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بر اساس نتايج آزمايشات بارگذاري بر روي نانوتيوبهاي كربني و كامپوزيتهاي آن ،شکل پذيري و جذب انرژي
قابل توجهي در وراي حد االستيک در اي ن نانوسازه ها ديده شده است .با توجه به محدوديتهاي محاسباتي روشهاي
تحليلي (نظير ديناميك مولكولي و مكانيك كوانتومي) براي شبيه سازي اين رفتار ،در اين مقاله از روش مدلسازي
مکانيک محيط پيوسته در قالب روش اجزاي محدود استفاده شده است .به اين صورت كه ابتدا چگونگي بروز رفتار
غيراالستيك در نانوتيوبها و سپس شيوه هاي مدلسازي در اين اندازه و اعتبار آنها در قالب روشهاي مكانيك محيط
پيوسته بررسي شده است .سپس رفتار غير االستيك نانوتيوبها به دو روش تحليلي و عددي (بر پايه مدل االستو-
پالستيك) و براي سنجش ميزان دقت ،نتايج هر دو مدل با نتايج آزمايشگاهي و روش ديناميك مولكولي مقايسه شده
است .در پايان نيز محدوديتها و امکانات اين روش مورد بررسي قرار گرفت.

نانوتيوب ،محيط پيوسته ،االستيک ،غير االستيك ،استون-والس

Modeling of Non-elastic behavior of Carbon
Nanotubes upon Continuum Mechanics
A. Chaboki K.; S. A. Sadrnejad; M. Yahayei
ABSTRACT
As experiments show, there is nonlinear behavior of carbon nanotubes after exceeding a certain
boundary surface while loading continues. Avoiding being involved in molecular dynamics methods and
quantum mechanics approach, a continuum macro mechanics based method is employed to predict the
nonlinear behavior of bonding forces in carbon nanotubes. Both analytical and numerical approaches,
assuming elasto-plastic behavior of tubes are considered in this research. The presented results are well
compared with the test as well as molecular dynamics results. Finally, the limitation and advantages of
the proposed method are pointed out.
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نانوتيوبهاي کربني با وجود استحکام فوق العاده ،بسيار
شکل پذير بوده و در بارگذاريهاي متفاوت ،دامنه رفتاري
االستيک مناسبي را به نمايش ميگذارند .به گونه اي که کرنش
بيشينه االستيک آنها ،چند ده برابر مواد مهندسي نظير فوالد
گزارش شده است] .[1اما در صورت بارگذاري بيش از حد
االستيك (اين حد در ادامه توضيح داده ميشود) بر اين
نانوسازه ها ،تغييراتي برگشت ناپذير در ساختار منظم اتمي
آنها روي ميدهد .در صورت ادامه بارگذاري ،اين تغييرات در
ساختار اتمي تا گسيختگي ادامه يافته كه با افزايش تغيير شکل
و کاهش قابل مالحظه سختي همراه است] .[2رمز شکل پذيري
قابل توجه نانوتيوبهاي كربني ،در گسيختگي پيوندها و ايجاد
پيوندهاي جديد بين اتمهاي آنها نهفته است].[3
به علت تفاوت چشمگير سختي نانوتيوب و سختي ماده پايه
(ماتريس) در كامپوزيتهاي اين ماده ،بار و تنش زيادي به
نانوتيوب وارد ميشود .اين امر در موارد زيادي موجب رفتار
غير االستيک در نانوتيوبها در کشش ،فشار و يا بارهاي ترکيبي
ميگردد] .[4تصاوير ميکروسکوپ الکتروني از نانوتيوبهاي
تحت اثر بار نيز بيانگر اين واقعيت است كه که اين نانوسازه ها
نيز شبيه به سازه هاي مهندسي در بارهاي کششي و برشي
جاري شده و در پايان گسيخته ميگردند به عالوه كمانش نيز
در اثر بارهاي فشاري گزارش شده است][4و] .[5در شکل

شکل (( :)1باال چپ و راست) گسيختگي کششي نانوتيوب در آزمايش
کشش ساده ]( [5پايين) گسيختگي كششي نانوتيوب در کامپوزيت
سيمان][15

با توجه به اهميت كاربرد كامپوزيتهاي نانوتيوب و
ضرورت تبيين مدل رفتاري مناسب براي اين مواد ،در اين مقاله
تالش شده است که چگونگي بروز رفتار غير االستيک و توسعه
آن در اين مواد ،توسط روشهاي مکانيک محيط پيوسته شبيه
سازي و بررسي شود.

شماره  1عالوه بر گسيختگي نانوتيوب منفرد ،گسيختگي
نانوتيوب مدفون در كامپوزيت تحت بارهاي کششي نيز نشان
داده شده است.
بر اساس آزمايشات و نيز مطالعات تئوريک ،ثابت شده
است که رفتار غير االستيک نانوتيوبها به نوع بارگذاري،
ساختار داخلي ،دماي محيط ،نرخ کرنش و ميزان پخش عيوب
در ساختارداخلي بستگي دارد.

طي چند سالي كه از كشف نانوتيوبهاي كربني ميگذرد،
تحقيقاتي در زمينه مدلسازي رفتار غير االستيک نانوتيوبها
انجام شده است كه شامل بدست آوردن کرنش نهايي االستيک
و گسيختگي ،محاسبه انرژي مورد نياز براي گسيختگي پيوندها
و ميزان شكل پذيري اين مواد توسط روشهاي ديناميک
مولکولي و مکانيک کوانتومي انجام شده است .طي نخستين گام،
در سال  1991ياكوبسن رفتار كششي نانوتيوبهاي تك جداره
را توسط روش ديناميك مولكولي و با استفاده از تابع پتانسيل
برنر( (1991Brennerشبيه سازي نمود و نتيجه گيري كرد كه
قبل از پارگي پيوندها و تشكيل عيب (استون – والس) در جداره
اين ماده ،كرنش مشخصي وجود دارد كه در تمام جداره
نانوتيوب يكنواخت بوده و در وراي اين كرنش ،پارگي پيوند در
جداره محتمل است .وي كرنش نهايي نانوتيوب را بسته به نوع
آن بين  52تا  22دزصد تخمين زد] .[6]-[8پس از آن نيز ساير
محققان بوسيله روشهاي گوناگون به بررسي مرز رفتار
االستيک و غير االستيک در اين مواد پرداختند .زائو در سال

 5111با استفاده از روش ديناميک مولکولي ،مرز کرنش
االستيک را  1الي  11/2درصد برآورد کرد] .[9ناردللي در سال
 ،5115اين کرنش را  %6تخمين زد] .[11در تحقيقي كه بليتچکو
( )5115با استفاده از تابع پتانسيل مورس انجام داد ،اين كرنش
 11الي  16درصد برآورد شده است] .[11در چند سال اخير ،از
روشهاي مکانيک شکست که بر پايه روش انرژي در اين رابطه
استفاده شده است( .زيلينگ و ياکوبسن] ([11در توجيه اختالف
نتايج ياد شده ميتوان به عوامل تعداد اليه هاي جداره ،قطر،
ساختار داخلي ،دما و نيز نرخ كرنش اشاره كرد.

بر اساس قانون کوشي -بورن ميتوان انرژي يك سازه در
مقياس نانو را با سيستم معادل آن در محيط پيوسته ارتباط داد
و سپس اين سيستم معادل محيط پيوسته را در مدلسازي رفتار
نانوتيوبها به كار برد.
با توجه به اعتبار قانون کوشي -بورن در تمامي محدوده
رفتاري مواد نانو مقياس ،از همين روش ميتوان در شبيه
سازي رفتار غير االستيک نانوتيوبها ياري جست.

شکل  :5چگونگي تشکيل سلولهاي  2و  1ضلعي (استون-والس) در در
انواع نانو تيوب] [6 ]-[1

طي اين فرايند ،چهار سلول شش ضلعي مورد تاثير قرار
گرفته و به صورت دو زوج سلول پنج و هفت ضلعي تغيير
شکل ميدهند .با افزايش بارگذاري ،فرايند گسستن پيوندها و
ايجاد پيوندهاي جديد گسترش مييابد.

در سازه هاي مهندسي ،برگشت پذيري به عنوان مرز رفتار
االستيک و غير االستيک تعريف ميشود .به عبارت ديگر اگر در
فرايند بارگذاري و باربرداري ،تغييري در ساختار ماده صورت
پذيرد که تغيير شکلهاي ماندگار را در آن ايجاد کند ،رفتار به
صورت غير االستيک تعريف ميشود .علت اين فرايند ،ايجاد و
گسترش عيوب در ساختار ماده است .شيوه و سرعت گسترش
اين عيوب ايجاد حفرات و ترکها ،سبب بروز رفتار شکل پذير و
يا ترد در ماده ميگردد.
در ساختارهاي اتمي در مقياس نانو نظير نانوتيوبها ،رفتار
مكانيكي بر پايه پيوندهاي اتمي و مولکولي بين واحدهاي در بر
گرفته تعريف ميشود که از نوع کواالنس و يا واندروالس
هستند .با افزايش بارگذاري و تغيير شکل ،پيوندها گسيخته شده
و پيوندهاي جديدي ايجاد ميگردند .مرز رفتار االستيک و غير
االستيک در مواد نانو مقياس ،با گسستن پيوندها و ايجاد
پيوندهاي جديد تعريف ميشود .طي گسستن پيوند ،انرژي آزاد
شده و در صورت ايجاد پيوند جديد ،انرژي مصرف ميشود كه
تفاضل اين دو از يكديگر ،انرژي تلف شده در سيستم است .اين
فرايند موجب کاهش سختي سازه اتمي شده و تغيير شکل سازه
افزايش مييابد .رايج ترين تغيير هندسه پيوند در ساختار
مولکول شش ضلعي نانوتيوب ،فرايند تشکيل عيب استون-

گرچه مدلسازي در محيط پيوسته براي يك سازه در
مقياس نانو ،در مقايسه با روشهاي مكانيك كوانتومي و
ديناميك مولكولي امكانات كمتري را فراهم ميآورد .ولي تنها
روش ممكن براي مدلسازي نانوكريستالها ،نانوكامپوزيتهايي
است كه به علت تعداد زياد اتمها ،امكان مدلسازي رفتار تك تك
اتمهاي آن ميسر نيست .بر اين اساس ،براي مدلسازي رفتار
غير االستيک نانوتيوب هاي تك جداره در قالب مکانيک محيط
پيوسته ،در اين مقاله دو روش تحليلي و روش مدل االستو-
پالستيك به كار گرفته شده است.
در روش تحليلي با فرض تابع پتانسيل در قالب محيط
پيوسته و اعمال شرايط مرزي بر آن ،شرايط رفتار االستيك و
پايدار بودن رفتار بدست آمده و كرنش متناظر آن محاسبه
ميگردد .در اين مقاله از تابع پتانسيل تغيير يافته مورس
استفاده شده و نتايج با نتايج ژانگ ] [15برگرفته از تابع
پتانسيل برنر ،مقايسه شده است .در روش مدل االستو-
پالستيك ،ابتدا با استفاده از روش مكانيك شكست ،كرنش
پالستيك حدي محاسبه شده ،سپس پارامترهاي مدل با استفاده
از روش انرژي بدست ميآيند.

والس است .چگونگي ايجاد اين عيب در شکل شماره  5نشان
داده شده است.

براي مدلسازي رفتار غير االستيک نانوتيوبها به روش

2
1
1
U

K F2 )U R  2 K F2

Z 2 R 2
R


تحليلي ،براي ساختار داخلي (شامل هندسه و زاويه هاي اتصال
اتمهاي کربن)  ،سيستم مختصات محلي در نظر گرفته شده
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سپس با تعريف تابع پتانسيل مناسب ،تغييرات انرژي سيستم
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اتمي در حين تغيير شکل بدست ميآيد .با تبديل اين انرژي در
سيستم گسسته به سيستم پيوسته بر اساس قانون کوشي-
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بورن و اعمال شرايط تعادل و حداقل بودن انرژي ،پارامترهاي
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مدل رفتار االستيک محاسبه ميشود .در گام بعد با اعمال
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روابط تعادل و اعمال شرايط مرزي ،شرط وقوع کرنشهاي
غيراالستيک کنترل ميشود.

2

[

در رفتار االستيک ،کرنشها و مشتقات آن متعادل بوده و

در جداره نانوتيوب ،با توجه به بارگذاري کششي ساده،

مولفه هاي تنش نيز با استفاده از روابط پيوال-کيرشهف به

برش صفر است .به عالوه در دو انتهاي آن ،تغيير شکل نيز

صورت رابطه شماره  ,1از تابع پتانسيل انرژي با توجه به

صفر است .اين شرايط حدي در دو انتها به صورت رابطه

شرايط حدي و شرايط تعادل بدست ميآيند.

شماره  6نوشته ميشود.
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فرضيات يکنواخت بودن کرنش و تابع گراديان تغيير شکل
برقرار نبوده و مشتقات آن صفر نيستند .اين مشتقات با
استفاده از دستگاه مختصات استوانه اي به صورت رابطه
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در اين حالت ،تغييرات مولفه هاي غير صفر كرنش به
صورت رابطه شماره  1محاسبه ميشود:
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به عالوه تغييرات تنش از روابط شماره  4محاسبه
ميشوند.
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هنگامي که کرنش به حد غير االستيک ميرسد ،ديگر

شماره  5نوشته ميشوند:
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با جايگذاري روابط تنش ،کرنش و نيز تابع گراديان تغيير
شکل در رابطه ،سه معادله ديفرانسيل شماره  2بدست ميآيد:

حل معادالت ديفرانسيل همگن شماره  2با در نظر گرفتن
شرايط حدي شماره  ،6منجر به يافتن تغييرات تغيير مکان

U

ميشود .حل اين معادله به دو نوع جواب متقارن و غير متقارن
منجر

جوابهاي

ميشود.

) U R (Z ), U   0, U Z  U z (Z

با

متقارن

روابط

مشخص شده که در آنها ناپايداري،

تغيير متقارن است .در حل نامتقارن ،عالوه بر محدوديتهاي حل
متقارن،

شرط U   0

نيز برقرار است .در صورت فرض

جوابهاي متقارن براي تغيير مکانها ،معادالت شماره  4به
صورت معادالت شماره  1کاهش و تغيير مييابد.
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حل معادله ديفرانسيل شماره  ،1به تغيير مکانهاي نشان
داده شده در رابطه  8ميانجامد.
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پس از انجام عمليات رياضي و ساده سازي ،رابطه شماره
 9بدست ميآيد:
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اين معادله به همراه شرط     0در معادله تعادل ،دو
معادله براي کرنشهاي حدي   ,  zzمقادير ويژه رابطه )9

بدست ميدهد .با توجه به روابط ياد شده و با استفاده از نرم
افزار  ،MATLABاين معادالت ديفرانسيل براي جوابهاي همگن
تابع پتانسيل تغيير يافته مورس حل شده است که نتايج آن به
صورت خالصه در شکل شماره  1ارائه شده است .بر اساس
اين نتايج ،کرنش حدي االستيک محاسبه شده با نتايج با کار
ژانگ ( 5114که از تابع پتانسيل برنر استفاده کرده است)
مقايسه شده است] .[15بر اساس اين شكل ديده شد که کرنش
نهايي در کشش با استفاده از توابع پتانسيل و در انواع جداره
نانوتيوبها مختلف تفاوت دارد.
)ZigZag (Brenner Pot.
)ZigZag (Modified morse Pot.

)Armchair (Brenner Pot.
)Armchair (Modified morse Pot.
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شکل  :4مفهوم تغيير مكان پالستيك معادل در شبكه اتمي
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در مدل االستو -پالستيک ايده آل رفتار تا کرنش تسليم
کامال االستيک فرض شده و در وراي اين کرنش رفتار پالستيک
فرض ميشود .اين رفتار در شکل شماره  2و رابطه شماره 11
نشان داده شده است.
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شکل  :1کرنش نهايي (بحراني) دو نوع نانوتيوب که توسط تابع
پتانسيل تغيير يافته مورس و برنر محاسبه شده و با كار ژانگ ][15

مقايسه شده است.

مدلهاي رفتاري با در نظر گرفتن چند عامل اساسي به
نمايندگي تمامي عوامل موثر ميتوانند قوانين حاكم بر رفتار
مواد را به صورت منظم و با دقت معيني نشان دهند .با توجه به
نتايج آزمايشات انجام شده بر روي نانوتيوبها و نانوكامپوزيتها
دو مدل ( )1االستو -پالستيک و ( )5مدل تغييرات کرنش
ميتوانند تا حدي رفتار غير االستيك نانوتيوبها را بيان كنند .با
توجه به سادگي و داشتن امكانات زياد ،در اين مقاله براي
مدلسازي رفتار غير االستيک نانوتيوب از مدل االستو-
پالستيک استفاده شده است .براي تبيين اين مدل ،در شكل

شكل ( :2باال -چپ) منحني تنش -كرنش در مدل االستو -پالستيك
(باال راست) منحني رفتاري واقعي نانوتيوب ايده آل (پايين) تلفيق دو
مدل براي يافتن پارامترها

شماره  ،4مفهوم تغيير مكانهاي پالستيك در ساختار اتمي و
مدل ساده االستوپالستيك نشان داده شده است.
()11

for    Y
for    Y

E 
 ( )   elast
 E2 Y

بر اساس شکل شماره  ،2سطح زير منحني در قسمت بعد از

کرنش حدي نمايانگر انرژي پالستيک(غير االستيک) مورد نياز
براي ايجاد رفتار غير االستيک ميباشد که ميزان اين انرژي با

در شکل شماره  1نيز ،چگونگي ايجاد و گسترش ناحيه

در نظر گرفتن شکل شماره  ،2به صورت رابطه شماره 15

پالستيك در مدل نشان داده شده است .ناحيه مشخص شده در

تعريف ميگردد.

اين شكل ،نواحي هستند كه در آنها كرنشهاي غير االستيك

1
] E2 .(   Y ) 2
2

()12

 plastic  teq .[(   Y ) *  Y 

اين انرژي در مدل برابر با انرژي مورد نياز براي ايجاد
عيب استون -والس در ناحيه متناظر در نظر گرفته شده است و
به اين روش ،مدول پالستيک  E2بدست ميآيد.
نکته مهم در اين روش ،کرنش شروع رفتار پالستيک است
که كرنش شروع تسيلم هشت درصد فرض شده است .با
استفاده از اين پارامترها و يكسان قرار دادن انرژي غير

بزرگ رخ داده و رفتار االستيك نيست .بر اساس شکل  1با
افزايش بارگذاري ،ابعاد ناحيه غير االستيك بزرگتر ميشود.
همچنين در اين تصوير ،چگونگي اين گسترش با نتايج حاصل
از ديناميك مولكولي بليچكو مقايسه شده است.
بر اساس اين شکل ،مدل االستوپالستيك در تخمين ابعاد
ناحيه غير االستيك و فرم گسترش آن نيز جوابهاي مناسبي را
بدست ميدهد.

االستيك در وراي كرنش پالستيك ،ميتوان شيب دوم منحني
رفتار  E2را به صورت رابطه  11بدست آورد.

W V  5.5ev

()13
E 2  2.37Tpa
با استفاده از اين روابط ،كشش ساده نانوتيوب تك جداره
به كمك روش اجزاي محدود شبيه سازي شده است .در اين
مدل ،جداره نانوتيوب به صورت پوسته جدار نازك با
مشخصات رابطه  14شبيه سازي شده است كه در يك سر
تغيير مكانهاي آن محدود شده و در سوي ديگر ،بارهاي
كششي به آن اعمال ميگردد.

Eelast  5.5Tpa

()14

teq  0.066nm

بارگذاري تا مرحله گسيختگي به صورت استاتيكي به مدل
اجزاي محدود اعمال شده است .براي آغاز رفتار غير االستيك
يك عيب كوچك در جداره ايجاد شده است تا محل آغاز رفتار
غير االستيك باشد .منحني تنش -كرنش اين مدلسازي با نتايج
حاصل از مدلسازي ديناميك مولكولي مقايسه شده و در شکل
شماره  6ارائه شده است.

شکل ( :1شش تصوير باال) شبيه سازي چگونگي ايجاد و گسترش
ناحيه پالستيك در نانوتيوب توسط مدل االستوپالستيك بوسيله روش

Elasto-Plastic Model

MD Model
140

اجزاي محدود(.دو تصوير پايين) نتايج مدلسازي رفتار نهايي

120

نانوتيوب در كشش به روش ديناميك مولكولي بليچكو []11
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شکل  :6مقايسه نتايج مدلسازي بوسيله مدل االستو -پالستيك و
مدلسازي ديناميك مولكولي در نانوتيوب (1و[18] )9

در اين مقاله چگونگي بروز رفتار غير االستيك در
نانوتيوبها و شيوه هاي مدلسازي آن در قالب مكانيك محيط
پيوسته به دو روش تحليلي و عددي بر پايه مدل االستو-
پالستيك بررسي شد .بر اساس نتايج نشان داده شده مشخص
گرديد كه نتايج روش تحليلي با نتايج دقيق آزمايشگاهي تفاوت
زيادي داشته و نيازمند تحقيق بيشتر براي سازگاري بهتر با

.نتايج است
 ديده، پالستيك بر اساس نتايج ارائه شده-در مدل االستو

نويسندگان مقاله حاضر بر خود الزم ميدانند كه از كمكهاي
جناب آقاي پروفسور رفيعي تبار رياست محترم پژوهشکده
.نانو و از چهره هاي ماندگار قدرداني نمايند

،شد كه با استفاده از اين مدلسازي ميتوان با دقت مناسب
شرايط آغاز و گسترش رفتار غير االستيك را شبيه سازي
 اما با مقايسه نتايج ديده ميشود كه برابري نتايج اين مدل.نمود
با آزمايشات عددي در كرنشهاي زياد كاهش مييابد و سختي
.سازه نانو را بيش از ميزان واقعي برآورد ميكند
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