فشار سیستم بسیار زیاد خطرناک و یا پرهزینه باشد، یکی از بهترین مثال

جابجایی اتم به عنوان یک ذره نقطه ای دارای جرم و بار در نظر گرفته شده و  این روشدر . [47]باشد می

در مقیاس اتمی  شود.با استفاده از مکانیک آماری بررسی و حل می هرگونه تحریکی اتم ها تحت اعمال

گردد و تعاریف و مفاهیم به صورت و با استفاده از این روش ها، مشخصات متفاوتی از هرماده مشاهده می

   متفاوت است. ماکرو )پیوسته(پایه ای با مقیاس 

سی که در استخراج پارامترهای ترمودینامیکی براساس روش دینامیک یکی از فرضیات اسا

باشد که براساس آن، میانگین زمانی پارامترهای می 104شود، فرض ارگودیکمولکولی در نظر گرفته می

سیستم  شودبراین اساس فرض می باشد.سیستم برابر میانگین فازی )هنگردی( در مکانیک آماری می

)پیکربندی و یا به عبارتی وضعیت مکان و سرعت سیستم در  میکروحالت هاین طوالنی تمام در زما

                                                 
102 Monte Carlo (MC) 
103 Molecular Dynamics (MD) 
104 Ergodic hypothesis 
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 کند.یک لحظه( ممکن را تجربه می

که دارای  در نظر گرفتن هر اتم یا مولکول بصورت یک ذره فرضیات اصلی دینامیک مولکولی،  از

وند و شدل نمیذرات زیراتمی بصورت مستقیم م در این روشباشد. اندرکنش با ذرات اطراف است، می

 گردد.نظر میاز محاسبات کوآنتومی صرف

 باشد:روند حل یک سیستم در دینامیک مولکولی به شرح زیر می

 شود.مکان و سرعت اولیه تمامی اتم ها تعریف می  -1

 شود.نیروی بین اتم ها با استفاده از پتانسیل بین اتمی محاسبه می -2

مکان  یک گام زمانی کوچک به جلو برده شده وپس از بدست آمدن نیروها، سیستم به اندازه  -3

 کند.و سرعت اولیه اتم ها به حالت ثانویه تغییر می

گردد می این مرحله، پس از بدست آمدن مکان و سرعت جدید اتم ها، مجددا  نیروها محاسبهدر  -4

 شود.و همین روند هربار تا انتهای شبیه سازی تکرار می

 شود.محاسبه می( 1-3) رابطه مطابق نیروی وارد بر هر اتم در هر گام

𝐹𝑖 = −∇𝑈𝑖(𝑟𝑁)  (3-1) 

پتانسیل بین اتمی است که  𝑈باشد و لحظه می هر بردار مکان تمامی اتم ها در  𝑟𝑁که در آن 

سازی به واقعیت و نتایج تر شدن جواب شبیهبرای نزدیک نهفته است. آنسازی در امی جزئیات شبیهتم

گیرند، های  دوتایی یا جفتی اتم ها را در نظر میعالوه بر اینکه اندرکنشها پتانسیل بیشترآزمایشگاهی، 

 نمایند.ر محاسبات وارد میهای چندتایی )بس ذره ای( یک اتم با اتم های همسایه اش را نیز داندرکنش

کنترل مشخصات ترمودینامیکی )مانند دما و فشار( و شرایط مرزی، باعث پیچیدگی بیشتر  یهاروش

  .[47] شوندشرایط مساله می

 ایجاد ساختار اولیه  ـ1ـ2ـ3

یا به بیان  105ضروری است تا در اولین گام در شبیه سازی دینامیک مولکولی، وضعیت اولیه

ها بسته به فاز ماده و شرایطی مانند فشار و دمای .اتمها تعیین شوداتم 106دیگر مکان و سرعت اولیه

به صورت  هااتم ساختار اولیه اگرهای متفاوتی داشته باشند. توانند آرایش و چینشاولیه محیط می

این تعریف شده باشند و  ها بیش از حد نزدیک به همی از آن، ممکن است بعضتعریف گردد تصادفی

در  سازی شود.و ایجاد اشکال و اشتباه در روند شبیه سبب ایجاد نیروهای بسیار بزرگی مابین آنهاامر

                                                 
105 Initial conditions  
106 Initial positions and initial velocities  
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های هندسی بایست از الگوریتمها هنگام چینش اولیه آنها، یا مینتیجه برای یافتن جایگاه صحیح اتم

 از پیش تعریف شده، قرار دارد.در هر دوحالت چون 107ها را برروی یک شبکه منظماستفاده نمود و یا اتم

، الزم است تا سیستم رها گردد تا به تعادل برسد شوندها از وضعیت تعادل شروع میسازیمعموال شبیه

 .[48] ترین مکان و سیستم کمترین انرژی ممکن خود را پیدا کندها مناسبیا به عبارت دیگر اتم

انرژی  است و اثرهایشان قابل توجه ها روی همسایهر جامدات، برخالف مایعات و گازها، اثر اتمد

به  ،خصوصا فلزاتمد ها در فاز جاحرکت اصلی اتم ها بیشتر از انرژی جنبشی آنهاست.پتانسیل اتم

 یناین ارتعاش در دمای صفر کلو به لحاظ نظری شودآنها در جای خودشان محدود می 108ارتعاش

  حرکت هستند.متوقف شده و اتم ها در این دما کامال ساکن و بی

ت از شود. برای توزیع سرعها باعث تولید دما و حرکت سیستم میسرعت مجموعه ای از اتم

ها با ولیه اتمشود، معموال سرعت اتوابع خاصی مثل تابع بولتزمن و یا تعریف یک تابع خطی استفاده می

براساس  بیانگر دمای لحظه ای سیستم (2-3)گردد. رابطه ت تصادفی تعیین میتوزیع گاوس و به صور

 باشد.ها میسرعت اتم

T =
2

3NkB
∑

1

2
mα

N

α=1

(vα)2  (3-2)  

 باشد.سرعت هر ذره می 𝑣𝛼 جرم هر ذره و  𝑚𝛼ثابت بولتزمن،  𝐾𝐵تعداد ذرات،  𝑁که در آن 

 شرایط مرزی ـ2ـ2ـ3

ها و محدودیت های محاسباتی، امکان به خاطر هزینه در مدلسازی های دینامیک مولکولی،

و  109شبیه سازی تعداد محدودی اتم وجود دارد. با در نظرگیری شرایط مرزی به صورت صلب

ها غلبه نمود. در نظرگیری این شرایط تعداد اتم محدودیت نوعی بر شود تا بهتالش می 110پریودیک

 است. با شرایط شبه معادل اثرات واقعی محیط اطرافجایگزین کردن مرزی، در واقع به مفهوم 

بسیار کوچک باشد، ضریب بین  گردد در مقایسه با قطعه ماکروسازی میاگر سیستمی که شبیه

شود.به عبارت دیگر، بیشتر اتم ، با واقعیت متفاوت میهاگیرند به کل اتماتم هایی که در سطح قرار می

هایی که داخل ماده قرار و این اتم ها همسایه های کمتری نسبت به اتم گیرندها در سطح ماده قرار می

 خواهد بود.، بسیار مهم 111در نتیجه، اثر سطح دارند، خواهند داشت.

                                                 
107 lattice 
108 Vibration  
109 Rigid  
110 Periodic  
111 Surface effect  
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 [49] شرایط مرزی پریودیک -1-3شکل 

باشد. این سازی در تمام جهات میرایط مرزی پریودیک به مفهوم کپی کردن جعبه شبیهش

کند اما در حقیقت فقط همان جعبه اصلی در محاسبات کامپیوتری در نظر عکس ها تمام فضا را پر می

در سیستم  112ن است که این فرض، سبب ایجاد تناوب مصنوعیشود. نکته قابل توجه آگرفته می

 شود. می

رز در راستای عمود بر مپاسخ ذره دسته دیگر شرایط مرزی صلب هستند که در آنها سرعت 

ط یراهای اتمی است، این ششود. چون عمل قرینه سازی سرعت بدون درنظرگیری اندرکنشقرینه می

 دارد. ه نمیانرژی پتانسیل کل را ثابت نگ ،مرزی

 پتانسیل های بین اتمی ـ3ـ2ـ3

های اتمی از جمله ترین مسائل در مدلسازییکی از مهمهمان گونه که پیش تر اشاره شد، 

 برای در نظرگیری اندرکنش بین ذرات دینامیک و استاتیک مولکولی، انتخاب پتانسیل بین اتمی مناسب

ماهیت مواد )رسانا،  ،کواالنسی، قطبی، یونی()مورد بررسی و نوع پیوندهای آن با توجه به ماده است که

)گاز، مایع، جامد(، شار الکتریکی و حرارتی  113فازنیمه رسانا، عایق( و پدیده های موردنظر مانند انتقال 

پتانسیل های بین اتمی تابعی از مکان  .گرددانتخاب می درآلیاژهای حافظه دار شکلی 114و تغییر ساختار

ها یکدیگر را دفع کرده و در آنها بدین صورت است که درفواصل نزدیک اتم باشند و عملکرداتم ها می

 شود.ها جاذبه ایجاد میفواصل دور بین اتم

                                                 
112 Artificial periodicity 
113 Phase transition 
114 Phase transformation 
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در دینامیک مولکولی، در نظرگیری اندرکنش یک اتم با تمامی اتم های موجود در جعبه شبیه 

ط نزدیک ترین همسایه های باشد، به همین دلیل فقسازی، دشوار و دارای هزینه محاسباتی سنگین می

نتیجه یک شعاع قطع برای هرماده و در هر شبیه  در.   [46] شونددرنظر گرفته میهر اتم در محاسبات 

م هایی رکنش با اتفقط اند 2-3شکل   برای هر اتم مطابق . به عنوان نمونهشودسازی در نظر گرفته می

 شود.اطراف آن قرار دارند، در نظر گرفته می قطع انتخابی ناحیه که در

 

 شعاع قطع و اتم های همسایه -2-3شکل 

 دسته بندی توابع پتانسیل -1-3-2-3

م تقسی 116های چندپیکرهو پتانسیل 115های جفتیتوابع پتانسیل به دو دسته اصلی پتانسیل

های چندپیکره، پتانسیل و از از پتانسیل 117های جفتی، پتانسیل لنارد جونزتوان از پتانسیلشوند. میمی

مزیت غیرقابل انکار توابع پتانسیل جفتی سرعت آنها و در نتیجه مناسب را نام برد.  118اتم تعبیه شده

های چندپیکره، کلی پتانسیلدر حالت باشد. های ساده و دارای تعداد اتم زیاد میبودن برای سیستم

و برای مدلسازی مواد و پدیده های پیچیده،  در نظر گرفتهنیز را  120پیوستهو غیر 119های دوربرداندرکنش

هم چنین در مسائلی که تغییرشکل های بزرگ در سیستم رخ  های جفتی ارجحیت دارند.بر پتانسیل

های مجاور برای ندرکنش های غیرپیوسته ای با اتما ،ها از حالت تعادلدهد، به دلیل انحراف زیاد اتممی

ها برای محدود کردن در این پتانسیلشود که ضروری است تا در محاسبات وارد گردد. هر اتم ایجاد می

 گردد. تابع قطعی هر اتم به نزدیکترین الیه همسایه هایش، از یک تابع قطع استفاده میاندرکنش ها

 .[49]شود پاسخ های بدست آمده ه های غیرعادی در خود موجب بروز پدید تواندمی

                                                 
115 Pairwise potential 
116 Many body potential  
117 Lennard Jones (LJ) 
118 Embedded atom method (EAM) 
119 Long range 
120 Non bonded 
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 121پتانسیل لنارد جونز -2-3-2-3

آن  باتالش شده است  ساده ترین مدل های ریاضی است که پتانسیل لنارد جونز یکی از

سبه محااین پتانسیل برای  اندرکنش بین اتم های خنثی و مولکول ها را محاسبه و توصیف نمود.

 (3-3) رابطه بقمطا یروهای واندروالسی بکار میرود. یکی از رایج ترین فرمت های پتانسیل لنارد جونز ،ن

 :باشدمی

∅LJ(r) = 4ε[(
σ

r
)

12

− (
σ

r
)

6

]  (3-3)  

است  یا به بیانی دیگر عمق موثر پتانسیل انرژی بعتا مقدار مینیممنشانگر  ، εدر این معادله، 

در آن  نشان دهنده فاصله محدودی است که σدهد.که برای یک جفت اتم در حالت تعادل رخ می

به نحوی  εو  σپارامترهای  باشد.فاصله بین دو ذره می نیز 𝑟 شود.پتانسیل بین دو ذره برابر صفر می

 ماده، مقادیری نزدیک به واقعیت بدست بیاید. شوند که مشخصات فیزیکی انتخاب می

)یا همان جمله  پتانسیلتابع بخش دافعه در فواصل کوتاه 
1

r
)

12

توان این شود. میغالب می  

توجیه نمود.به عبارت دیگر،  122یابد، براساس اصل پائولیدافعه را که با کاهش فاصله اتم ها افزایش می

 یابد.کنند، انرژی سیستم افزایش میهمپوشانی پیدا میاتم ها با همدیگر  زمانیکه ابرهای الکترونی اطراف

شود، می σ 1.122پس از رسیدن تابع پتانسیل به مقدار حداقل آن زمانیکه فاصله بین دو اتم  درحدود 

شده و از نیروهای واندروالسی  غالبیا جمله دوم آن که در فواصل طوالنی بخش جاذبه تابع پتانسیل 

 دهد. گیرد، خود را نشان میمینشات 

این  ،مزیت اصلی این تابع پتانسیل سادگی و کم بودن هزینه محاسباتی آن است، در مقابل

، به عبارتی تمرکز این پتانسیل باشدمناسب نمیپتانسیل برای توصیف پیوند کوواالنسی و اندرکنش فلزی 

اد دارای رفتار یا ویژگی های خاص مناسب برروی مسائل پایه ای بوده و برای بدست آوردن مشخصات مو

     .[46] باشدنمی

 123پتانسیل مورس -3-3-2-3

 رابطه باشد که مطابقهای جفتی و نسبتا ساده، پتانسیل مورس مییکی دیگر از پتانسیل

برای بررسی اثرات   124این پتانسیل توسط فیلیپ مورس نماید.میانرژی سیستم را محاسبه  3-2

                                                 
121 Lennard Jones (LJ) 
122 Paulie principle 
123 Morse  
124 Philip Morse 
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مانند آلیاژها، پیشنهاد  127یبرروی مواد دواتم 126در حین مطالعات مکانیک کوانتوم 125هارمونیکغیر

 شود.استفاده می نیز مواد جامد و مایع انواعی از برای مطالعهو  گردید

∅M(r) = ε[(1 − e
−(r−re)

σ⁄ )
2

− 1]  (3-4) 

، نشانگر مقدار مینیمم تابع انرژی یا به بیانی  εمشابه پتانسیل لنارد جونز در این معادله نیز، 

کننده نیز کنترل σ دهد.دیگر عمق موثر پتانسیل است که برای یک جفت اتم در حالت تعادل رخ می

نماد  𝑟هاست. بین اتم 130یا به تعبیر دیگر سختی باند 129انحنا نمودارو  128میزان بازشدگی چاه پتانسیل

به نحوی انتخاب  εو  σباشد. پارامترهای فاصله دو ذره در حالت تعادل می  𝑟𝑒فاصله بین دو ذره و 

دو تابع  3-3شکل  درشوند که مشخصات فیزیکی ماده، مقادیری نزدیک به واقعیت بدست بیاید. می

σ  تانسیل لنارد جونز با در نظرگیریپ = 1 𝐴و تابع پتانسیل مورس با درنظرگیری  σ = 0.5 𝐴  و

𝑟𝑒 = 1.2246 𝐴 .در کنار هم ترسیم شده اند 

 

 

 131پتانسیل اتم تعبیه شده  -4-3-2-3

-شود، مشکالت متعددی در شبیه سازی ایجاد میزمانیکه از پتانسیل های جفتی استفاده می

باشد، در غیر اینصورت  132دارای تفاوت اندکی با توده ماده باید د، زیرا محیط اتمی در نظر گرفته شدهگرد

                                                 
125 anharmonicity effects  
126 Quantum mechanics  
127 Diatomic molecule  
128 Width of well  
129 curvature 
130 Bond stiffness  
131 Embedded Atom Method (EAM) 
132 Bulk  

 [49] پتانسیل لنارد جونز و پتانسیل مورس -3-3شکل 
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و ....  134و یا به عبارتی افزایش سطح به حجم، مرزدانه ها133مشکالتی از قبیل افزایش سطح آزاد ماده 

طبق تر با فیزیک در نتیجه برای مواجه نشدن با چنین مشکالتی و گرفتن جواب هایی من ید.آپیش می

 .]46[ روندمی 135جسمیواقعی ماده، به سراغ پتانسیل های بین اتمی چند

باشد، معموال برای مدلسازی که یکی از پتانسیل های چند جسمی میپتانسیل اتم تعبیه شده 

در  136امد را به عنوان یک ناخالصیج هادتوان هر اتم در م، میفلزات بکار میرود. بر مبنای این پتانسیل

، در جایگاهی مشخص در شبکه اتمی آن 137ز برای جایگذاریمیزان انرژی مورد نیا  که نظر گرفت

چنین هم باشد. در آن ناحیه می سایر اتم ها به جز خود اتم مورد نظر، 138وابسته به چگالی الکترونی

 .  [51] مقدار چگالی الکترونی اتم ها به فاصله وابسته است

𝐸𝑖 = 𝐹𝛼 (∑ 𝜌𝛽(𝑟𝑖𝑗)

𝑖≠𝑗

) +
1

2
 ∑ ∅𝛼𝛽(𝑟𝑖𝑗)

𝑖≠𝑗

  (3-5)  

بستری در  αاز جنس  𝑖 اتم  140مربوط به جایگذاریانرژی یا همان ترم  𝐹𝛼 139 ، (5-3 رابطه در

ρ) 141الکترونی  چگالیتابعی ازاز سایر اتم ها، 
𝛽

. است𝑖 در همسایگی اتم   𝛽از جنس 𝑗 بر اثر وجود اتم   (

𝜑عالوه بر این، 
𝑖𝑗

,𝑖 ای و تعامل جفتی بین اتم ه  142نظرگیری تاثیردر ی برایتابع   𝑗 بیانگر  است که

 از همدیگر قرار دارند. 𝑟𝑖𝑗 به فاصله که ،باشدانرژی دافعه بین دو اتم می

برابر مجموع خطی چگالی  𝑖ترین حالت، چگالی الکترونی در مکان اگر فرض کنیم که در ساده

𝜌برای  (6-3) رابطه است، به  𝑖الکترونی تک تک اتم ها به جز خود اتم 
𝑖

 رسیم: می 

𝜌𝛽 = ∑ 𝜌𝑗
𝛼

𝑗≠𝑖

(𝑟𝑖𝑗)  (3-6) 

دول ی، مگاتمی در حالت تعادل، انرژی چسبندبرای استفاده از این تابع پتانسیل به حجم 

 است.  حجمی، ساختارشبکه، پتانسیل دو ذره ای دافعه و تابع چگالی الکترون نیاز

به انرژی یک اتم در یک آلیاژ و انرژی یک اتم در مشابهی برای محاسیکسان و تابع جایگذاری 

                                                 
133 Surface  
134 Grain boundaries  
135 Many body potential 
136 Impurity 
137 Embed 
138 Electron density 
139 Embedding energy  
140 Embed 
141 Background electron density 
142 Screening function  
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به طور خالص از  یا تعامل جفتی جمله مربوط به محاسبه اندرکنش دوتایی یک ماده خالص بکار میرود.

جنس دافعه بوده و در هنگام استفاده از این پتانسیل برای یک آلیاژ و یا به عبارت دیگر ماده ای از دو 

 کنند.گیری هندسی جمله دافعه تک تک اتم ها استفاده مییانگینجنس، برای محاسبه آن از م

بایست معین گردند: سه تابع اسکالر برای محاسبه این پتانسیل می 143برای یک ماده خالص

باید . برای یک ماده دوتایی هفت تابع 146، تابع توزیع ابر الکترونی145، اندرکنش دوتایی144تابع جایگذاری

نش دوتایی، بین ماده اول با ماده اول، ماده دوم با ماده دوم و ماده اول با مشخص گردند: سه تابع اندرک

، دوتابع جایگذاری، یک تابع برای هر جنس اتم و دوتابع توزیع ابرالکترونی برای هرجنس 147ماده دوم

اتم. در حالت کلی این توابع به فرمت جدولی تهیه شده و اگر اعداد مابین خانه های جدول باشد، از 

 شود. استفاده می 148چندجمله ای )چندضابطه ای( مکعبین یابی درو

سازی های خواص متالورژیکی فلزات از جمله تغییر فاز در بلورها،  در شبیه از این پتانسیل

، بررسی تاثیر ی عناصر واسطهبررسی پایداری ساختارهای شبکه اتمی، بررسی ناخالصی ها دربلورها

  .[46]گردد میتمی ماده و بررسی پدیده شکست استفاده وجود نقص و مرزدانه در ساختار ا

 149سینکلر-پتانسیل فینیس -5-3-2-3

باشد با این می و حتی به تعبیری زیر مجموعه آن این پتانسیل مشابه پتانسیل اتم تعبیه شده

، یا به  𝑗و  𝑖هر دو اتم ها، جنس تفاوت که در محاسبه جمله جایگذاری یک اتم در بستری از سایر اتم

 .[51] بستگی داردعبارت دیگر به جنس اتمی که درنظر گرفته شده است و همسایه مورد بررسی آن، 

توان تاثیر وجود دو جنس مختلف را مشاهده و اعمال نمود. در نتیجه برای آلیاژها و مواد دوتایی می

باشد که پارامترهای آن کامال مشابه می 3-3رابطه ط این پتانسیل مطابق رابطه محاسبه انرژی توس

 نظر گردیده است.بوده و از توضیح مجدد آنها صرف (7-3رابطه  پارامترها در

𝐸𝑖 = 𝐹𝛼(∑ 𝜌𝛼𝛽(𝑟𝑖𝑗)

𝑖≠𝑗

) +
1

2
 ∑ ∅𝛼𝛽(𝑟𝑖𝑗)

𝑖≠𝑗

  (3-7) 

                                                 
143 Pure material or single element 
144 Embedding function 
145 Pair-wise interaction 
146 Electron cloud contribution function 
147 A_A, A_B, B_B 
148 Cubic splines interpolated 
149 Finnis-Sinclair   
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        )MEAM( 150پتانسیل اتم تعبیه شده اصالح شده -6-3-2-3

و گازهای  152فلزات، مواد نیمه رسانا و برای مدلسازی 1991در سال 151بَسکس این فرمول توسط

                   :باشد. فرم عمومی آن به شرح زیر می]53[ارائه شده است  153دوتایی

E= ∑ Fi(ρ̅i)+
1

2
∑ Sij∅ij(rij)

j(≠i)i

  (3-8) 

بستری از سایر اتم ها، هر اتم در  155یا همان ترم مربوط به جاسازی 𝐹𝑖 154 (8-3) در رابطه

ρ) 156تابعی از تراکم  الکترونی
𝑖

𝜑 و 𝑆𝑖𝑗عالوه بر این، . است  (
𝑖𝑗

(𝑅𝑖𝑗)  157در نظرگیری تاثیر ی برایابعوت  

,𝑖ای و تعامل جفتی بین اتم ه 𝑗 که به فاصله  𝑅𝑖𝑗  ،می باشنداز همدیگر قرار دارند . 

تی کاربردی از تعامل جف رابطهیک  بدست آوردن ، وعه اتمیک مجم برای محاسبه انرژی کل

φ ذرات )اتم ها( یا مقدار عبارت 
𝑖𝑗

 (R 𝑖𝑗) رویکرد در  .ضروری استMEAM  ، مقدار نه از یک این

تابع انرژی متناظر با انرژی کل و  برای مشخصر یدامق با در نظرگیریفرمول کاربردی خاص، بلکه 

در اینجا، ساختار  ود.محاسبه می ش ،159تعادلمدر ساختار مرجع  ،مکان مربوطه در یک اتم 158جایگذاری

. قرار دارند در نقاط دقیق شبکه اولیه تعادل به عنوان ساختاری تعریف می شود که اتم هایممرجع 

درجه، به صورت صفر  روابط زیر، در دمای از  ،تعادلمساختار مرجع  درهر اتم  برایانرژی کل  مقدار

 .]54[ آیدبه دست می ، 160از فاصله نزدیک ترین همسایهتابعی 

Eu(R)=-Ec(1+a*+da*3
)e-a*

  (3-9)  

a*=α( R
re

⁄ -1)  (3-10)  

α=(
9BΩ

Ec

)

1/2

  (3-11) 

، گیانرژی یکپارچ  𝐸𝑐فاصله نزدیکترین همسایگی،  𝑟𝑒پارامتر قابل تنظیم،   d  در روابط فوق،

                                                 
150 Modified Embedded Atom Method (MEAM) 
151 Baskes 
152 Semiconductors 
153 Diatomic gases 
154 Embedding energy  
155 Embed 
156 Background electron density 
157 Screening function  
158 Embedding function  
159 Equilibrium reference structure 
160 Nearest neighbor distance 
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B وبالک مدول ، Ω متعادل مرجع است حجم اتمی ساختار.  

هر اتم،  162نظرگیری نزدیک ترین همسایه های با در 161تعبیه شده اصالح شده یپتانسیل اتم

است که عموما در ادبیات فنی برای مدلسازی طیف وسیعی از مواد و المان  163یک پتانسیل نیمه تجربی

 دارد.یف ویژگی های فیزیکی مواد را ها با ساختارهای کریستالی متفاوت بکار رفته و توان توص

همراه یک تابع  همسایه های نزدیک به هر اتم  اولیه، فقط اولین الیه از MEAM پتانسیل در 

دچار خطا  165bccشد. این پتانسیل برای برخی از ساختارهای  می نظر گرفتهدر 164غربالگری قوی

شد، بدین معنی که  انرژی را کمتر از مقدار واقعی آن و ساختار را متفاوت با واقعیت، محاسبه میمی

 آید که مغایر( بدست می100( کوچکتر از صفحه )111)به عنوان مثال انرژی سطحی صفحه  نمود.

در حین  bccهم چنین ساختاری با انرژی کمتر ازانرژی مواد دارای ساختار  باشد.نتایج آزمایشگاهی می

شود که دارای خواص با این پتانسیل ایجاد می bccمدلسازی دینامیک مولکولی برخی از فلزات 

 تغییر دادن پارمترهای مدلبرای اصالح این مشکل ، باشد. اصلی می االستیسیته کامال متفاوت با ماده

 کنددقت آن در محاسبه سایر خواص فیزیکی ماده نشود، کفایت نمی در حدی که باعث از دست رفتن

به فاصله فاصله دومین الیه نزدیکترین  اتم های همسایه هر اتم نسبت   bccدر ساختارهای  . [55]

ها با دومین الیه همسایه های هراتم حتی با وجود تابع اندرکنشدرصد است.  15، در حدود اولین الیه

ناتوانی این پتانسیل در بازتولید انرژی سطحی  . [56]باشد نظر نمیغربالگری، در این ساختار قابل صرف

های هراتم با نزدیکترین الیه ز این واقعیت است که تنها اندرکنشناشی اسطح انرژی پایین صفحات با 

 .[55]شد های اولیه با این پتانسیل درنظرگرفته میهای آن در مدلسازیهمسایه

 166FCCهایی با ساختار برای الماناولیه  MEAMکردند که پتانسیل لی و همکاران گزارش 

( 100اسی ازجمله ناپایداری ساختاری و خطا در ایجاد دوباره برخی صفحات مانند )دارای نقص های اس

 .[57] باشد(  می111( و )110و )

یه همسایه های نزدیک برای اصالح مشکالت مشاهده شده در این پتانسیل، اولین ودومین ال

تا حد زیادی کاهش  bccاهده شده در ساختارهای و خطای مش به هر اتم، در محاسبات منظور گردید

                                                 
161 Modified embedded atom method (MEAM) 
162 Nearest neighbor 
163 Semi empirical 
164 Screening function 
165 Body center cubic 
166 Face Center Cubic (FCC) 
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-خواص نقص ها از جمله ثوابت االستیک، خواص ساختاری،خواص فیزیکی مختلفی از المان .[56] یافت

خواص سطحی و خواص دمایی محاسبه و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شدند تا  قابل  های نقطه ای،

 . [58]و  [56] این پتانسیل اثبات گردد اعتماد بودن

های اندرکنش هر اتم با اولین الیه همسایهدر نظرگیری اصلی تنها با   MEAM تابع پتانسیلدر 

مورد  ، 169صله بیشتر های بیشتر با فااتم ها و همسایه اثر قوی 168با استفاده از یک تابع غربالگری ،167آن

از نزدیک ترین همسایه  پتانسیل اتم تعبیه شده اصالح شده با در نظرگیری دوالیه .گیردبررسی قرار می

اتم  اثر( C𝑚𝑎𝑥وC𝑚𝑖𝑛 171) غربالگریبه طور جزئی با تنظیم پارامترهای  ،در محاسبات 170های هر اتم

 گیرد.نظر میبا شدت کمتری در  های همسایه بیشتر و دورتر را

از پتانسیل اتم تعبیه شده اصالح شده و در با استفاده  172برای توصیف یک عنصر خالص

چهار پارامتر . ضروری است 173پارامتر مستقل چهارده، نظرگیری الیه اول و دوم همسایه های هر اتم

و  176ساختار مرجع بالکمدول ، 175تعادلدر حالت ، فاصله نزدیکترین همسایه 174چسبندگی)انرژی 

 زوال های طولدیگر)هفت پارامترتند. سه 178مربوط به معادله جهانی حالت ( 177پارامتر قابل تنظیم

تعلق  182به تابع تعبیه A پارامتر ند.سته 181مربوط به چگالی الکترون ( 180دهی وزن پارامترهایو 179

موجود در  184ت متعدداجسام یا ذرا یا اعمال اثر 183مسئول غربالگری C𝑚𝑎𝑥و C𝑚𝑖𝑛 دارد و پارامترهای

 د.هستن اطراف اتم موردنظر،

، تعیین سیزده پارامتر مستقل عالوه بر پارامترهای مورد نیاز 185برای توصیف یک آلیاژ دوتایی

                                                 
167 Nearest neighbor interaction 
168 Screening function  
169 Many body  
170 Second nearest neighbor embedded atom methods (2NN MEAM) 
171 Screening parameters  
172 Pure element 
173 Independent parameters  
174 Cohesive energy (Ec) 
175 Nearest neighbor distance in equilibrium structure (re) 
176 Bulk modulus of the reference structure (B) 
177 Adjustable parameter  
178 Universal equation of state 
179 Decay lengths (𝛽(0) ،𝛽(1)  ،𝛽 (2) ،𝛽(3))   
180 Weighting factors ( 𝑡(1)  ،𝑡  (2) ،𝑡(3)) 
181 Electron density  
182 Embedding function  
183 Screening 
184 Many body  
185 Binary alloy 
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، فاصله چسبندگیچهار پارامتر )انرژی برای توصیف تک تک عناصر تشکیل دهنده ماده،  ضروری است، 

مربوط به معادله  ( و پارامتر قابل تنظیم ساختار مرجع الکبمدول  ، تعادلدر حالت نزدیکترین همسایه 

تعلق دارد و  187به چگالی الکترونی 186فاکتور اندازه گیری چگالی اتمی الکترون  .ندستهجهانی حالت 

اجسام  یا اعمال اثر غربالگری( مسئول 𝐶𝑚𝑎𝑥و چهار پارامتر  C𝑚𝑖𝑛هشت پارامتر باقی مانده )چهار پارامتر 

 د.هستنتعدد موجود در اطراف اتم موردنظر ذرات م یا

 نیروهای وارد بریک اتم ـ4ـ2ـ3

آن قعیت مقدار نیروی وارد بر یک  ذره برابر منفی مشتق انرژی پتانسیل آن ذره نسبت به مو

 باشد.می( 12-3)مطابق رابطه 

U = U(r1, r2, … , rn) (3-12) 

Fi = −
dU

dri
= − (

∂

∂xi
+

∂

∂yi
+

∂

∂zi
) U = −∇iU (3-13) 

𝑦 و 𝑥𝑖( 13-3) در رابطه
𝑖

 باشند.ام می𝑖مختصات ذره  𝑧𝑖 و 

 )هنگرد( 188آنسامبل ـ5ـ2ـ3

اگر  همان ماکرو ناممکن است. کنترل کردن شرایط میکروسکوپی یک سیستم از مقیاس باال یا

توان باشد، میسیستمی داشته باشیم که دارای تعداد زیادی اتم بوده و مکان وسرعت آنها مشخص می

نمود  189توان از نظر مکانیکی یا حرارتی سیستم را ایزولهسازی را ثابت نگه داشت؛ میشبیه حجم جعبه

قرار داد و دمای  190سیستم را در یک حمام حرارتیتوان میاین روش انرژی آن را کنترل نمود یا  و با

آن را کنترل نمود. در هر کدام از این موارد یک قید ماکروسکوپی برروی سیستم اعمال شده است که 

کند زیرا تعداد زیادی )در یک سیستم کند اما کنترل نمیدهی میرفتار سیستم را هدایت و جهت

ود دارد که با قیود ماکروسکوپی تعریف شده، وج 192( میکروحالت191کالسیک تعداد نامحدودی

با مجموعه منظور از میکروحالت، یک تصویر از سیستم در یک لحظه و وضعیت خاص  دارد. 193مطابقت

مجموعه تمام میکروحاالتی که با یک قید ماکرو سازگار  باشد.ای مشخص از مکان و مومنتم اتم ها می

                                                 
186 Atomic electron density scaling factor (ρ0) 
187 Electron density 
188 ensemble 
189 Isolate  
190 oven 
191 Infinite number 
192 microstate 
193 Compatible  
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قیود ماکروسکوپیک مختلف منجربه ایجاد  .[49] گویندو منطبق هستند را یک آنسامبل یا هنگرد می

 شوند.های متفاوت می آنسامبل

میکروکانونی، یکی از هنگردهای تعریف شده در مکانیک آماری است که در یا  NVEآنسامبل 

به  .[46] ماندبت میگیری زمانی ثاها، حجم سیستم و انرژی کل سیستم در طی انتگرالآن تعداد اتم

برای ثابت نگه داشتن انرژی در  یک بیان دیگر سیستم با محیط اطراف خود تبادل جرم و انرژی ندارد. 

سیستم کافی است تا از اعمال نیروهای خارجی به آن جلوگیری شود، در نتیجه انرژی کل سیستم ثابت 

 .[48] ماندمی

شود. در نتیجه، از باشد که ثابت نگه داشته میدر بیشتر آزمایشات، دما یکی از پارامترهایی می

شود که در آن با استفاده از یک ترموستات، دما در حدود مقدار میانگین استفاده می NVTآنسامبل 

در مقابل در این آنسامبل، سیستم با محیط اطراف تبادل .[46] شودتعریف شده برای آن، نگه داشته می

ها در تبادل گرمایی با یک حمام با دمای ثابت بوده انرژی دارد اما تبادل جرم ندارد. عموما این سیستم

 .  [48] کندو با حمام گرمایی هم انرژی شده و انرژی آنها حول انرژی حمام گرمایی نوسان می

 یزمان یریانتگرال گ ـ6ـ2ـ3

انون ق ،یمولکول کینامی. در دشودیم جادیدر مکان و سرعت ذرات با گذشت زمان ا راتییتغ

 .، بر حرکت اتم ها حاکم است(14-3) رابطهمطابق  وتنیدوم ن

∑ 𝐹𝑖

𝑁

𝑖=1

= 𝑚𝑖𝑎𝑖 = 𝑚𝑖

𝜕2
𝑟𝑖

𝜕𝑡2
  (3-14) 

 نه که درهمانگومساله که سرعت اتم ها  نیذره با استناد به ا کیحل معادله حرکت  ،یتئور در

رابطه  نداتم ها همان شتابو  نسبت به زمان آنها مکانمشتق اول  ذکر شده است، برابر (15-3)رابطه

  .سدریبه نظر م یکار ساده ا باشد،یم نسبت به زمان آنها مکانمشتق دوم  (16-3)معادل 

vi(t)=vi(0)+ ∫ ai(t)dt
t

0

   (3-15) 

ri(t) = ri(0) + ∫ vi(t)dt
t

0

  (3-16) 

، معادله حرکت را بصورت همزمان حل کنیم، برای تمامی ذرات یک سیستم مخواهییم کهیزمان

در نتیجه  م،یکن ستفادها بایست از حل عددیشویم که امکان این مساله وجود نداشته و می متوجه می
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 .میاستفاده کن یبیتقر هایکرده و از روش میتقس یکوچکتر هایتا مساله را به بخش میناچار

باشد که آن را به بخش های کوچکی زمان می مساله، 194در حل مسائل دینامیک مولکولی، دامنه

کنیم. هرچه تقسیم کرده، و هربار یک گام زمانی جلو رفته، مساله را حل می 𝑡∆یا  195به اندازه گام زمانی

شود، در مقابل هزینه های کمتر می 196اندازه گام زمانی را کوچکتر کنیم، خطای ناشی از تقریب

بایست شویم. در نهایت میمواجه می 198و ابعاد مساله 197زمانمحاسباتی زیاد شده و با محدودیت در 

تعادلی مابین دقت موردنیاز، زمان و ابعاد مساله، زمان و هزینه های محاسباتی و سرعت حل برقرار 

 199حل عددی مناسب، روشی است که دقت باال، هزینه محاسباتی کم و پایستگی انرژی گردد. روش

  باشد.  201و تعینی 200یرپذخوب داشته و هم چنین بازگشت

قانون . پایستگی انرژی یک اصل اساسی در فیزیک است و در مسائل اتمی نیز باید رعایت گردد

ه اگر در بدین معنا ک .باشدپذیر میبازگشت، استدوم نیوتن که حاکم بر مسائل دینامیک مولکولی 

بلی خود قابتدایی و وضعیت  جهت معکوس همان سیستم با شرایط مشابه، بارگذاری شود؛ باید به نقطه

 برسد. 

ای یک ها( برتعینی بودن سیستم نیز بدان معناست که با داشتن اطالعات )سرعت و مکان اتم

ن قبلی آینده ها( را برای لحظه ای دیگر که نسبت به زمالحظه خاص، بتوان اطالعات )سرعت و مکان اتم

 شود، محاسبه نمود.    محسوب می

 اد اتمیمحاسبه تنش در ابع ـ7ـ2ـ3

ک در دینامی شود.های پیوسته تعریف میتنش از جمله مفاهیمی است که در مکانیک محیط

 .نمایندمی تنش را از برابری چگالی انرژی کرنشی بین دو مدل اتمی و محیط پیوسته محاسبه ،مولکولی

ابتدا به ا تکه بتوان پارامترهای موثر در محاسبه تنش اتمی را توضیح داد، الزم است برای آن

 توضیح چند اصطالح پرداخته شود.

                                                 
194 Domain  
195 Time step  
196 Error of approximation  
197 Time frame limit 
198 Size limit  
199 Energy conservation  
200 Reversible  
201 deterministic 
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یا انرژی حاصل از کشش پیوندی از جمله پارامترهایی است که برای  202باند 4-3شکل  براساس

 این بخش از انرژی پتانسیل در گردد.محاسبه می 17-3رابطه مطابق  های آنهر اتم با تک تک همسایه

  .[59] گرددمیواقع برای کنترل طول پیوندهای کوواالنسی بوده و برپایه قانون هوک محاسبه 

 

 

u(b) = ∑
kb

2
(r − r0)2

bonds

  (3-17) 

 که پیوند مرجع یا طول پیوند طبیعی نام دارد،طول   𝑟0و مشابه ثابت فنر  𝑘𝑏در این رابطه 

 تعیینبستگی دارند و براساس آن  شود، دو ماده ای که پیوند بین آنها برقرار می هردو این پارامترها به

 فاصله بین دو اتم یا دو مولکول است. 𝑟شوند. هم چنین می

که برای  ها از مقدار مرجعشانیا انحراف زاویه ای یا خمش زاویه 203زاویه 5-3شکل براساس 

 شود.تعریف می( 18-3)رابطه  یک اتم با در نظرگیری دوهمسایه آن که در دو سمت قرار دارند، مطابق

 

u(θ) = ∑
𝑘𝜃

2
(θ − θ0)2

angles

  (3-18) 

هستند که براساس  زاویه مرجع 𝜃0و  ثابت نیرو 𝑘𝜃 ،(18-3) همانند رابطه (19-3) رابطه در

زاویه بین سه اتم یا سه  𝜃شوند. هم چنین می شود، تعیینسه ماده ای که پیوند بین آنها برقرار می

 مولکول موردنظر است.

توان گفت در دمای از است، در نتیجه میها به انرژی زیادی نیبرای شکستن باند یا زاویه بین اتم

و سهم  شدهدی برای یک اتم و یک ماده فعال ن، این درجات آزاجهو بدون اعمال نیروی قابل تو اتاق

                                                 
202 bond 
203 Angle  

 وجود باند یا کشش پیوندی بین دو اتم -4-3شکل 

 زاویه تشکیل شده بین سه اتم -5-3شکل 
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در مقابل پیچش زاویه ای و جمالت نامتعارف سهم قابل شوند. خاصی از انرژی پتانسیل را شامل نمی

 دهند.یتوجهی از انرژی پتانسیل را به خود اختصاص م

یا پیچش زاویه ای از جمله پارامترهایی است که برای هر اتم  204دایهدرال 6-3شکل  براساس

 گردد.محاسبه می( 19-3 رابطه) و براساس با در نظرگیری سه همسایه

u(φ) = ∑
𝑘𝜑

2
[1 + 𝑐𝑜𝑠(nφ − γ)]

dihedrals

  (3-19) 

یک  𝑛و زاویه پیچشی  φ ،شودانرژی نامیده می یا مانع اصطالحا ارتفاع سد 𝑘𝜑در این رابطه ، 

عدد صحیح مثبت است که تکرارشوندگی پتانسیل  یا تعداد مینیمم ها یا ماکزیمم های آن را در یک 

شود، رامتر براساس چهار ماده ای که پیوند بین آنها برقرار میپا کند،که هرسهمشخص می [0,2Π]دوره 

 اختالف فاز بین چهار اتم یا چهار مولکول موردنظر است. 𝛾شوند. هم چنین می تعیین

یا خمش خارج از صفحه که برای یک اتم با در نظرگیری  205جمالت نامتعارف 7-3شکل  مطابق

 مطابق به نحوی که از سه اتم یک صفحه عبور کند و اتم چهارم در فضا قرار بگیرد، ،نهمسایه آ چهار

 شود.تعریف می(  20-3) رابطه

 

u(ψ) = ∑
𝑘𝜓

2
(ψ − ψ0)2

impropers

  (3-20) 

𝜓و سیلسختی پتان 𝑘𝜓در این رابطه ، 
0

تعادلی است،که هردو پارامتر براساس چهار  زاویه مقدار 

                                                 
204 Dihedral  
205 Angle  

 جمالت نامتعارف و حرکات خمشی خارج از صفحه -7-3شکل 

 زاویه ای ایجاد شده با چهار اتم پیچش -6-3شکل 
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زاویه بین صفحه شامل سه اتم  𝜓شوند. هم چنین می شود، تعیینماده ای که پیوند بین آنها برقرار می

 .[59] استو پیوند بین اتم اصلی و اتم واقع در خارج از صفحه 

 (4-3) رابطه مطابقشود. نش وارد بر هر اتم جمالت متعددی در نظر گرفته میبرای محاسبه ت

انرژی جنبشی اتم موردنظر است که به سرعت وجنس آن بستگی  در محاسبه تنش اتمی، اولین جمله

های آن است. هر اتم با تک تک همسایهحاصل از اندرکنش  206دارد. دومین جمله مجموع انرژی جفتی

های همسایه آن است. سومین جمله مجموع انرژی حاصل از وجود باند بین یک اتم و تک تک اتم

ها یا وجود زاویه، اندرکنش سه تایی اتمجمالت بعدی به ترتیب برای در نظرگیری انرژی حاصل از 

باشد. هم چنین اگر ها میکنش های دوربرد اتماندرکنش چهارتایی یا وجود دایهدرال و نابجایی و اندر

 .[51] شوداتمی دارای قید باشد، وجودبرخی از انواع قید باعث ایجاد تنش داخلی مضاعف برروی آن می

 (3-21)  

Sab = −[mvavb +
1

2
∑(r1a

F1b

Np

n=1

+ r2a
F2b

) +
1

2
∑(r1a

F1b

Nb

n=1

+ r2a
F2b

)

+
1

3
∑(r1a

F1b

Na

n=1

+ r2a
F2b

+ r3a
F3b

) +
1

4
∑(r1a

F1b

Nd

n=1

+ r2a
F2b

+ r3a
F3b

+ r4a
F4b

)  +
1

4
∑(r1a

F1b

Ni

n=1

+ r2a
F2b

+ r3a
F3b

+ r4a
F4b

) + Kspace(ria
, Fib

) + ∑ ria
Fib

Nf

n=1

] 

 

 

 حجم اتمی ـ8ـ2ـ3

 شود.ه میبرای محاسبه حجم رسیده به هر اتم در دینامیک مولکولی از الگوریتم ورونئی استفاد

   مطابق در واقع با این الگوریتم

است، را مشخص  بخشی از فضا که به یک شبکه خاص نزدیکتر از هرشبکه دیگری  8-3شکل 

 دهیم.کرده و به یک اتم خاص اختصاص می

 

                                                 
206 Pairwise energy  
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 الگوریتم ورونئی برای اختصاص بخشی از فضا به هر اتم-8-3شکل 

 روش های چندمقیاسی ـ3ـ3

شود مسائلی مانند شکست و یا خستگی،  دارای ماهیت چندمقیاسی هستند، زمانیکه گفته می

 ند، کهمنظور آن است که این مسائل شامل پدیده هایی در دو یا چندمقیاس زمانی و یا طولی هست

و بدون در نظر  کنندمیافتند، نقش اساسی ایفا های مختلف اتفاق میر مقیاستمام پدیده هایی که ددر

-توان مساله را به درستی شبیهنمی و برقراری ارتباط بین آنها، گرفتن پدیده ها و مقیاس های مختلف

، مزیت 207گردد. برای مقیاس ریزهای چندمقیاسی، دو مقیاس مطرح میغالبا در روشسازی نمود.  

در مقابل دهد، قیاسی آن است که امکان مدل کردن سیستم بزرگتر یا زمان بیشتری را میروش چندم

براساس قوانین و اصول آن است که امکان مدلسازی  ، مزیت روش چندمقیاسی208برای مقیاس درشت

تر و اصولی تری از پدیده دیدگاه علمی درست ،به بیان دیگر .دهدای تر و با فرضیات کمتری را میپایه

 مطرح شده و مورد توجه قرار گرفتند. 1980روش ها از سال  این دسته .[49] آیدمیو علت آن، به دست 

های چندمقیاسی بافرض استفاده از دینامیک مولکولی برای مدلسازی در مشکل اصلی در روش

اس درشت، برقراری ارتباط بین مقیاس ریز و استفاده از روش اجزامحدود برای مدلسازی در مقی

دومقیاس است. به عبارتی موج از مرز بین دوناحیه اتمی و کانتینیوم عبور نکرده و بابرخورد به مرز 

 شود.منعکس می

 های چندمقیاسی دسته بندی روش ـ1ـ3ـ3

ی سلیقه شوند.تقسیم می 210و همزمان 209ترتیبیروش های چندمقیاسی به دو دسته اصلی 

چندمقیاسی، بر اساس نوع روش، سبب شده است که در ادبیات  های ی تعریف روشبرخی از محققان برا

                                                 
207 Fine scale  
208 Coarse scale 
209 Sequential  
210 Concurrent  
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بندی تقسیمیکی از پرکاربردترین  های مشابه برای دو روش کامال متفاوت مشاهده شود.فنی گاهی اسم

مطابق  212میلرو   211ی مورد تحلیل توسط تادمورهای تحلیل چندمقیاسی براساس مسئلهانواع روش

 .[49] ه شده استشکل زیر ارائ

 
 دسته بندی روش های چندمقیاسی-9-3شکل 

هایی است که حل مسئله در مقیاس میکرو )یا ماکرو( به عنوان های ترتیبی روشمنظور از روش

سئله 213پردازشی پیشیک مرحله این در یا به عبارتی  شوند.و )یا میکرو( تلقی میی ماکربرای حل م

شده و به آن  روش ها ستخراج  سپس پارامترهای مورد نیاز مقیاس دیگر ا شده،  ابتدا یک مقیاس حل 

ـــود، در نهایت مقیاس دوم حل میداده می به بیان دیگر در این روش ها یک مقیاس با . [49] گرددش

های ســلســله . یکی از پرکاربردترین روش[48] شــودســازی میحاصــل از مقیاس دیگر غنی اطالعات

.  [49]شود هایی است که در آنها اطالعات از مقیاس ریز به مقیاس درشت انتقال داده میمراتبی، روش

ست آمده ستیک ماده  به عنوان مثال اطالعات بد سور خواص اال سبه تنش و تان از مقیاس اتمی در محا

ـــان می ـــده و اثر خود را نش ها هایی از این نوع به علت درگیر نبودن مقیاسروش. [48] دهدوارد ش

این  درباشند. های چندمقیاسی هستند و پاسخگوی بسیاری از مسائل با دقت کافی میترین روشساده

ها با اینکه امکان مدلســـازی نمونه های بزرگتر با شـــرایط مرزی مختلف وجود دارد اما در مقابل روش

سازی پدیده  ستفاده برای مدل شد در نتیجه قابلیت ا ست تا مدل اتمی کامل و بدون نقص با ضروری ا

هایی که با حفظ هایی مانند وجود نقص، ناخالصی، ترک و شکست را ندارند. در تالش برای یافتن روش

صی را  ست یا وجود نقص و ناخال شک سله مراتبی، بتوان پدیده های محلی مانند  سل مزایای روش های 

 های همزمان ایجاد شدند. مدل نمود، روش

در روش های همزمان، چند مدل در یک زمان  و در مقیاس های مختلف وجود دارند و اطالعات 

ــود.به در یک زمان بین آنها جابجا می ــط عبارت دیگر در این روشش ــاله توس ــی از دامنه مس ها بخش

                                                 
211 E.B. Tadmor 
212 R.E. Miller 
213 Pre-processing 
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های اتمی مانند دینامیک های محیط پیوسته مانند اجزا محدود و بخشی دیگر از آن توسط روشروش

ــازگار  مولکولی مدل شــده و در نهایت دو بخش توســط ناحیه ای به نام ناحیه انتقال، که وظیفه آن س

 .[49]شــوند میو کانتینیوم با یکدیگر اســت، به هم متصــل  کردن هندســی و فیزیکی دو بخش اتمی

های شوند. در روشبندی میتقسیم 215ایو چندناحیه 214ی سلسله مراتبیها به دو دستهگونه روشاین

سیم میای، دامنهچند ناحیه ساس نیاز، به دو یا چند زیر ناحیه تق سئله مورد نظر، بر ا د که هر شوی م

ــنهای پایهزیر ناحیه با تئوری ــود. برای مثال در های کامال متفاوت حل میی متفاوت و یا با رزلوش ش

های های اتمی و دور از آن را با تئوریتوان نواحی نوک ترک را با تئوریمی 216یک مســـئله فیلم نازک

ــته مدل کرد. انواع روشپایه ــازی به نوعی در اهای همگنی محیط پیوس ــته از روشس ها قرار ین دس

 گیرند.می

یل هایی از تحل یاس هدف ن ـــی وارد کردن اثرات مق یاس یل "میکرو"های چند مق های در تحل

ا را با ماکرو هباشــد. البته اصــطالحات میکرو و ماکرو مفهوم عامی دارند و نباید آنمی "ماکرو"مقیاس 

ست هر دو مقیاس م شتباه گرفت. ممکن ا اد نانومتر یا یکرو و ماکرو برای مثال در ابعمتر و میکرو متر ا

دیگر ممکن  شود متفاوت باشد. از سویمیلیمتر باشند اما جزئیاتی که در هر مقیاس در نظر گرفته می

ـــد ـــت مقیاس میکرو از ابعاد مزومتر و مقیاس ماکرو در ابعاد متر باش اکم بر همچنین، تئوری ح .اس

از مکانیک  پیوســته و یا اتمی باشــد اما معموال مقیاس ماکرو های محیطتواند تئوریمقیاس میکرو می

 کند.های پیوسته تبعیت میمحیط

سته با فرض رفتار محلی سته  217اگر مکانیک محیط پیو سیک محیط پیو را به عنوان تئوری کال

ـــته با فرض مدل در نظر بگیریم ـــت که )در مکانیک محیط پیوس های رفتاری محلی فرض بر این اس

یروهای ترمودینامیکی )مانند تنش( در هر نقطه را بر حسب متغیر حالت کینماتیکی نظیر آن توان نمی

طه تعریف کرد مان نق ند کرنش( در ه مان ته 218های غیر محلی، تئوری () یاف هایی روش 219و تعمیم 

هســتند که ســعی دارند به نوعی اثرات مقیاس میکرو را بر اســاس نوع آن در مکانیک محیط پیوســته 

 . [60] ننددخیل ک

                                                 
214 Hierarchical 

215 Partitioned-domain 

216 Thin film 

217 Local continuum theories 

218 Nonlocal theories 

219 Generalized continuum theories 



           حلیل چندمقیاسی                          ت                        دار شکلیشبیه سازی چندمقیاسی پدیده تغییرفاز در آلیاژهای حافظه

52 

 

سط یافته و غیر محلی، روشاما، عالوه بر تئوری هایی که تحت عنوان کلی های محیط پیوسته ب

شوند، در دهه اخیر به طور گسترده موضوع تحقیق بسیاری از محققان شناخته میتحلیل چندمقیاسی 

از نظر روش دخیل کردن رفتار میکرو در  های چندمقیاســی مختلف،شــده اســت. در حالت کلی، روش

 .[61] گیرندماکرو، در دو دسته کلی قرار می

تاری ماده ها وارد کردن اثرات میکرو در ماکرو از طریق اصالح ضرایب رفهایی که هدف آنروش -1

 باشند.سازی از این نوع میهای همگناست. انواع روش

های های تغییر مکان میکرو به ترممیکرو را از طریق اضافه کردن ترمرات مقیاس هایی که اثروش -2

 .[62] کنندتغییر مکان ماکرو اعمال می

مه به روش . در اداگیرددر هر دو روش انتقال اطالعات بین مقیاس ماکرو و میکرو صورت می

 .شوداول پرداخته می

. این مهم در ایجاد ماهیت چند مقیاسی، وجود ناهمگنی در مقیاس میکرو استیک عامل بسیار 

شد. ناهمگنی می صی در محیط و یا میکرو ترک و حفرات ریز با صورت وجود ناخال  سازیلمدتواند به 

ستقیم این ناهمگنی سیارزها در مقیاس میکرو هم سیار باالیی دارد و در ب سباتی ب ی از مواقع ینه محا

ت از در نظر رسد عبارت اسهایی که برای رفع این مشکل به نظر میاست. یکی از اولین ایدهغیر ممکن 

)با درصد  ای که پاسخی تقریبا مشابه مسئله اصلیای با سختی یکنواخت )همگن( به گونهگرفتن ماده

  .قابل قبولی از خطا( ارائه دهد

سال سعه یافته و هم 220سازیتحت عنوان کلی همگن 1960های این فرآیند از  اکنون نیز به تو

سی به کار میعنوان یکی از روش سیار های تحلیل چندمقیا ستفاده از مفهوم ب ساس این روش ا رود. ا

ی مادی از یک محیط پیوسته عبارت است برای یک نقطه RVEاست.  221(RVEکلیدی المان معرف )

 [63] کوچکی از آن نقطه مادی است از حجمی از ماده که به صورت احتماالتی بیانگر همسایگی بسیار

تواند برای جایگزینی یک محیط پیوســته می  RVEنشــان داده شــده اســت. شــکل زیر این مفهوم در

 ناهمگن با یک محیط پیوسته همگن استفاده شود. 

 

                                                 
220 Homogenization 

221 Representative Volume Element (RVE) 
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ی است که در همسایگی بسیار کوچکی از آن خواص ماده به شدت متغیر است. این یک ذره ماد -10-3کل ش
 [63] شودنامیده می RVEهمسایگی که از نظر احتماالتی بیانگر خواص ماده در آن نقطه است 

 عددی هایهمچنین، فرض پریودیک بودن ساختار ماده در مقیاس میکرو تقریبا در همه روش

شود که ماده از تکرار واحدهایی تشکیل شده سازی نهفته است. این فرض به این شکل بیان میهمگن

تر این دهد. فرم ضعیفاما این یک فرض بسیار قوی برای ماده است که در عمل کمتر رخ می است 

ی بودن شود به این معنا که فرض تناوبتعریف می 222فرض در قالب پریودیک بودن در یک همسایگی

تناوبی بودن ساختار ماده را در کل  زیر 11-3شکل ساختار ماده در یک همسایگی کوچک برقرار باشد.

 دهد.آن و در یک همسایگی کوچک به صورت شماتیک نشان می

 

 بودن به صورت کلی و محلی شکل شماتیک مفهوم پریودیک -11-3شکل 

ــته دوم،در روش ــتقیم حل می های قرار گرفته در دس ــورت مس ــئله به ص ــود و لذا عمال مس ش

                                                 
222 Local periodic 
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و یا  RVEوجود ندارد. در نتیجه شــرایطی که موجب از بین رفتن فرضــیه وجود  RVEمفهومی مانند 

قابل  شــودول میهای بخش اشــوندگی و یا ترک( در روششــرایط مرزی پریودیک )مانند شــرایط نرم

ستند سی ه سته روشبرر بر بودن ، زمانایراد این روش هادر این نوع دیدگاه ،  ها. با وجود برتری این د

 ها زیاد است.ها به خصوص در شرایطی است که اختالف مقیاسآن
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 اصول مدلسازی :4فصل
 

 آلیاژ نیکل تیتانیوم ـ1ـ4

 یتانیومت یکلن یاژو کاربرد آل یتاهم یله دلذکر شد، ب یشینپ یکه در بخش ها همانگونه     

 یتمرور دوباره و شفاف یماده استفاده شده است. در ادامه برا ینمثال ها از ا یدر تمام یقتحق یندر ا

 یتحت اثر بارگذار ییرفازتغ یدهو وقوع پد یتو مارتنز یتآستن یبحث با چند شکل ساختار فازها یشترب

 .استداده شده  یشنما یو فشار یکشش

 

 
 ساختار آستنیت  -1-4شکل 

 
 ساختار مارتنزیت -2-4شکل 
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 ارگذاری فشاری راحل تغییرفاز آلیاژ نیکل تیتانیوم تحت اثر بم 3-4شکل 

 

 راحل تغییرفاز آلیاژ نیکل تیتانیوم تحت اثر بارگذاری کششیم 4-4شکل 
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 دینامیک مولکولی ـ2ـ4

ه طور بفصل  ینپرداخته شد. در ادامه ا یمولکول ینامیکد یممفاه یاندر فصل قبل به ب     

 ییرفازتغ هیدگرفتن پد یبرا یاتم ینب یها یلبه اثر پتانس یژهطور و و به یمختصر به روش ورله سرعت

ن یدر ا شده اصالح شده، پرداخته خواهد شد که یهشده و اتم تعب یهاتم تعب یها یلبه خصوص پتانس

 .مورد استفاده قرار گرفتند یقتحق

 گیری زمانی انتگرال ـ1ـ2ـ4

 ورله سرعتی -1-1-2-4

شده است که   یشنهادپ یزمان یریتگرال گان یبرا یمتعدد یروش ها یمولکول ینامیکد در

و  223در این روش با استفاده از بسط تیلور جلورونده .باشدیم سرعتیآنها، روش ورله  ینترمتداول

درصورتیکه آیند. ها بدست میمکان اتم 2-4و رابطه 1-4رابطه  به طور همزمان مطابق 224روندهعقب

شود، مکان، سرعت، شتاب و مشتق سوم مکان در روابط ظاهر ی مرتبه سوم نوشته بسط تیلور تا جمله

 شوند.می

r(t + ∆t) = r(t) +
∆t

1!
r′(t) +

∆t2

2!
r′′(t) +

∆t3

3!
r′′′(t) + O(∆t4)  (4-1) 

 

r(t − ∆t) = r(t) −
∆t

1!
r′(t) +

∆t2

2!
r′′(t) −

∆t3

3!
r′′′(t) + O(∆t4)  (4-2) 

  (3-4) رابطهشوند و در نهایت ی فوق را با هم جمع کنیم جمالت فرد حذف میاگر دو رابطه

باشد.  خطای این روش نمی 225آید. این الگوریتم خود شروع شوندهبرای تخمین مکان ذرات بدست می

در این  226بوده و درنتیجه از دقت باالیی برخوردار است. به عبارت دیگر خطای قطع  t4∆ی از مرتبه

 باشد. ی چهار میتبهالگوریتم با وجود استفاده از مشتق مرتبه دوم مکان )شتاب( از مر

r(t + ∆t) = 2r(t) − r(t − ∆t) + ∆t2r′′(t) + O(∆t4)  (4-3) 

بینی ی سرعت ذرات برای پیشمشخص است، نیازی به محاسبه (3-4 رابطه همانطور که از

سازی دینامیک مولکولی نیازمند سرعت ذرات برای شبیه اما عموماً درباشد. مکان در گام بعد نمی

به همین منظور، سرعت با استفاده از باشیم. ی دما، انرژی جنبشی و مواردی از این قبیل میمحاسبه

                                                 
223 Forward  
224 Backward  
225 Self-Starting  
226 Truncation error  
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 شود. نوشته می (4-4رابطه  به صورت 227ی دوتفاضل محدود مرتبه

v(t) =
r(t + ∆t) − r(t − ∆t)

2∆t
+ O(∆t2) ( 4-4) 

 پتانسیل های بین اتمی ـ2ـ2ـ4

 دواند برخی از جنبه های منمی توا فنی، در ادبیات طرح شدهمهای پتانسیل اغلب، با اینکه

تیتانیوم در طی  ،  برای آلیاژهای حافظه دار شکلی به خصوص نیکل[64] دنرا در نظر بگیر پیچیده

مطالعات و مدلسازی های اتمی اولیه و با در نظرگیری پتانسیل های مختلف، با انواع مشکالت از قبیل 

، مدلسازی مارتنزیت با ساختاری متفاوت با واقعیت یا به [64]عدم امکان مدلسازی تغییرفاز برگشت 

 ر درست فاز دوم ماده و غیره مواجه شدند.عبارتی ناتوانی در گرفتن ساختا

اشاره نمود که در آن پایداری پدیده   228الیوت و همکارانبه عنوان مثال می توان به کار   

. در این مقاله یک [65]تغییرفاز با استفاده از پتانسیل وابسته به دمای مورس بررسی و تایید شده است 

بیان شده است. هم چنین با توجه   NiTi انرژی جدید برای مواد دارای ساختار دوتایی مانند تابع چگالی

است  به دما، مسیرهای متفاوتی برای رسیدن به تعادل یافت شده و پایداری آنها نیز بررسی گردیده 

 باشد:به شرح روابط زیر میو همکاران الیوت ت آمده از کار  . پتانسیل مورس بدس[65]

ɸ(r; ө) = A(ө){exp [−2m(ө) (
r

r ̂(ө)
− 1)] − 2 exp [−m(ө) (

r

r ̂(ө)
− 1)]}      (4-5) 

 

A(ө) =  A0[1 −
θ

4θm
]  (4-6) 

     

m(ө) = m0[1 + αθ

(θ − θr)

θr
] 

 (4-7) 

 

r̂(ө) = r0[1 −
1

2m0
ln(1 −

θ

4θm
)] 

 (4-8) 

انرژی اتصال، 𝐴0 دمای ذوب،  𝜃𝑚، باند در دمای صفر طول 𝑟0دمای مرجع،  𝜃𝑟در روابط فوق 

𝑚0 پارامتر سختی اتصال، و𝛼𝜃 ضریب سختی دما است. 

                                                 
227 Second order differential approximation  
228 Elliot et al 
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 پتانسیل اتم تعبیه شده -1-2-2-4

ت فنی شاهد ی مناسب برای مدلسازی پدیده تغییرفاز که به دفعات در ادبیاهااز جمله پتانسیل

 .باشداستفاده از هستیم، پتانسیل اتم تعبیه شده می

برای مدلسازی ماده سه 230برمبنای پتانسیل اتم تعبیه شده از پتانسیلی  229فارکاس و همکاران

استفاده نموده و مشاهده کردند که با استفاده از این پتانسیل نتایج قابل قبولی برای  NiTiAl 231تایی

آید، اما این مدل نتوانست پیش بینی کند که ، بدست می  233و انرژی چسبندگی 232مقدار ثابت شبکه

ن پایدارتر از فاز آستنیت است. )مدل از پیش بینی پایداری ساختار  فاز مارتنزیت در دمای پایی

 .(]66[  بود، عاجز 235در شرایطی که ماده دارای کمترین انرژی است 234مونوکلینیک

 

 پتانسیل اتم تعبیه شده اصالح شده -2-2-2-4

نیوم استفاده کرده و در نهایت از این پتانسیل برای مدلسازی آلیاژ نیکل تیتا 236سایتو و همکاران

 .[67]نتیجه گرفتند این پتانسیل با پذیرفتن مقداری خطا و بصورت تقریبی برای این ماده مناسب است 

توان به  نتایج خوب می 237هم چنین با استفاده از این پتانسیل در مدلسازی مواد فاقد ساختار کریستالی

 .[67] دست یافتو قابل قبولی 

و تغییرفاز  239با استفاده از این پتانسیل توانستند تغییرفاز ناشی از دما 238ایشیدا و هیواتاری

 ]68[ را، مدلسازی کنند 240برگشت

سازنده ی مناسب اجزای پتانسیل های  هب ،ییتایک سیستم دوبرای تعیین پتانسیل مناسب 

در یک مطالعه  242وکیم و همکاران fccدر یک تحقیق بر روی فلزات  241لی و همکاران آن، نیاز است.

                                                 
229 Farkas et al 
230 Embedded atom method (EAM) 
231 Ternary material 
232 Lattice parameter 
233 Cohesive energy 
234 Monoclinic 
235 Ground state : The ground state of a quantum mechanical system is its lowest-energy state 
236 Saitoh et al 
237 Amorphous 
238Ishida and Hiwatari 
239 Thermally induced transformation 
240 Reverse transformation 
241 Lee et al 
242 Kim et al 
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به  Tiو  Ni، هر دو گروه به این نتیجه رسیدند این پتانسیل برای موادی مثل Zrو  Tiبر روی  جداگانه

این پتانسیل، مشخصات توده  چنین با استفاده ازدهد؛ همرا نشان می hpc و  fccخوبی پایداری فازهای 

مانند ثوابت االستیسیته و تفاوت مقدار انرژی فازها و ساختارهای مختلف باهم، مشخصات مرتبط  243ماده

های صفحه ای مانند انرژی الزم برای ایجاد یک صفحه مشخصات مرتبط با نقص ،ایهای نقطهبا نقص

، گرمای 245دما مانند ضرایب انبساط حرارتیو انرژی سطحی، پارامترهای مرتبط با  244لغزش اتمی جدید

و آنتالپی آن، محاسبه گردیده و مشاهده شد که نتایج با داده های  247، نقطه ذوب246ویژه ماده

های آزمایشگاهی تطابق خوب و قابل قبولی دارند. چون فرموالسیون ریاضی کامال یکسانی برای المان

میرود؛ این پتانسیل به سادگی قابلیت تعمیم به  مختلف که دارای ساختارهای گوناگونی هستند، بکار

     .[69]و  [57] داردها تشکیل شده است، را ای که از محدوده وسیعی از المانهای چند مولفهسیستم

 رایل مناسبی ب، به عنوان پتانسین او همکار249 کوتوسط سئوک  248NN MEAM2 پتانسیل 

پتانسیل مورد  با بهبود . این پتانسیل[58]است گزارش شده  سیستم دوتایی نیکل تیتانیوم استفاده در

به این نکته که این پتانسیل  ا توجهب ،و [69] و تیتانیوم خالص  [57] توصیف نیکل خالص استفاده برای

ترین در نظر گرفته شده است. مهم ،ها برای گرفتن پدیده تغییرفاز در دماهای محدود مناسب نیستند

به  bcc  250تواند به خوبی تغییر فاز از حالت این است که نمی Tiمشکل پتانسیل بسط داده شده برای 

hcp  251  کامال مشابه مکانیزم وقوع تغییرفاز در  را در این ماده تولید کند که این مکانیزمNiTi است 

فاز  252( ساختار کامال مشابهی از لحاظ پایدار شدن آنتروپی NiTiخالص و  Ti. هردو سیستم )]69[

 . [58]( دارند  NiTiبرای  B2و  Tiبرای  bccآستنیت )

 253فزار لمپسمدلسازی با نرم ا ـ3ـ4

است که در ابتدا به  نرم افزار لمپس در واقع مجموعه ای از کدهای کالسیک دینامیک مولکولی

می تواند با در  . این نرم افزاراست شده بازنویسی  C++زبان فورترن نوشته شده و در ادامه  به زبان 

دلسازی کند.  این نرم نظرگیری یک آنسامبل مشخص، مجموعه ای از ذرات مایع، جامد و یا گاز را م

                                                 
243 Bulk properties 
244 Stacking fault energy 
245 Thermal expansion coefficients 
246 Specific heat 
247 Melting point 
248 Second nearest neighbor modified embedded atom methods 
249 Seok ko 
250 Body center cubic  
251 Hexagonal close packed 
252 Entropically stabilized  
253 Lammps 
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و شرایط  و میدان های نیرویی افزار امکان در نظرگیری مجموعه وسیعی از پتانسیل های بین اتمی

 دل هایی شامل چند میلیاردمرزی را داشته و می تواند مدل های دو یا سه بعدی شامل چند ذره تا م

 .[51] ذره را ساخته و تحلیل کند

امکان  رایگان بودن آن برای استفاده توسط عموم است. هم چنین مزیت اصلی این نرم افزار

روی سیستم های مختلف از جمله ویندوز، لینوکس و ...  موازی کردن اجرای آن و امکان نصب بر

برای مدل هایی شامل  تواند سبب کاهش چشمگیر زمان محاسبهمی قابلیت اجرای موازیباشد. می

 هنگام اجرایدر  ذره زیاد، پتانسیل بین اتمی پیچیده، مراحل حل زیاد و پی در پی و ... شود.تعداد 

ده و هر ناحیه برای حل به ، محدوده شبیه سازی به تعدادی ناحیه کوچکتر تقسیم شموازی نرم افزار

نتایج کلی سیستم، شود. پردازنده ها اطالعات را با هم مبادله و در نهایت برای نمایش یک پردازنده داده 

 . [51] کنندتجمیع می

دید، توسعه پذیر بودن آن برای میدان های نیرویی جتوان به هم چنین از مزایای آن می 

س، نوع و پتانسیل های بین اتمی منطبق تر بر مشخصات ماده، شرایط مرزی متفاوت و اتم هایی از جن

 ی جدید، اشاره نمود. حتی دارای ساختار اتم

ت کلی لمپس از لیست همسایگی برای بررسی ذرات نردیک به یکدیگر که دارای در حال

. اگر به نرم افزار گفته کندمی و در روند محاسبه این لیست را به روز کنداندرکنش هستند، استفاده می

ر مقابل بررسی اتم های شود تا برای تعیین لیست همسایگی، محدوده وسیع تری را جستجو نماید، د

یابد و گردد، کاهش می از است تا لیست همسایگی به روزبیشتر برای محاسبه نیرو، تعداد دفعاتی که نی

توان به صورت دلخواه و مورد نیاز تعیین نمود هر چندگام لیست همسایگی به می هم چنین  بالعکس.

ت انتگرالی و  برای محاسبه اندرکنش مجموعه معادله حرکت نیوتن را بصور ،نرم افزار .254روز رسانی شود

گردد اما در نماید. غالبا اندرکنش کوتاه برد ذرات در لمپس منظور میای از ذرات روی یکدیگر، حل می

 . [51] گردندبعضی موارد اندرکنش های بلندبرد نیز وارد محاسبات می

شبیه سازی دینامیک مولکولی نیاز به دو فایل اصلی دارد: یکی  نرم افزار لمپس برای انجام یک

بایست شامل فایل ورودی می .256و دیگری فایل پتانسیل بین اتمی 255فایل حاوی اطالعات ورودی

مشخصات  شامل اتمی یک سیستم به آنها نیاز است کهتمامی اطالعاتی باشد که برای شبیه سازی 

ساختار اتم ها، سرعت اولیه  توان بهاین موارد می از جمله د.باشسیستم و دستورات زمان اجرا می

ساختار کلی یک فایل ورودی  اشاره نمود. ...بر سیستم و  به آنها، آنسامبل حاکم اختصاص داده شده

                                                 
254 Neigh-modify command 
255 Input file 
256 Interatomic potential file 
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 مورد نیاز لمپس در ادامه توضیح داده شده است.

 ی یک فایل توسطبایست در اجرا: اولین بخشی که می 257مشخصات ابتدایی و پایه ای سیستم .1

باشد که شامل پارامترهایی مانند لمپس و قبل از تعریف اتم ها مشخص گردد، این بخش می

انرژی،  ،)در این بخش تعدادی واحد اصلی برای کمیت هایی مانند طول، زمان 258دستگاه واحد

اد ها را براساس آنها تعریف نمود(، ابعتوان واحد سایر کمیتجرم و ... تعریف شده که می

، مشخصاتی که از هر ذره در حین ران به آنها نیاز 260(دو یا سه بعدی بودن سیستم) 259سیستم

نوع ذره، مختصات آن، بار الکتریکی، جرم، باندها و ارتباطات ذره با سایر اتم  )مانند 261داریم

تواند که می)در هر جهت  263و ....(، شرایط مرزی سیستم 262های موجود در محیط اطرافش

و در نرم افزار لمپس سه نوع مرز غیر پریودیک تعریف شده  باشد 264ا غیر پریودیکپریودیک ی

و دستوراتی همانند فعال یا غیرفعال کردن معادله  (شوداست که در ادامه به آنها پرداخته می

 باشد.نیوتن و ... می

ر م افزااتم ها از طریق یکی از سه روش قابل قبول برای نر و مشخصات مکان : 265تعریف اتم ها .2

 تعریف و مشخص گردد:

ین هر : خواندن  ابعاد جعبه شبیه سازی، مختصات اولیه اتم ها، پیوندهای بروش اول

 read-dataز دستور باشد، که با استفاده ااتم با سایر اتم ها و .... از روی یک فایل متنی مجزا می

 شود.این کار انجام می

 restart fileروی یک فایل متنی به نام : خواندن مشخصات اولیه سیستم از روش دوم

به  ای برنامهشود و اگر اجرهای طوالنی تعریف و ایجاد می که این فایل در صورت نیاز، در اجرا

ی مشخص، را از یک جا توان اجراهر دلیلی دچار مشکل شده و قطع شد، با داشتن این فایل می

 .مجددا ادامه داد

د نرم افزار است که در تفاده از خویستالی با اس: ساختن اتم ها و شبکه کرروش سوم

تعیین گردد،  267و پارامتر ثابت شبکه 266نوع ساختار کریستالی ماده  بایست این حالت می

                                                 
257 initialization 
258 Units system 
259 Dimensions  
260 2D or 3D 
261 Atomic style 
262 Bonds, angles, dihedrals and etc.  
263 Boundary conditions 
264 Periodic or non-periodic 
265 Atom definition 
266 Crystal structure such as FCC, BCC, HCP, diamond and etc. 
267 Lattice parameter  
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ها ایجاد شده و در مکان های مشخص  اتمدر انتها ایجاد شده و  268سازیسپس جعبه شبیه

 ند. گیرشده  قرار می

ست تا عالوه های همسایه نیاز ابین هر اتم با اتم درکنشمیدان نیرو: برای بررسی و محاسبه ان .3

 بر نوع و ضرایب تابع پتانسیل، در برخی موارد میدان نیرو نیز مشخص گردد.

رهایی برای نماید که چه پارامتسازی، کاربر مشخص می: در این مرحله از شبیهتنظیمات اجرایی .4

مان، زود )پارامترهایی مانند دما، کل یا بخشی از سیستم محاسبه گردیده وخروجی گرفته ش

 فشار، انرژی کل، انرژی پتانسیل و جنبشی، تنش وارد بر هر اتم و ...( 

بر سیستم،  الیدر آخرین مرحله از فایل ورودی پس از تعیین گام زمانی و نحوه و مقدار بار اعم .5

 شود.می ستاپ ایجاد شده اجرا

است که برای کل سیستم  269وع اول داده های کلیدر این نرم افزار سه نوع داده وجود دارد : ن

مانند  270شودشود مانند دما. نوع دوم دادهایی است که به ازای هر اتم تعریف میتعریف و محاسبه می

که به برای اتم هایی  272است که توسط هر پردازنده 271هر اتم. نوع سوم داده های محلی انرژی جنبشی

تواند برای هر اتم، صفر یا بیشتر باشد مانند لیست ردد، که میگآن اختصاص داده شده اند، محاسبه می

  .  273فاصله باندها برای هر اتم

ول بصورت اتواند به سه شکل مطرح شود : شکل اگر داده در هر کدام از سه دسته فوق باشد، می

 مقادیر.ز بعدی ا 2یک داده اسکالر، شکل دوم بصورت برداری از مقادیر و شکل سوم بصورت یک آرایه 

 .گردددر ادامه نحوه فراخوانی هر سه شکل از داده ها برای فایل خروجی ذکر می

عدداسکالر  کند )بردار بهبه عبارت دیگر استفاده از یک براکت یک بار  بعد داده را کوچک می

به عدد )آرایه  کندشود(. استفاده از دو براکت دوبار بعد داده را کوچک میو آرایه به بردار تبدیل می

 شود(. اسکالر تبدیل می

اجازه  ها، ابتدا به سیستملمپس و پس از تعریف مشخصات سیستم و اتم در ابتدای هر اجرای

ابجا شده و جها آزاد هستند تا در جای خود شود تا اصطالحا ریلکس گردد بدین معنا که اتمداده می

گذاری آغاز ی ممکن  برسند، سپس مرحله بارنوسان کنند تا به پایدارترین حالت و کمترین میزان انرژ

  شود.می

                                                 
268 Simulation box 
269 Global data 
270 Per atom data 
271 Local data 
272 Cpu 
273 List of bond distances 
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های  افزار لمپس نیاز به تعریف نواحی و گروهاکثریت شبیه سازی ها در نرم در هم چنین

ناحیه ای   تواند براساس شکل هندسی مورد نظر خود،در هنگام تعریف نواحی، کاربر میمختلف داریم. 

توانند می صفحه، منشور و ... تعریف نماید، هم چنین نواحیبه شکل مکعب مستطیل، مخروط، استوانه، 

رای اعمال بدلیل اصلی تعریف گروهی از ذرات در این نرم افزار آن است که با همدیگر ترکیب گردند. 

ارای مشخصه قیود و هم چنین بارگذاری ضروری است تا اتم هایی که در نواحی خاصی قرار دارند و یا د

راخوانی و فایر اتم ها مجزا گردیده و تحت عنوان یک گروه دسته بندی شوند تا ویژه ای هستند، از س

یت در مورد لمپس دارای محدوداعمال تغییرات روی آنها هربار نیازمند انتخاب تک تک اتم ها نباشد. 

که  ر تعریف نمود،گروه در فایل ورودی برای این نرم افزا 32توان تا تعداد گروه ها بوده و ماکزیمم  می

 است. allه شود، گرویکی از این گروه ها که بصورت پیش فرض همواره و توسط خود نرم افزار تعریف می

دامه ستاپ از آن یرها دارد تا بتوان در اذخیره اعداد و مقادیر را در متغ نرم افزار لمپس قابلیت

ک تعریف ی برای تغییر کنند. محاسبه توانند ثابت باشند و با در حیناین اعداد میمقادیر استفاده نمود.

نند جمع، ضرب، اپراتورهای ریاضی ما توان از طیف وسیعی از توابع و عملگرها استفاده نمود. می متغیر

وی گروه ها و نواحی ؛ توابعی که ر قدر مطلق، توابع مثلثاتی لگاریتم، توابع ریاضیاتی همانند جذر،؛ توان 

، ممان  لی گروه، مختصات مرکز جرم گروه، شعاع ژیراسیونشوند بطور مثال جرم یا بار کاعمال می

اناتی است اینرسی ؛ محاسبه مینیمم، ماکزیمم، مجموع، میانگین، شیب و ... تنها بخش کوچکی از امک

     . دهدکه این گزینه در لمپس در اختیار ما قرار می

گروهی  را برای یک اتم،های متعدد نرم افزار لمپس به صورت پیش فرض قابلیت محاسبه پارامتر

. به شودمیانجام  computeها و یا کل سیستم داراست. این محاسبات توسط دستوری به نام از اتم

، میزان جابجایی هر اتم، مقدار انرژی و نیروی بین دو گروه اتمی، شعاع 274مکان مرکز جرم عنوان مثال

خطی و زاویه ای تعدادی  276ک اتم، مومنتم، دما، انرژی پتانسیل، انرژی جنبشی، را برای ی275ژیراسیون

الزم به ذکر است که مقادیر لحظه ای این پارامترها محاسبه گردیده و اگر  باشند.از این پارامترها می

در نرم افزار لمپس وجود  compute تعداد بسیار زیادی دستور شود.خروجی گرفته شود، نمایش داده می

 دارد.

و یا  در مرحله اجرا  277ا گروهی از اتم ها در طی هر گام زمانیدستوراتی که برروی سیستم و ی

این دستورات در واقع باعث تغییرات اتم ها در   هستند. fixشوند، دستورات مینیمم سازی اعمال می

شوند به عنوان مثال  تغییر مکان و سرعت اتم ها، استفاده از ترموستات ها، اعمال بار طی گام زمانی می
                                                 

274 Center of mass 
275 Radius of Gyration  
276 Momentum  
277 Time iteration 
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 شوند.ین گیری از مقادیر مختلف همگی از مواردی هستند که با این دستورات اعمال مینگخارجی، میا

 .[70]باشد های تعریف شده در نرم افزار لمپس نیز بسیار زیاد می fixتعداد  computeهمانند 

زای کل سیستم باشد تا به ااگر پارامتری مانند تنش برای هر اتم محاسبه گردد و در نهایت نیاز 

 عداد اتم هاآن پارامتر را برای تمامی اتم ها جمع کرده و سپس تقسیم بر تیک عدد تنش موجود باشد، 

 .کنیم )میانگین گیری( می و حجم سیستم

توان استخراج کرد. چهار دسته خروجی های متعددی می از نرم افزار لمپس در انتهای اجرا،

، برخی از 278دامپ فایل ها م افزار وجود دارد : خروجی های ترمودینامیکی،خروجی اصلی در این نر

 .279دهند، ری استارت فایل هاکه بصورت مستقیم مقادیر برخی متغیرها را خروجی می fixدستورات 

توسط کاربر تعیین  Nگام، که مقدار  Nخروجی های ترمودینامیکی : این دسته از خروجی ها در هر  -1

خروجی های  شوند.هم نوشته می log file شوند و درکامپیوتر نمایش داده می شود، روی صفحهمی

توانند برای هر اتم و یا می 280توانند یک عدد به ازای تمامی اتم های سیستم باشندترمودینامیکی می

به صورت پیش فرض پارامترهای گام زمانی، دما، انرژی جفتی اتم  .281یک مقدار مجزا داشته باشند

، انرژی کل و فشار به عنوان خروجی های ترمودینامیکی یک سیستم  283نرژی مولکولی اتم ها،  ا282ها

تواند تعیین کند چه خروجی هایی در این بخش شوند. کاربر میمحاسبه شده و نمایش داده می

 نمایش داده شوند.

وجود در یک میا اتم های  اتم ها وتمامی  دامپ فایل ها : این فایل ها شامل تصاویر لحظه ای از -2

 هر مشخصه مورد نیاز از آنهاست  که در فواصل مشخص داخل یک فایل متنی گروه خاص و

نیاز  تواند برحسبتعریف شود، کاربر می customاگر فرمت دامپ فایل بصورت  شود.نوشته می

اده نرم افزارهایی که برای پردازش د خواهد.مشخص کند که چه خروجی هایی از سیستم می

ا را، شوند توانایی خواندن فرمت های مختلف دامپ فایل هوجی از لمپس استفاده میهای خر

تواند به سادگی می VMDکه غالبا فایل های متنی هستند، دارند. به عنوان مثال نرم افزار 

 را که در آن نوع و مختصات هر اتم نوشته شده است، بخواند.   xyzفرمت 

نند از توامی fix printو یا   fix ave/chunk و یا fix ave/timeهمانند  fixبرخی از دستورات  -3

 کمیت موردنظر به کاربر خروجی بدهند.

                                                 
278 Dump file: a copying of stored data to a different location, performed typically as a protection 

against loss. 
279 Restart file 
280 Extensive : scale with the number of atoms in the system like total energy 
281 Intensive : do not scale with the number of atoms like temperature 
282 Pairwise energy 
283 Molecular energy 
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در ران هایی با تعداد  گام زیاد که ممکن است چندین روز زمان ببرد،  ری استارت فایل ها : -4

منطقی است که در گام های مشخصی، اطالعات سیستم ذخیره گردد تا امکان ران مجدد از 

ه سازی در گام حاوی اطالعات شبی این فایل ام یا نقطه وجود داشته باشد. به عبارتی، آن گ

کند که هر چندگام یکبار، اطالعات داخل این فایل باشد و کاربر تعیین میمی های معینی

روز مشکل و یا تا در صورت ب شوندتعریف می inputچنین فایل هایی در داخل  نوشته شود.

 عقب تر ادامه داد و نیازی به اجرای را از جایی که قطع شده است یا کمی جراقطعی برق بتوان ا

منظور از اطالعات سیستم، مکان و سرعت تمامی اتم ها، تعلق هر اتم به  مجدد از ابتدا نباشد. 

 .[70]باشد میکدامین گروه ها، سایز و شکل باکس شبیه سازی ، شرایط مرزی، پتانسیل و ... 

کند، نرم افزار لمپس امکان گرفتن عکس )بصورت لحظه ای( از وضعیت اتم ها را فراهم می

دهد تا از روند تغییرات سیستم فیلم ایجاد کرده و مشاهده نماید اما هم چنین به کاربر اجازه می

 284ت آن برای پردازشبرخالف توانمندی های متعدد و شگفت انگیز این نرم افزار در مدلسازی، امکانا

کند. باشد و در بسیاری از موارد نیازها و خواسته های کاربران را برآورده نمیداده ها بسیار محدود می

 شود.و .... برای این امر استفاده می AtomEyeو  OVITOو  VMDدر نتیجه از نرم افزار هایی مانند 

روند، توانایی خواندن فرمت دامپ فایل می اکثریت نرم افزارهایی که برای پردازش داده ها به کار

های لمپس را دارند و در آنها هراتم براساس جنس آن، به صورت یک کره با شعاع و رنگ خاص 

 شود. خود نمایش داده می

 روش های تشخیص پدیده تغییرفاز در مقیاس اتمیـ 4ـ4

حاکم است، مسیر سازی های اتمی کالسیک که معادالتی مانند همیلتونی بر سیستم  در شبیه

گردد. برای تعیین پدیده هایی مانند ایجاد نقص در ساختار و یا تغییرساختار ذرات تعیین می 285حرکت

شوند. برای رسیدن  286و ایجاد ساختارهای جدید ضروری است تا پس از اتمام ران اتمی، داده ها پردازش

رش یافتند. در این روش ها به این هدف، روش های محاسباتی متعددی برای تحلیل ساختارها گست

تالش شده است تا یک ساختار به هراتم براساس محیط اطراف آن اختصاص داده شود. بیشتر این روش 

و یا  FCCکنند تا ساختار محلی بخشی از نمونه را با یک ساختار کریستالی ایده آل مانند ها سعی می

BCC .منطبق کرده و میزان انطباق آنها را محاسبه کنند 

                                                 
284 Post process  
285 Trajectory  

286 Post process  
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 287وش تجزیه و تحلیل همسایه های مشتركر ـ1ـ4ـ4

یکی از ساختار از طریق آن است. نوع  و تعیین یافتن اتم مرکزی در یک ساختار کریستالیروش اول 

گیرد، تجزیه و تحلیل همسایه های مشترک نام دارد هایی که برای این کار مورد استفاده قرار میروش

،که توسط دینامیک مولکولی 289های اتمی واقعیدمانبا چی 288که در آن چندین ساختار محلی و موضعی

را که ممکن است در  290گردد. این روش قادر است ساختارهای آمورفشوند، مقایسه میمحاسبه می

 طی ران ایجاد شوند، تشخیص دهد. 

 گویند اگر در یک فاصله و یا به عبارتیمعموال دو اتم را در حالتی همسایه یا دارای باند با همدیگر می

)تعداد اتم در واحد حجم  291شعاع قطع مشخص از همدیگر قرار داشته باشند. برای ساختارهای چگال

هراتم در حد فاصل قطع  شعاع HCPو  FCCبرای این کریستال ها بیشتر از سایر ساختارها است( مانند 

برای این دو در ادامه روابط مربوط به محاسبه شعاع قطع قرار دارد.  292یه اول و دوم همسایه هایشال

 ساختار ذکر شده است.

rcut
fcc =

1

2
(1 + √1

2⁄ )afcc~0.854afcc 
 (4-9)  

rcut
hcp

=
1

2
(1 + √

4 + 2𝑥2

3
)ahcp 

 

 (4-10)  

𝑥پارامتر  باشد.در واقع همان ثابت شبکه می𝑎 پارامتردر روابط فوق  = 𝑐/𝑎 باشد که می

, 𝑐طول های  𝑎 آل این پارامتر در ساختارهای در شکل زیر مشخص شده اند. مقدار ایدهHCP برابر 

 باشد.می 1.633

                                                 
287 Common Neighbor Analysis (CNA) 

288 Local structures 
289 Actual atomic configuration 
290 Amorphous 
291 Densely packed structure  

292 Halfway between first and second neighbor shell 
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د و نیاز است تا دو الیه از همسایه های هر اتم بطور کامل در محاسبات وارد شون BCCبرای ساختار 

 شود هراتم با با همسایه های الیه اول و دوم خودش باند دارد. در ادامه رابطه محاسبه شعاعفرض می

 قطع این ساختار ذکر گردیده است.

rcut
bcc =

1

2
(1 + √2)abcc~1.207abcc 

برای تخصیص یک ساختار کریستالی به یک اتم تعریف سه عدد برای هردو اتمی در این روش 

 شوند، ضروری است: عدد اول تعداد همسایه های مشترک دو اتم استمسایه یکدیگر محسوب میکه ه

𝑛𝑐𝑛  عدد دوم تعداد باندهایی که بین همسایه های مشترک دو اتم وجود دارد . 𝑛𝑏 و عدد سوم تعداد

. این سه  𝑛𝑙𝑐𝑏 کندباند در طوالنی ترین زنجیره ای که همسایه های مشترک دو اتم را به متصل می

,𝑛𝑐𝑛) سازندعدد یک سه گانه می 𝑛𝑏 , 𝑛𝑙𝑐𝑏) گردد تا بتوان ساختاری که با مجموعه ای مرجع مقایسه می

 به اتم مرکزی اختصاص داد. برای واضح تر شدن بحث جدولی در ادامه آورده شده است.

 

 [71] آنالیز همسایه های مشترک-1-4جدول 

Cubic diamond 

(N=16) bcc(N=14) hcp (N=12) fcc (N=12) 

12 × (543) 

4 × (663) 
8 × (666) 

6 × (444) 
6 × (421) 

6 × (422) 12 × (421) 

 

( یا به 421با مشخصات ) باند 6هر اتم دارای  hcpبه عنوان مثال در جدول فوق، برای ساختار 

 1باند موجود در بین همسایه های مشترک و  2همسایه مشترک بین دو اتم موردنظر،  4عبارت دیگر 

 (4-11) 

 hcpساختار  -5-4شکل 
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باند دیگر با  6باند در طوالنی ترین زنجیره همسایه های مشترک وجود دارند.  هم چنین هر اتم 

باند موجود در بین  2دنظر، همسایه مشترک بین دو اتم مور 4( یا به عبارت دیگر 422مشخصات )

با محاسبه این  باند در طوالنی ترین زنجیره همسایه های مشترک نیز دارد. 2همسایه های مشترک و 

توان ساختار محلی اعداد برای هر اتم در هر ماده ای که مدنظر است و مقایسه با اعداد جدول فوق می

 .  [71] هر اتم را براساس همسایه هایش تعیین نمود

 CNA تردر این تحقیق برای تشخیص وقوع پدیده تغییرفاز از محاسبه پارامالزم به ذکر است 

ده است. در شبرای تحلیل نتایج استفاده  ovitoتوسط نرم افزار لمپس و سپس انتقال آن به نرم افزار 

اختصاص  گردند. در جدول زیر رنگمی این نرم افزار ساختارهای مختلف با رنگ های متفاوت متمایز

رض نرم افزار داده شده به هر ساختار، که در این تحقیق و بسیاری دیگر از مطالعات مانند حالت پیش ف

 شود، ذکر شده است.در نظر گرفته می

 2-4جدول 

 CNA=1  (FCC) سبز 

 CNA=2 (HCP) قرمز

 CNA=3 (BCC) یآب

 CNA=4 (ICO) زرد

 CNA=0 (other in ovito) , CNA=5 (other in سفید

lammps) 
 

شود تشخیص داده می BCCمکعبی بوده و مشابه  B2الزم به ذکر است که ساختار در ادامه 

سایر  از جمله ساختارهایی است که با این روش قابل تشخیص نبوده و  آنها را در دسته B19́اما ساختار 

کنند. در شکل زیر مثالی از یکی از مقاالت که در آنها از این معیار برای بررسی ساختار می طبقه بندی

  .[72]کنند، آورده شده استاده در آلیاژ نیکل تیتانیوم استفاده میمفاز و تغییر
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 بررسی پدیده تغییرفاز با استفاده از آنالیز همسایه های مشترک -6-4شکل 

و زوایای  ساختار مارتنزیت با مقایسه محورهاآن است که با تواجه به این نکته که  دیگرروش 

زیر محاسبه  پارامترها و محدوده آنها مطابق شود،تشخیص داده می B19درون کریستال با ساختار مرجع 

 گردند:و مقایسه می

0.279 nm<= a <=0.296 nm,  

0.450 nm<= b <=0.476 nm 

1.51 <= b/a <=1.66 

 96.3 degree <=γ <= 98.6 degree 

زاویه زاویه بین آنهاست. هر سه  γبه ترتیب ابعاد کوچک و بزرگ  ساختار و  bو aدر روابط فوق 

 [73] شوندشناسایی و پذیرفته میاتم همسایه که در این محدوده ها قرار گیرند، به عنوان مارتنزیت 

 درجه وجود دارد. 90در ساختار مونوکلینیک یک زاویه بزرگتر از الزم به ذکر است  .[67]
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 صحت سنجی ـ5ـ4

قت د، مثال ساده ای با آن حل شده و به منظور صحت سنجی عملکرد نرم افزاردر این بخش 

 گردد.می مقایسه ی است،دارای مثال کامال مشابهکه  با مقاله مرجعی نتیجه حاصله

و شرایط مرزی پریودیک چیده شده  FCCکه با ساختار اتم آرگون  256یک سیستم شامل 

شبیه سازی شده است. سرعت اولیه ذرات با توزیع  جونز-اند، با استفاده از پتانسیل بین اتمی لنارد

فمتوثانیه و  1انی برابر هر گام زمشده است. در نظر گرفته درجه کلوین،  100ق دمای تصادفی و مطاب

شود. نمودار دما بر حسب زمان ترسیم در نظر گرفته می پیکوثانیه15سیستم  کل زمان شبیه سازی

برخی اطالعات جزئی از قبیل به دلیل در دست نداشتن . گرددمقایسه می [49]ده و با نمودار مرجع ش

نوسانات دو نمودار ، وجود اختالف در ریز شودعدد تصادفی که سرعت برحسب آن اختصاص داده می

توان دو نمودار را از لحاظ روند کلی انها بررسی نمود که باشد. میقابل پیش بینی و قابل قبول می

شروع به  NVEلوین تحت آنسامبل درجه ک 100گردد سیستم در هر دو حالت از دمای مشاهده می

  شود.درجه کلوین همگرا می 50ده و در نهایت به دمای ش

 

زمان ترسیم شده -و شکل پایین : نمودار دما  [49]زمان ذکر شده در مرجع -شکل باال : نمودار دما -7-4 شکل

 اساس نتایج شبیه سازی حاضربر

متعارفی  با پذیرش درصد معقول واستفاده از نرم افزار لمپس لذا روند شبیه سازی انجام شده با 

 .کندارائه می یاستنادقابل از خطا، نتایج قابل قبول و 
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 مدل های کانتینیوم ـ6ـ4

قیاس ماکرو در م در این تحقیق و برای شبیه سازی رفتار ماده مورد نظر )آلیاژ نیکل تیتانیوم(

رای گرفتن باز کد متلب نوشته شده توسط آقای حسین احمدیان استفاده گردیده است. در واقع این کد، 

براساس  رفتار نرم شونده آلیاژهای حافظه دار شکلی که در مشاهدات آزمایشگاهی گزارش شده است و

دلسازی اتمی تا با استفاده از م معادالت رفتاری الگوداس، نوشته شده و در این تحقیق تالش شده است

اس و بدست آوردن دلیل و روند وقوع رفتار نرم شونده ماده آشکارتر گردد و با برقراری ارتباط بین دومقی

ه عبارتی استفاده بخشی از پارامترهای مربوط به ماده از مقیاس اتمی و انتقال آنها به مقیاس ماکرو یا ب

 دهد،نشان می که دقیق تر رفتار ماده را م ماده به مدل چندمقیاسیاز انها در معادله رفتاری کانتینو

 دست یافت. 

ما بستگی رفتار نرم شونده یا سخت شونده در آلیاژهای حافظه دار شکلی به نرخ بارگذاری و د

بارگذاری و  دارد. در صورتیکه نرخ بارگذاری آهسته باشد رفتار نرم شونده و در صورت سریع بودن نرخ

ار شکلی دبرای تشخیص رفتار نرم شونده الیاژهای حافظه بودن محیط رفتار سخت شونده است. ایزوله 

نوسانات موضعی  توان نمودار تنش کرنش ماده را رسم نمود. در این نمودار افت ها ودر مقیاس ماکرو، می

کل ش دهد. درگردد که در واقع همان پدیده نرم شوندگی است که بصورت محلی رخ میمشاهده می

 زیر یک نمونه آورده شده است. 

 

 کرنش ماده-مشاهده تغییرفاز ناپایدار در نمودار تنش-8-4شکل 

یک راه دیگر بررسی خود نمونه، که در این مثال استخوانی شکل بوده، و باندهای مارتنزیتی 

همانگونه که در فصول پیشین ذکر شد شوند. آن ایجاد می است که به تدریج و در بخش های مختلف

در صورت وجود نقص کوچکی در ماده و یا هندسه ای مانند شکل استخوانی شکل، تغییرفاز از محل 
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شود. در ادامه برای واضح تر شدن بحث یک نقص و یا جایی که هندسه ماده ضعیف تر است آغاز می

  نمونه آورده شده است. 

   
 تشکیل و گسترش باندهای مارتنزیت در نمونه استخوانی شکل -9-4 شکل

 گردند.در فصل بعد، مثال های حل شده با این کد ذکر شده و بررسی می
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 شده  مثال های حل  :5فصل
 

ل مطرح گردید، به حل چند فصل پس از آن که کلیات و مفاهیم پایه در فصول قبدر این 

اتمی و سپس دومثال چندمقیاسی حل  سه مثالمثال اتمی و چندمقیاسی پرداخته خواهد شد. ابتدا 

   وبررسی گردیده اند.

، دارای با شرایط مرزی غیر پریودیک ،تمام اتمیدوبعدی، مساله  : مثال اول ـ1ـ5

 تحت بار کششی  ترك،

کلی که تحت بارگذاری تنشی و یا دمایی قرار مساله وجود ترک در آلیاژهای حافظه دار ش

گردد، از جمله مسائلی است که به وفور در گرفته، گسترش یافته و در نهایت سبب شکست قطعه می

ادبیات فنی و با استفاده از روش های محیط پیوسته حل شده است. در مقابل با پیشرفت علم و تکنولوژی 

سنسورهایی که در صنعت هوافضا و در هواپیماها و سفینه ها به و تولید قطعاتی در ابعاد میکرو مانند 

رود، بحث وجود ترک در یک قطعه با ابعادی ریزتر از آن که بتوان با روش های محیط پیوسته کار می

به بیان دیگر ماده در ابعاد میکرو ممکن است  آن را به درستی و با دقت الزم مدل نمود، مطرح گردید.

یا گیرد، به عنوان مثال تحت فشارهای زیاد و و خاصی که تحت آن قرار می بخاطر شرایط حساس

بارگذاری چرخه ای با تعداد چرخه زیاد، دچار ترک شده و یا از ابتدا دچار نقص ساختاری بوده باشد؛ 

در ادامه این تحقیق تالش گردیده است تا یک  در نهایت ریز همان میکروترک سبب شکست ماده گردد.

وجود ترک در آلیاژهای حافظه دار شکلی به صورت تمام اتمی حل گردیده و پدیده ها و روند مثال از 

 تغییرفاز در آن بررسی شود.
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 مشخصات صفحه ترک دار تحت کشش-1-5جدول 

 50x50x3 A ابعاد جعبه شبیه سازی

 NiTi جنس ماده

 B2 / 3 بت شبکه اولیهساختار اولیه / ثا

 x,y,z  4.2426 / 4.2426 / 3 A ثابت شبکه اولیه در سه جهت

 Ni / 288 Ti / 576 total 288 تعداد اتم

 EAM/alloy پتانسیل بین اتمی

 A 4.7 شعاع قطع

 s s p شرایط مرزی

 Y direction / tension بارگذارینوع جهت / 

 

ه مشحصات آن در جدول فوق ذکر شده اند، یک صفحدر این مثال که برخی از ویژگی ها و 

شیدن کهدف است که موردنظر آنگستروم  15به طول  دارای ترک لبه )دارای ضخامت بسیار کم( مربعی

 آن و بررسی رشد ترک و هم چنین مشاهده پدیده تغییرفاز در نوک ترک است. 

باشد می ل، پدیده ای موضعیشود، پدیده تغییرفاز در این مثاهمان گونه که در شکل دیده می

پدیده . شودو ابتدا در ناحیه خاصی رخ داده، سپس بدون جابجایی اتم ها پدیده در ماده منتشر می

تیجه انتظار نشود که نقص یا ضعف قبلی در آن وجود دارد. در ای از ماده آغاز میتغییرفاز در ناحیه

ز مروری بر پس ا ادامه دراطراف ان شروع شود.  رود در این مثال، این پدیده از نوک ترک و نواحیمی

ده از روش با استفا آورده شده و اولیه ترک و روندگسترش آن و وقوع تغییرفازشکل  سازی،روند شبیه

  د.نگردبررسی می  اتفاقات اتمی های مشترک برای هر اتم،تجزیه و تحلیل همسایه

بل از آغاز شبیه سازی ضرورس است پس از ایجاد یک سیستم اتمی با مشخصات ذکر شده، ق

تا دومرحله مینیمم سازی )رها کردن سیستم قبل از اختصاص دادن سرعت اولیه به اتم ها و دمای اولیه 

به کل سیستم و بدون اعمال قید برروی سیستم، برای آن که اتم ها نوسان کرده و جایگاه مناسب خود 

انرژی ممکن را دارد، پیدا کنند( و به تعادل رسیدن را، جایگاهی که در آن کل سیستم کمترین مقدار 

)رها کردن اتم ها با اعمال قید، در این مثال برای رساندن سیستم به دمای موردنظر( توسط سیستم 

طی گردد. در ادامه، همانگونه که در فصل قبل ذکر شد،گروه های اتمی در نرم افزار لمپس مشخص 
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وردنیاز نیز تعیین شده و سیستم تحت اعمال بارگذاری به صورت گردیده، قیود اعمالی و خروجی های م

 0.002، با نرخ  yکشش از دو طرف نمونه و در جهت 
𝐴

𝑝𝑠
گیرد. پس از اعمال بار، سرعت و قرار می 

شود تا از عدم حرکت مرزها در دو جهت دیگر نیروهای سیستم در دو جهت دیگر برابر صفر قرار داده می

در نهایت، پس از اجرای مدل و انجام شبیه سازی، خروجی پارامتر محاسبه  حاصل شود. نمونه اطمینان

برده و در آن  ovitoگام زمانی، به نرم افزار  2000شده براساس همسایه های مشترک هراتم را در هر 

 کنیم. همانند توضیحات فصل قبل تحلیل می
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( و CNAنمونه از جنس نیکل تیتانیوم دارای ترک لبه و مراحل پیشرفت پدیده تغییرفاز )با بررسی پارامتر  -1-5شکل 

 گسترش ترک در نمونه با اعمال بارگذاری 

از جمله مزیت های مدلسازی های اتمی در مسائلی مانند ترک، آن است که این مدل ها امکان 

یرو در نواحی اطراف نوک ترک را دارند. توانایی ای که مدل های ماکرو فاقد آن محاسبه تنش و ن

در ادامه کانتور توزیع تنش در سطح نمونه در گام های مختلف بارگذاری و رشد ترک در  باشند.می

 آورده شده است. 2-5شکل 
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 کانتور تنش در مراحل بارگذاری -2-5شکل  

، پدیده ای است که سبب شود که تغییرفاز در مدلسازی های محیط پیوسته اصطالحا گفته می

توان گفت علت آزاد شدن انرژی در شود. با دیدگاه اتمی میتوسط ماده می ازاد شدن گرماجذب یا 

ی بین اتم ها در مقیاس اتمی،آسان تر شدن حرکت اتم ها نسبت به مقیاس ماکرو، شکسته شدن باندها

هم  قبل، باال رفتن انرژی جنبشی و در نهایت افزایش دما یا اصطالحا آزاد کردن گرما توسط آنهاست.
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بیشتر  دلیل جذب انرژی در مقیاس ماکرو، تشکیل باندهای بین اتمی جدید در مقیاس اتمی، چنین

کردن  جذبدما یا اصطالحا  کاهشانرژی جنبشی و در نهایت  ل و کاهش ترم شدن جمله انرژی پتانسی

در حین تغییرفاز رفت انرژی حاصل از شکسته شدن باندهای بین اتم های ماده  است.ماده گرما توسط 

در فاز آستنیت، بیشتر از انرژی موردنیاز اتم های همان ماده در فاز مارتنزیت برای تشکیل دادن ساختار 

 گردد و بالعکس.اد پیوندهای جدید است. در نتیجه تغییرفاز رفت سبب آزاد شدن انرژی میو ایج

-شاهده میمآورده شده است. همانگونه که  در ادامه نمودار تغییرات دما برحسب گام زمانی

 یابد.گردد، با پیشرفت پدیده تغییرفاز، دما بطورت مداوم افزایش می

 

 گام زمانی-نمودار دما -3-5شکل 

مساله دیگری که در حل این مثال مطرح گردید تاثیر نرخ بارگذاری در مقیاس اتمی روی وقوع 

پدیده تغییرفاز بود. در حالت کلی، در شبیه سازی دینامیک مولکولی نرخ بارگذاری مهم و تاثیرگذار 

ودن نرخ اعمال بار در مقیاس اتمی، ترک به سرعت گسترش یافته است اما در این مثال در صورت زیاد ب

شود. در مقابل در صورت اعمال بار بصورت آهسته و و پیش از گسترش پدیده تغییرفاز صفحه پاره می

 با نرخ مناسب، وقوع و گسترش پدیده تغییرفاز و پروسه رشد ترک به خوبی قابل مشاهده خواهند بود.

س ماکرو نیز نرخ بارگذاری مهم بوده و در صورتیکه سرعت بارگذاری سریع باشد، در این ماده، در مقیا

گردد. اگر سرعت بارگذاری بسیار آهسته باشد، رفتار رفتار عام ماده یا همان سخت شوندگی مشاهده می

در این مثال حساسیت ماده به نرخ بارگذاری در مقیاس  گردد. خاص ماده یا نرم شوندگی مشاهده می

 ی، شباهت جالبی به وجود حساسیت مشابهی در مقیاس ماکرو دارد.اتم
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تحت  ،با شرایط مرزی غیر پریودیک ،تمام اتمی سه بعدی، : مساله مثال دوم ـ2ـ5

 بار کششی 

و است آورده شده 4-5شکل ابتدا مجددا ساختار آستنیت و مارتنزیت در در آن  در این مثال که

و  هندسه نمونه  5-5شکل در سپس 

در تالش شده است تا تحت بارگذاری کششی ساده ذکر گردیده است.  2-5جدول  در مشخصات آن

سازی )در جهت ی شبیهبرای اعمال بار کششی،  در دو انتهای جعبه غییرفاز گرفته شود.نمونه، پدیده ت

y جایی کنترل با نرخ آنگستروم به صورت جابه 5به ضخامت  ( دو ناحیه�̇�(1
𝑠⁄ ) = 5.92 × 107 

 شوند. کشیده می

 

 ی آستنیت و مارتنزیتساختار کریستال -4-5شکل 

 

 

 

 

 

  دوم   یه سازی شده در مثالبستاپ ش -5-5شکل 
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 مشخصات نمونه تحت بار کشش ساده از دو طرف  -2-5جدول 

 51x103x49  A ابعاد جعبه شبیه سازی

 NiTi جنس ماده

 B2 / 3.01 ساختار اولیه / ثابت شبکه اولیه

 x,y,z  4.2426 / 4.2426 / 3 Aثابت شبکه اولیه در سه جهت 

 Ni / 9996 Ti / 19404 total 9408 تعداد اتم

 EAM/alloy پتانسیل بین اتمی

 A 4.7 شعاع قطع

 s s s شرایط مرزی

  Y direction / tension جهت / نوع  بارگذاری

 

ها در پایدارترین وضعیت ممکن خود قرار داشته باشند، برای آن که هنگام شروع بارگذاری، اتم

قبل از شروع به اعمال گام به گام بار روی سیستم، در چهار مرحله با شرایطی و قیودی که در ادامه ذکر 

  [73]دوم   یه سازی شده در مثالبستاپ ش -5-5شکل 
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 دهیم.شده است، به سیستم فرصت رسیدن به حالت تعادل نسبی را می

ه و یا مرحله اول: سیستم بدون آن که ترموستاتی برای کنترل دمای آن تعریف گردد، رها شد

 شود.  به عبارتی ریلکس می

مرحله دوم: در ادامه سیستم را از دمایی که به آن رسیده است تا دمایی در حدود صفر کلوین 

2.75−با نرخ  × 10
13 𝐾

𝑠⁄ گردد.سرد می 

که  مرحله سوم: سیستم در دمای صفر کلوین، در حالی که هیچ قیدی برروی حرکت اتم هایی

زاد هستند، رها گردد و تمامی اتم ها از نظر حرکتی آبرای بارگذاری در نظر گرفته شده اتد، اعمال نمی

 شود تا به پایداری نسبی برسد.می

ذاری مرحله چهارم: سیستم در دمای صفر کلوین، در حالی که حرکت اتم هایی که برای بارگ

 د.شود تا به پایداری نسبی برسدر نظر گرفته شده اتد، مقید و محدود گردیده است، رها می

ی پدیده شود و پس از رسیدن به ماکزیمم کرنش موردنظر و بررسستم بارگذاری میدر ادامه سی

گردد. می تغییرفاز، برای باربرداری سیستم، باری به همان مقدار و در جهت معکوس به سیستم اعمال

 ابد.یکه میانگین تنش نرمال نمونه در جهت بارگذاری صفر گردد، ادامه میاین روند تا زمانی

 

 نمودار تنش کرنش اتمی براساس نمونه ایجاد و اجرا شده -6-5شکل 

ستنیت در آن که رفتار آ (1)ناحیه  ا شاهد ناحیه ای هستیمدر  نمودار تنش کرنش فوق، ابتد

تنیت را محاسبه توان مدول االستیسیته آسخطی و االستیک است. با استفاده از شیب این ناحیه می
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که طبق مقاالت موجود، رسیدن به ماکزیمم ( 2)ناحیه نمود. در ادامه نمودار به نقطه اوج خود رسیده 

. سپس دو افت [73] فاز در ماده استنی و شدید پدیده تغییرنمودار تنش کرنش به معنای وقوع ناگها

. رسیدن به اوج نمودار و سپس وقوع افت در آن به (5و4و3)ناحیه  دگردمتوالی در نمودار  مشاهده می

معنای رخ دادن تغییرفاز ناپایدار در مقیاس اتمی و سبب بازگشت بخشی از ماده  )پس از گذراندن دو 

 باشد. در نهایت شاهد پیشرفت نمودار با نوسانات و شیب کم هستیم افت(  به فاز اولیه یا آستنیت می

در ادامه نمونه  معادل با رخ دادن پدیده تغییرفاز و تشکیل مارتنزیت به صورت پایدار است. که( 6)ناحیه

در آن به خوبی نمایان است، در مراحل و نماهای مختلف  293تغییرشکل یافته که ایجاد صفحه برشی

ایجاد و گسترش صفحات برشی سبب افزایش شدید تنش بصورت محلی در یک بخش  آورده شده است. 

دهد. در از نمونه شده، در مواد عادی در آن ناحیه با تداوم بارگذاری پالستیسیته محلی رخ میخاص 

شود. این پدیده مشابه این مواد تنش محلی شدید ایجاد شده، سب وقوع پدیده تغییرفاز در آن ناحیه می

 باشد.عی میتغییرفاز ناپایدار این مواد در مقیاس ماکرو، در مقیاس اتمی یک پدیده محلی و موض

                                                 
293 Slip plane  
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 )شکل پایین( بارگذاری بارگذاری )شکل باال( و انتهای تغییر شکل و ایجاد صفحه لغزش در نمونه در اواسط -7-5شکل 

 سه بعدی از نمای
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 در دو صفحه مختلف بارگذاری طی تغییرشکل و به هم ریختن ساختار اتمی و ایجاد صفحه لغزش در -8-5شکل 
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 مقدار تنش ایجاد شده در نمونه در محل تشکیل صفحه برشی -9-5شکل 

غییر ساختار توان نوع و تز طریق آن میمقدار پارامتر مربوط به آنالیز همسایه های مشترک که ا

سبه و کریستالی مواد را همانگونه که در فصل قبل توضیح داده شد، بررسی نمود؛ توسط لمپس محا

این  در گام های مختلف نمایش داده شده است. الزم به ذکر است علت آن که براساس ovitoتوسط 

، نداشتن همسایه ابتدا دارای ساختار نامشخص هستند پارامتر اتم هایی که در محیط نمونه قرار دارند، از

 باشد. های کافی، مشابه سایر اتم ها، برای آنها می
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نیت، متر آنالیز همسایه های مشترک برای نمونه تحت بارگذاری. رنگ آبی نشانگر ساختار اولیه یا آستپارا-10-5شکل 

رنگ سفید نشانگر ساختار نهایی یا مارتنزیت و رنگ های سبز و قرمز بیانگر تشکیل فازهای میانی در حین روند 

 تغییرفاز هستند. 
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تحت بار  ،با شرایط مرزی پریودیک ،تمام اتمی سه بعدی، مساله : مثال سوم ـ3ـ5

 دمایی

  ررسی گردد.برارتی نمونه یرات حتغی در این مثال تالش شده است تا وقوع پدیده تغییرفاز براثر

 مشخصات نمونه تحت بارگذاری حرارتی-3-5جدول 

 A 84.8528/84.8528/60 ابعاد جعبه شبیه سازی

 NiTi جنس ماده

 B2 / 3.001 ساختار اولیه / ثابت شبکه اولیه

 x,y,z  4.24405/4.24405/3.001ثابت شبکه اولیه در سه جهت 

 Ni / 16000 Ti / 32000 total 16000 تعداد اتم

 MEAM پتانسیل بین اتمی

 A 5 شعاع قطع

 p p p شرایط مرزی

   All direction/thermal جهت / نوع بارگذاری

 

یجاد ساختار اولیه با مشخصات جدول فوق، ابتدا به تمامی اتم های سیستم به نحوی پس از ا

درجه کلوین شود. سپس سیستم  600شود که دمای کل مجموعه برابر یه اختصاص داده میسرعت اول

شود تا اتم های آن به تعادل برسند. در فمتوثانیه است، رها می 1گام زمانی که هر گام برابر  2000000

تحت اثر تغییرات سرد شده و  2000000درجه در طی  10درجه تا دمای  600نهایت سیستم از دمای 

پیوندد. هم چنین پس از اتمام بارگذاری سیستم مجددا به وقوع میدر آن  تغییرفاز  یا بارگذاری حرارتی 

 دهد.رسیده و تغییرفاز برگشت در آن رخ می 600به  10گام از دمای  2000000طی 
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 گام زمانی-نمودار دما -11-5شکل 

در نرم افزار لمپس به خوبی  294شود که ترموستات نووز هوور، مشاهده می11-5شکل ر در نمودا

درجه کاهش دهد و عدم مشاهده  10درجه تا  600میلیون گام دمای نمونه را از  2توانسته است در طی 

 باشد.ناسب میم  Tdampید در این نمودار، نشانگر انتخابنوسانات شد

در  [74] به ترتیب از یک مقاله در ادامه نمودارهای انرژی پتانسیل به ازای هر اتم در برابر دما

فاز آورده شده است. ، برای مشاهده پدیده تغییر13-5شکل و برای نمونه بارگذاری شده در  12-5شکل 

 باشد.جهش یا افت ناگهانی در این نمودار به ترتیب نشان دهنده تغییرفاز رفت و برگشت میوقوع 

  

بزرگنمایی شده ناحیه وقوع  شکل سمت راست –  [74] نمودار انرژی پتانسیل هر اتم براساس دما -12-5شکل 

 .باشدتغییرفاز در شکل سمت چپ می

 

                                                 
294 Nose-Hoover thermostat 
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 نمودار انرزی پتانسیل هر اتم برحسب دما برای مشاهده تغییرفاز رفت و برگشت براثر تغییرات دمایی- 13-5شکل 

مانی زه های مشترک براساس گام و پارامتر آنالیز همسایهم چنین اگر نمودارهای حجم 

ان نتیجه توترسیم گردند شاهد وقوع جهش در هر دو نمودار در یک گام زمانی مشخص هستیم که می

 دهد.گرفتن این گام، زمانی است که پدیده تغییرفاز در آن به طور ناگهانی رخ می

 
 گام زمانی. برحسبتغییرات حجم نمودار  -14-5شکل 
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نمودار تغییرات پارامتر محاسبه شده برای تشخیص نوع ساختار توسط روش تجزیه و تحلیل همسایه  -15-5شکل 

 های مشترک برحسب گام زمانی

 ده است.شانتهای بارگذاری آورده  ابتدا ودر  ،در ادامه وضعیت اتم های نمونه بارگذاری شده

  

 
 درجه  600وضعیت اتم های نمونه پس از مرحله متعادل سازی و در اغاز بارگذاری حرارتی در دمای -16-5شکل 
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 درجه و پس از وقوع تغییرفاز 10م های نمونه در انتهای بارگذاری حرارتی در دمای وضعیت ات -17-5شکل 

رک و هم چنین در آخرین بخش از این مثال به بررسی پارامتر آنالیز همسایه های مشت

 تغییرات آن و در نتیجه روند وقوع تغییرفاز پرداخته خواهد شد.
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 در طی بارگذاری، وقوع پدیده تغییرفاز و تشکیل فازهای میانی  CNAنمودار تغییرات -18-5شکل 

 

 استخوانی شکل در مقیاس ماکرو کششی : مثال نمونه مثال چهارم ـ4ـ5

مقیاس ماکرو همان گونه که قبال ذکر گردید، از کد متلبی استفاده شده  مثال های مربوط به در

شکل دارد. انایی تشخیص پدیده تغییرفاز ناپایدار و ایجاد باندهای مارتنزیت در نمونه را است که تو

براساس مدل رفتاری  این کد .دهدرا نشان میمورد استفاده در این مثال  استخوانی شکل نمونه5-19

گردد، ه اکثرا در مسائل استفاده میالگوداس و با جایگزینی تابع نرم شوندگی با تابع سخت شوندگی ک

)برای درنظرگیری اندرکنش های حرارتی( نوشته شده و اعمال بار در کوپل  غیر به صورت و هم چنین

باشد.  همانگونه که در فصول قبل ذکر شد، نرخ بارگذاری آن بر روی نمونه به صورت جابجایی کنترل می

باشد. برای گرفتن پدیده تغییرفاز ناپایدار، ده تاثیرگذار میمسائل بسیار مهم و در رفتار ما هگوندر این

دمای اولیه ماده و دمای محیط هر  شود.در نظر گرفته می 3−10 با مرتبهو  yدر جهت نرخ بارگذاری 

برگزیده  1برابر  fSشدگیگرفته است نرخ نرمباشند. آزمایش در هوای ساکن انجاممی 23Cدو برابر 

 است.آورده شده 4-5جدول است. سایر خواص الزم در شده
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 مشخصات نمونه استخوانی شکل تحت کشش -4-5جدول 

0.3 
A M

  110 × 109 𝑃𝑎 
M

E 
35

3.2 10 /( ) J m K A M
c c  87.5 × 109 𝑃𝑎 

A
E 

6
/8.5 10 Pa K 

A M
C C 24.7 C 

s
M 

0.048 
max
 18.9 C 

f
M 

18.3 /( )W m K k 10.6C 
s

A 
2

4 / ( )W m K Airh 6.5C 
f

A 

 

 

 نمونه استخوانی شکل -19-5شکل 

ار تنش برای برقراری ارتباط بین دو مقیاس میکرو و ماکرو، از مقیاس اتمی و براساس نمود

ط به بوط به آستنیت از نمودار بارگذاری و مدول االستیک مربوکرنش، مقادیر مدول االستیک مر

گردد. جرا میامارتنزیت از نمودار باربرداری استخراج شده و کد مربوط به مقیاس ماکرو با این اعداد 

ورت گسترده صباندهای مارتنزیت در باال و پایین نمونه تشکیل شده و سپس تغییرفاز در طول نمونه به 

حلی آورده شکل زیر یک نمونه از باندهای مارتنزیتی تشکیل شده در نمونه به صورت م دهد. دررخ می

رفاز دان معناست که تغییب مارتنزیت به یک نزدیک تر باشد بدر شکل زیر هرچقدر ضریشده است. 

  پیشرفت بیشتری داشته است.
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 مارتنزیت در نمونه استخوانی شکلایجاد باند -20-5شکل 

 

 در مقیاس ماکرو 295داری سوراخ: کشش صفحه مثال پنجم ـ5ـ5

است. کشش بر شده آورده 5-5جدول  و 21-5شکل  هندسه و ابعاد مسئله مورد بررسی در

است. میلیمتر انجام شده 1ای در وسط به قطر میلیمتر و سوراخی دایره 4بعی با بعد ای مرروی صفحه

 است.برگزیده شده 2برابر  fSشدگینرخ نرم باشند.می 25Cدمای اولیه ماده و دمای محیط هر دو برابر

درجات آزادی در مرز پایین نمونه در جهت محور قائم است. سایر خواص الزم در جدول آورده شده

شده و درجات آزادی مرز باالیی با نرخ بارگذاری بسیار آهسته در شرایط تغییرمکان کنترل کشیده بسته

 شوند.می

 مشخصات نمونه صفحه سوراخدار-5-5جدول 

0.3 
A M

  110 × 109 𝑃𝑎 
M

E 
35

3.2 10 /( ) J m K A M
c c  78.5 × 109 𝑃𝑎 

A
E 

6
/4.4 10 Pa K 

A M
C C 22.2 C 

s
M 

0.050 
max
 12.9 C 

f
M 

18.3 /( )W m K k 19C 
s

A 
2

4 / ( )W m K Airh 14.2C 
f

A 

                                                 
295 Tension Test on Perforated Plate 
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 هندسه و مش بندی نمونه صفحه سوراخدار -21-5شکل 

کند. د میه و از دو طرف رشحین تغییرفاز رفت ابتدا باند باریکی از مرز سوراخ وسط محلی شد

شود. علت می با ورود تغییرشکل باند به فاز مارتنسیت، باندی ثانویه در خالف جهت باند اولیه تشکیل

شدگی سوق پیدا کرده فلذا این امر این است که رفتار ماده بعد از اتمام تغییرفاز ناپایدار، به سمت سخت

های دشود )رشد بانشدگی نزدیک میفتار مواد با سختجا به بعد الگوی تغییرشکل به سمت راز این

های مارتنسیتی ندنیز با رشد با شود، ادامه تغییرفاز در اینجامتقاطع و متقارن(. همانطور که مشاهده می

 باشد.شدن به رفتار پایدار و متقارن همراه میدر جهت نزدیک
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 ایجاد باندهای مارتنزیتی در نمونه صفحه سوراخدار با اعمال بار -22-5شکل 

 



             ری و پیشنهادات                        گینتیجه                  دار شکلیفاز در آلیاژهای حافظهشبیه سازی چندمقیاسی پدیده تغییر
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 نتیجه گیری و پیشنهادات  :6فصل
 

بررسی آلیاژهای حافظه دار شکلی از چند دهه پیش موردتوجه قرار گرفته است. حال انکه در 

ته و حافظه دار شکلی آن در مقیاس اتمی طی سالیان اخیر، بررسی این ماده و خاصیت شبه االستیسی

مورد توجه قرار گرفته است. در این پزوهش سعی شده است تا عالوه بر بررسی روند و نحوه تشخیص 

تغییرفاز آلیاژ نیکل تیتانیوم در مقیاس اتمی، به سراغ رفتار متفاوت تر این مواد یعنی تغییرفاز ناپایدار 

فتار در دو مقیاس اتمی و ماکرو مشاهده گردید. این پدیده در هر رفته و شباهت های جالبی بین این ر

باشد. هم چنین تفاوت رفتاری شود و به نرخ بارگذاری وابسته میدو مقیاس وجود داشته و مشاهده می

یک ماده در دو مقیاس مختلف مشاهده گردید. در نهایت تالش شد تا برخی از پارامترهای معادله رفتاری 

استخراج از مقیاس اتمی هستند، به مقیاس باال منتقل گردیده و کد ماکرو با مشخصات  ماده که قابل

توان نتیجه گرفت ی در آن رخ داده و مشاهده گردید. میبدست آمده حل شده و رفتار ناپایدار به خوب

یر این هم چنین در مس رفتار ناپایدار ماده در مقیاس ماکرو ریشه در پدیده ها و رفتار اتمی آن دارد.

چون روش شبه پیوسته حل گردد اما با پایان نامه تالش گردید تا این مساله با روش های همزمان هم

مشکل انتقال پدیده تغییرفاز بین دو مقیاس در این گونه روش ها مواجه شده و متوجه شدیم قانون یا 

 رابطه ای برای این موضوع پیشنهاد و یا گسترش داده نشده است. 

کاستی هایی که در انجام این پروژه دیده شد، پیشنهاداتی برای کارهای بعدی ارائه  متناسب با

 گردد:می

  بررسی پدیده رشد ترک و در ادامه آن شکست ماده که همراه با وقوع تغییرفاز و ایجاد
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باشد با استفاده روش های چندمقیاسی، به دلیل کاربردهای قطعات ریزی حرارت می

ظه دار شکلی در هوافضا و یا در بدن انسان ضروری است زیرا از جنس آلیاژهای حاف

 شود. شکست قطعه سبب نابودی دستگاه و یا مرگ انسان می

 چرخه  با توجه به احتمال فراوان قرارگیری این مواد تحت بارگذاری های چرخه ای،چه

 قوعهای حرارتی و چه چرخه های دینامیکی، رفتار انها تحت این نوع بارگذاری و و

 پدیده خستگی در این مواد با مدل های چندمقیاسی بررسی گردد.

 دیگر  پدیده تغییرفاز در مقیاس اتمی با پتانسیل های بین اتمی دیگر و برای انواع

 آلیاژهای حافظه دار شکلی بررسی گردد.  

 ی مطالعات تمام اتمی گسترده ای روی این پدید انجام گیرد. تمامی روش های اتم

 برای تشخیص پدیده تغییرفاز بررسی، مقایسه و جمع بندی گردند. ممکن و موجود

 هم چنین پدیده های اتمی مشاهده شده در حین تغییرفاز بررسی و گزارش گردند.

طالعه مفازهای واسطه ایجاد شده در این میان نیز که بسیار اندک روی آنها تحقیق و 

 انجام گرفته است، بررسی گردند. 

 دمقیاسی به خصوص روش سلسله مراتبی و انتقال اطالعات از از روش های دیگر چن

برای بررسی پدیده تغییرفاز و  296مقیاس اتمی به ماکرو با درنظرگیری المان واسطه

 خواص آلیاژهای حافظه دار شکلی استفاده شود.

  امکان مدلسازی این پدیده با استفاده از مدل های چندمقیاسی همزمان بررسی شده

ن، این نوع مدلسازی انجام شود. و در صورت امکا

                                                 
296 RVE 
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Abstract 

Shape memory alloys (SMA) are a group of smart materials that have 

special properties such as shape memory effect and pseudo-elasticity, due to their 

phase transformation characteristic. Their various industrial applications required 

substantial development of simple and efficient continuum models; but they have 

remained incapable of simulating unstable phase transformation in slow rate 

loadings. The aim of this research is to implement full atomic simulations to 

achieve acceptable accuracy in modelling such phenomena. 

First, the phase transformation of Nickel Titanum due to both thermal and 

mechanical loading is simulated by LAMMPS, a powerful open-source software 

for molecular dynamics simulation. In this stage, some examples such as the nano-

pillar tensile test are solved and the unstable phase transformation in nao scale are 

investigated by different criteria such as the stress-strain figure and the common 

neighbor analysis. As a result of unavailable and unaccepteblr huge amount of time 

and computational resources that needed for modelling of even a tiny piece of 

material, a sequential multiscale method is adopted for further practical 

simulations. Some known examples of unstable phase transformation, such as the 

dog bone sample under tension, are solved and the corresponding continuum 

results are discussed by using the computed material properties in the nano scale. 

Keywords: Shape Memory Alloy, Sequential Multiscale Method, Unstable 

Phase Transformation, Softening Behavior 
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