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  :چکیده

را  يادیز مطالعاتکه دارند،  يو نور یکیالکتر ،یکیخواص قابل توجه مکان لیها بدل مینانوس

 يها نهیزم ها در میگسترده نانوس يو کاربردها یکیزیمتوجه خود ساخته اند. با توجه به خواص ف

 تیمز اهاها  میمطالعات خواص نانوس ،یو پزشک کینانو الکتر يمختلف مثل سنسورها، دستگاه ها

-یکیکانم یبیترک طال تحت تنش مینانوس یکیپژوهش خواص مکان نیبرخوردار است. در ا يا ژهیو

نظور م نیدقرار گرفته است. ب یمورد بررس یمولکول کینامید يساز هیبا استفاده از شب یحرارت

ت. ده اسشاز دما و سرعت کشش انجام  یمختلف ریمقاد يها به ازا مینانوس يکشش بر رو شیآزما

و  بدای یم شیاافز میتنش تسل نهیشینرخ کرنش، ب شیدهد که با افزا یج بدست آمده نشان مینتا

 که با شد دهیمختلف د يکشش در دماها شیبا انجام آزما نیاست. همچن افتهیکاهش  انگیمدول 

 ادیدا بر ازکرنش و دم نرخ ریتاث نیاست. همچن افتهیکاهش  میو تنش تسل انگیدما، مدول  شیافزا

 يدماهاکه با اعمال نرخ کرنش و  ییشده است. از آنجا یطول و تنش در لحظه شکست بررس

ک ه کمبطال  يها میلحظه شکست نانوس .شوند یدچار شکست م یها بطور متفاوت میمختلف، نانوس

  قرار گرفته است. یمورد بررس یکینرم افزار گراف

  نرخ کرنش، طال،  سیمدینامیک مولکولی، نانوشبیه سازي، : هاواژه کلید
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  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...... ................................   قیتحق کی یعلم يوهیش يشما: 1-3 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...........................  مختلف ابعاد در يتکنولوژ نانو گسترش: 1-4 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .....................  لبه- پله يالگوساز با میسنانو يالگو ساخت: 2-4 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ................................... ................................   طال سکیدنانو: 1-5 شکل

 !ERRORنیکلو درجه 300 يدما و مختلف کشش يها سرعت در طال سکیدنانو کرنش- تنش نمودار: 2- 5 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  
  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ................................   کشش سرعت حسب بر میتسل تنش: 3- 5 شکل

 K 300ERROR! BOOKMARK NOT يدما در کشش سرعت حسب بر) GPA(انگی مدول راتییتغ: 4- 5 شکل

DEFINED.  
  .PSÅ(ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED/( کشش سرعت حسب بر شکست لحظه در تنش: 5- 5 شکل

 ERROR! BOOKMARK NOTنیکلو درجه 300 يدما در سرعت حسب بر) Å( طول ادیازد مقدار:6- 5 شکل

DEFINED.  
)  A (006/0 )PS/Å (B (06/0 )PS/Å  کشــش يهــا ســرعت در هــا سکیدنانو شکست لحظه یاتم شینما: 7- 5 شکل

C (6/0 )PS/Å(   ................................ ................................ ...................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.  

 PSÅ(ERROR! BOOKMARK/( 006/0 کشش سرعت در طال سکیدنانو کرنش- تنش نمودار. :8- 5 شکل

NOT DEFINED.  
 PSÅ(ERROR! BOOKMARK NOT/( 006/0 کشش عتسر در دما حسب بر میتسل تنش: 9- 5 شکل

DEFINED.  
 PSÅ(ERROR! BOOKMARK/(006/0کشش سرعت در دما حسب بر) GPA(انگی مدول راتییتغ: 10- 5 شکل

NOT DEFINED.  
 PS Å 006/0ERROR! BOOKMARK/کشش سرعت يبرا دما حسب بر شکست لحظه در تنش: 11- 5 شکل

NOT DEFINED.  
 Å/PSERROR! BOOKMARK)(006/0 کشش سرعت در دما حسب بر) Å( طول ادیازد راتییتغ: 12- 5 شکل

NOT DEFINED.  
 و 600 ،500،400،300  راســت بــه چــپ از  بیــترت به دما: (شکست لحظه در طال سکیدنانو یاتم شینما: 13- 5 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ................................................ ................................   )نیکلو درجه 700

.A  (6/0 B  (06/0 Å/PS (C 006/0  کشــش يســرعتها بــا طــال ســکیدنانو کــرنش- تــنش نمــودار: 14- 5 شــکل

   ................................ ................................ ................................................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.  
 !ERRORنانومتر 6 قطر) C نانومتر 4 قطر) B نانومتر 2 قطر) A.  طال مینانوس کرنش- تنش نمودار: 15- 5 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  
 PSÅ(ERROR! BOOKMARK NOT/( فمختل کشش يها سرعت در دما حسب بر میتسل تنش :16- 5 شکل

DEFINED.  
 !006/0ERROR و PSÅ 6/0، 06/0/ کشش يسرعتها يبرا دما حسب بر شکست لحظه در تنش: 17- 5 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  
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 A (006/0 B (06/0 C( /PS Å: مختلــف کشش يها سرعت در ها سکیدنانو شکست لحظه یاتم شینما: 18- 5 شکل

 ERROR! BOOKMARK)نیکلو درجه 700 و 600   ،500،400،300  راست به چپ از  بیترت به دما( 6/0

NOT DEFINED.  
  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ....... ................................ ................................   طال میسنانو :1- 6 شکل

 ERROR! BOOKMARK NOTمختلف يها کرنش نرخ با طال میسنانو کرنش- تنش نمودار: 2- 6 شکل

DEFINED.  
  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ........................  کرنش نرخ حسب بر میسنانو میتسل تنش :3- 6 شکل

 !ERROR.نیکلو درجه 300 يدما در کرنش نرخ حسب بر  طال میسنانو شکست لحظه در تنش: 4- 6 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  
 ERROR! BOOKMARK NOTنیکلو درجه 300 يدما در کرنش نرخ حسب بر) Å( طول ادیازد مقدار: 5- 6 شکل

DEFINED.  

 !A (  2 B( (  C  2(    2   S/1ERROR میسنانو شکست لحظه یاتم شینما: 6- 6 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 S/1ERROR! BOOKMARK NOT 2.4  کرنش نرخ با طال میسانون کرنش- تنش نمودار :7- 6 شکل

DEFINED.  

 S/1ERROR! BOOKMARK NOT 2.4  کرنش نرخ در دما حسب بر میتسل تنش :8- 6 شکل

DEFINED.  

 S/1ERROR! BOOKMARK 2.4  کرنش نرخ يبرا دما حسب بر شکست لحظه رد تنش: 9- 6 شکل

NOT DEFINED.  

 S/1ERROR! BOOKMARK NOT 2.4  کرنش نرخ در دما حسب بر) Å( طول ادیازد مقدار: 10- 6 شکل

DEFINED.  

 بیــترت بــه راســت بــه چــپ از دمــا( S/1 2.4  کــرنش نرخ با شکست لحظه در میسنانو یاتم شینما :11- 6 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ............................  )باشد یم نیکلو درجه 750 و 600 ،450 ،300

   A (  2   B (  C 2(   2 يهــا کــرنش نــرخ بــا طال میسنانو کرنش- تنش نمودار :12- 6 شکل

1/S   ................................ ................................ .........................................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.  
 S(ERROR! BOOKMARK NOT/1( مختلف يها کرنش نرخ در دما حسب بر میتسل تنش :13- 6 شکل

DEFINED.  
 S.(ERROR! BOOKMARK/1( مختلف يها کرنش نرخ يبرا دما حسب بر شکست لحظه در تنش :14- 6 شکل

NOT DEFINED.  

2  کرنش نرخ) C  2   کرنش نرخ)  B 2  810  کرنش نرخ) A میسنانو شکست لحظه یاتم شینما: 15- 6 شکل

 ERROR! BOOKMARK NOT)نیکلو 750 و 600 ،450 ،300 راست به چپ از دما( 

DEFINED.  
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  مقدمه -1-1

 تکنولوژي انستیتو در, بود نوبل جایزه برنده که فینمن ریچارد نام به دانشمندي 1959 سال در

 بسازیم کوچکی ايچیزه توانیم می ما که گفت سخنرانی این در او. کرد ایراد مهمی را سخنرانی کالیفرنیا

 بریتانیکا معارفال دایره صفحه هزار 25 توان می مثالً. دهند انجام خواهیم می ما که را کاري همان که

 35 اي جزوه رد را جهان هاي کتاب تمام و داد جا سوزن یک سر ابعاد در را) 1959 سال المعارف دایره(

 در رهاکا که کرد پیدا دست هدف این به توان می شرطی به گفت او .کرد نگهداري و حفظ اي صفحه

 این براي. مبچینی یکی یکی خواهیم می خودمان که طوري را ها اتم و شود انجام مولکول و اتم مقیاس

 خاصی گیري ازهاند هاي ابزار و ها دستگاه از باید, بچینیم خواهیم می خودمان که طوري را ها اتم که

  .دنکن کوچک را ها نسبت تا کنیم استفاده

 مثالً. است مقیاسی هر میلیاردم یک معنی به, دارد قرار نانوتکنولوژي کلمه اول در که "نانو" واژه 

 مولکول و ها اتم دوباره بتوانند که ابزارهایی ابتدا در 1980 دهه در .است متر یک میلیاردم یک, نومتران

 شد ابداع تکنیکی سوییس در )IBM( ام بی آي تحقیقات مرکز در 1981 سال در. شد ابداع بچینند را ها

 در. آورد ارمغان به سازندگانش براي را نوبل جایزه ابداع این. کرد می بزرگ را مولکول و اتم تصویر که

 اتم با و داد حرکت را ها اتم دانشمندي ،بار اولین براي ام بی آي 1المدن تحقیقات مرکز در 1990 سال

درکسلر و ( از آن زمان تاکنون فناوري نانو به سرعت توسعه پیدا کرده است .نوشت را جملهیک   ها

تگاهها در مقیاس نانو یک وعده قریب الوقوع براي نوآوري در تقریبا همه ي . مواد و دس)1990همکاران، 

صنایع از جمله شیمی، بهداشت، الکترونیک، حمل و نقل و صنایع سنگین می باشد و توسط بسیاري 

یکی از پایه هاي اصلی توسعه نانوفناوري، تولید و کاربرد بعنوان انقالب صنعتی آینده نام برده شده است. 

  . )2007و هیلی و همکاران،  2002(کاپی و همکاران،  مواد می باشدنانو

، پژوهش هاي زیادي را متوجه خود ساخته است که این بعنوان یکی از نانو مواد بنیادین سیمنانو

. از کاربردهاي )2003(ژیا و همکاران،  ریکی آن می باشدبدلیل خواص قابل توجه مکانیکی، نوري و الکت

                                            
1Almadan.   



 

 

نوري و سیستم هاي نانو - در سنسورها، سیستم هاي الکترونیآن ان به استفاده می تو سیمنانو

. باتوجه به کاربرد هاي )2005و روکس و همکاران،  2006(ژیانگ و همکاران،  الکترومکانیکی نام برد

مطالعه خواص  .داراي اهمیت قابل توجهی می باشدا ها، مطالعه خواص آنه سیمنانوترده جذاب و گس

وشبیه سازي (مدل سازي) انجام داد.  ها را می توان از دو طریق مطالعه تجربی (آزمایشگاهی) مسینانو

نیاز به تجهیزات بسیار خاص و پیشرفته دارد  هاآنها به دلیل ابعاد بسیار کوچک  سیمنانومطالعه تجربی 

از روش هاي شبیه و هزینه و زمان قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد. در حالی که با استفاده 

ها را با صرف هزینه اندك و زمان بسیار کوتاهی به انجان  سیمنانوسازي و مدل سازي می توان خواص 

در ابعاد نزدیک به ابعاد مولکول ها و اتم ها قرار دارد، استفاده از روش  سیمنانورساند. با توجه به اینکه 

به روش شبیه سازي  دقیقی را به همراه داشته باشد.شبیه سازي دینامیک مولکولی می تواند نتایج بسیار 

و توجه گسترده اي به  است رین روش هاي شبیه سازي کامپیوتريیکی از محبوب ت دینامیک مولکولی

در به شبیه سازي ویژگی هاي یک سیستم و یا رفتار آن اقروش دینامیک مولکولی خود جلب کرده است. 

ییر شکل در مقیاس نانو را مدل سازي نماید. بوسیله مطالعات می باشد. همچنین می تواند فرآیند تغ

سختی و مثال  جدید کشف و یا تایید شده اند. بعنوان، برخی پدیده هاي دینامیک مولکولیشبیه سازي 

انتقال فازها  .)1951(هال،  اندازه دانه ها افزایش می یابد با ریز شدن پلی کریستالین ها استحکام تسلیم

رفتار شبه االستیک در  )،2006(پارك، AlNi   سیمنانوو  )2003(جال و همکاران،  طال سیمنانودر 

(پارك و  طال سیمنانودر  شکلی و اثر حافظه) 2005(زو و همکاران،  Fccهایی با ساختار  سیمنانو

به روش محققین گزارش شده است. آشکار است که شبیه سازي  از توسط برخی ،)2005همکاران، 

  مواد دارد. نانو ، نقش مهمی در مطالعه خواصمولکولی دینامیک

طال به کمک شبیه سازي دینامیک مولکولی انجام شده است.  سیمنانوتحلیل رفتار  ،در این پژوهش

  می باشد:  هش مدنظر بوده است شامل این مواردواهدافی که در این پژ

  به روش دینامیک مولکولیطال  سیمنانوشبیه سازي  

 مکانیکیمتغیرهاي  تحت اثر طال سیمنانوار مشاهده رفت 

  متغیرهاي حرارتی تحت اثر طال سیمنانومشاهده رفتار 

  اعمال همزمان متغیرهاي حرارتی و مکانیکی تحت اثر طال سیمنانومشاهده رفتار 



 

 

 شبیه سازي شده است تادینامیک مولکولی تحت بار محوري  طال به روش سیمنانودر این پژوهش، 

  موارد می باشد:  این سواالت شامل اب داده شود.تی درباره این سازه نانویی جوبه سواال

  د؟نموثر می باشطال  سیمنانوبر رفتار چه مقدار  به چه نحو وحرارتی متغیرهاي 

  د؟نموثر می باش طال سیمنانوبر رفتار چه مقدار  به چه نحو ومکانیکی متغیرهاي 

  موثر می طال  سیمنانوبر رفتار چه مقدار  ه چه نحو وبحرارتی و مکانیکی ترکیب متغیرهاي

 د؟نباش

 ؟در لحظه شکست یا پاره شدن چه رفتاري از خود نشان می دهدطال  سیمنانو 

  شده است: فصل تدوین 8حاضر در پایان نامه  گزارش

بطور  پژوهش ها بررسی شده است. اهداف سیمنانو، اهمیت و ضرورت فناوري نانو و 1فصل در 

  بیان شده است. شده است و همچنین سواالت مطرح در این تخقیقصه بیان خال

شده است. این  بیان ها سیمنانو انجام شده در زمینه بر تحقیقات، مرور مختصري 2فصل در 

. بطور کلی توضیح داده شده است چه کسانی و به چه باشدتحقیقات شامل دو بخش تئوري و عملی می 

  ام داده اند و به چه نتایجی دست یافته اند. روشی این تحقیقات را انج

، تعاریف پایه ايمبانی شبیه سازي دینامیکی توضیح داده شده است. تاریخچه پیدایش، ، 3فصل در 

  کاربردها و... بطور کلی شرح داده شده است.

می  سیمنانوی یاه . اینکه اصوال به چه سازهها پرداخته شده است سیمنانوبه تعریف  ،4فصل در 

  .ذکر شده استو کاربردهاي آن در صنعت  هاآنها، اهمیت و ضرورت  سیمنانو، انواع فته می شودگ

ري کششی و بارگذاري حرارتی طال تحت بار محو دیسکنانو، به تحلیل و بررسی 5فصل در  

 و خواص مکانیکی آن از جمله مدول یانگ، تنش تسلیم و ازدیاد طول مورد بررسی پرداخته شده است

 کانیکیو تاثیر هر دو عامل بار م گرفتهحرارتی - تحت تنش ترکیبی مکانیکی ،دیسکنانوگرفته است. قرار 

  .شده استتحلیل و بررسی  ،و حرارتی بصورت ترکیبی



 

 

پرداخته  یحرارت يو بارگذار یکشش يطال تحت بار محور سیمنانو یو بررس لیبه تحل، 6فصل در 

قرار گرفته  یطول مورد بررس ادیو ازد میتنش تسل انگ،یمله مدول آن از ج یکیشده است و خواص مکان

 یو حرارت یکیهر دو عامل بار مکان ریگرفته و تاث یحرارت- یکیمکان یبیتحت تنش ترک ،سیمنانواست. 

  شده است. یو بررس لیتحل ،یبیترک صورتب

  ارائه شده است.از این پژوهش  نتایج بدست آمده مروري بر مطالعات انجام شده و ،7فصل در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  فصل دوم

  مروري بر تاریخچه تحقیقات

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

  

  

 هاآنهستند که براي درك و شناخت  فردبهي خواص مکانیکی و فیزیکی منحصرراها دا سیمنانو    

جام ها ان سیمنانودر ارتباط با که در گذشته  نجام شده است. در این فصل پژوهش هاییمطالعات مختلفی ا

ها انجام شده است شامل دو  سیمنانوتحقیقاقی که بر روي شده است، بطور مختصر مرور خواهد شد. 

و دیگري شبیه ها انجام شده است  سیمنانوبخش می باشد. یکی آزمایش هاي تجربی و عملی که بر روي 

  . ها می باشد سیمنانوو مدل سازي هاي انجام شده در زمینه  سازي

  تجربی  مطالعات -2-1

یک روش تجربی براي بدست آوردن طیف  تحت بار کششی (تست کشش) سیمنانوآزمایش رفتار 

است که می تواند در داخل یک میکروسکوپ الکترونی روبشی  ها سیمنانو کاملی از خواص مکانیکی

)SEM( عبوريترونی ک) و یا میکروسکوپ الTEMتعدادي )2011، و همکاران (پنگ) انجام شود .

تغییرات  انجام شده است. زو و همکارانش توسط برخی از مخققین ها سیمنانویش کشش بر روي آزما

 3/4تا  5/1نانومتر و طول هایی بین  60تا  15با قطرهایی بین  سیمنانوشکست  استحکاممدول یانگ و 

ت فشار و تح ZnO سیمنانو. خواص االستیکی و شکست )2009(زو و همکاران، انجام دادند را میکرومتر

. ریچارد و همکارانش گزارش )2009(زو و همکاران، زو و دیگر همکارانش بررسی شد کشش نیز توسط

از خود نشان می در تست کشش  تئوري رانزدیک به حد باالي  یمقاومت مس سیمنانوکه  دادند

همکاران،  (سیو وطال سیمنانو. اخیرا تحقیقاتی بصورت عملی بر روي )2009(ریچارد و همکاران دهد

گزارش شده  )2011(یاو و همکاران،  نقره سیمنانوو  )2011(ژانگ و همکاران، مس سیمنانو، )2011

  است. 

بررسی رفتار  از محققین به منظور تعداديتوسط  نیز يفشار تخت بار سیمنانوآزمایش تجربی رفتار 

 با را سیمنانوو مدول االستیک   ، انجام شده است. لین و همکارانش ناپایداري کمانشیسیمنانوکمانش 

(لین و همکاران، رسی کردندبر SEMو   TEMتست فشار به کمک میکروسکوپ هاي الکترونی  انجام



 

 

(دساي و همکاران،  ZnO سیمنانوو ) 2008(سین و همکاران،  Si سیمنانو. رفتار کمانشی )2010

  نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. )2007

ست کشش قید و بند کردن نمونه روي ابزار کنترلی است. سپس نیرو بوسیله مهم ترین کار در ت

کرنش و ازدیاد طول را در  AFMبازوي مکانیکی به یک سمت اعمال می شود. در طول بارگذاري پایه 

طرف دیگر اندازه گیري می کند. با این حال آین آزمایش ها از پیچیدگی هاي خاص ابزارهاي کنترل 

یت در نتایج رنج می برند. همچنین در بررسی اثرات عیوب روي خواص و عملکرد کننده و عدم قطع

  ها هنوز چالش هاي بزرگی وجود دارد. سیمنانو

  ها سیمنانو و شبیه سازيبررسی هاي عددي  -2-2

ها، از جمله نیاز به  سیمنانوبر روي  آزمایش هاي تجربی انجام اجتناب ناپذیر در مشکالتبا توجه به 

پیشرفته هم براي ساخت نمونه هاي آزمایشگاهی و هم براي انجام آزمایش کشش  و ات بسیار دقیقتجهیز

نیاز فزاینده براي درك خواص و  و هزینه و زمان زیاد مورد نیاز براي انجام این آزمایش ها و از طرف دیگر

 ها پرداخته اند. سیموناني از پژوهشگران به مدل سازي و شبیه سازي رفتار ها، تعداد سیمنانوعملکرد 

(نیسار و کارهاي محاسباتی انجام داده اند 2011و شیمادا و همکارنش در سال  نیسار و همکارانش

) و دیاو و 2003(زو و همکاران،  شبیه سازي مانند کارهاي زو و همکارانش مطالعات .)2011همکاران، 

و شبیه سازي  )2007ك و همکاران، (پارو کار پارك و زیمرمن ) 2003(دیاو و همکاران،  همکارانش

از جمله این تحقیقات هستند. ) 2006و  2007(پارك و همکاران، چند مقیاسی نظیر کار پارك و کلین 

ها می باشد که در اغلب  سیمنانواز بهترین روش هاي شناخت خواص   دینامیک مولکول شبیه سازي

در این بخش به بررسی وضعیت تحقیقات . می شودمقیاس نانو از این روش استفاده  شبیه سازي هاي

  انجام شده در زمینه شبیه سازي دینامیک مولکولی پرداخته می شود.

فاکتورهایی شامل مکانیزم تغییر شکل، خواص مکانیکی (مدول یانگ و تنش تسلیم)، شکست 

نیکی مکا را به خود جلب کرده است. تاثیر نرخ کرنش روي خواص اثر سطح توجه پژوهشگرانکششی و 

(کو و همکاران،  پالتین و طال توسط کو و لی سیمنانو و) 1999(آیکدا و همکاران،  NiCuو  Ni  سیمنانو

تابعی از خواص ذاتی مواد، نحوه اعمال  سیمنانوانجام شده است. مکانیزم تغییر شکل کششی  )2006



 

 

) 2007(جی و همکاران، . جی و پارك )2006(پارك و همکاران،  تنش، جهت کریستالی و ... می باشد

فرم از طریق پیچش گرایش به تغییر  ار کششی با سطح مقطع غیر مربعیمس زیر ب سیمنانوفهمیدند که 

بوسیله وو و  بزرگطول بلند  مس با سیمنانوانجام شده بر روي دینامیک مولکولی شبیه سازي  دارد.

کوتاه بصورت انعطاف پذیر و نرم  سیمنانود. کوتاه مقایسه ش سیمنانوهمکارانش انجام شد و رفتار آن با 

د موضعی از خود نشان می لند یک شکست ناگهانی و یک برش شدیب سیمنانودر حالی که پاره می شود، 

نیز براي شناسایی و کشف میزان دینامیک مولکولی . تعدادي شبیه سازي )2012(وو و همکاران، دهد

در اثر دیگر فاکتورها از جمله دما، نرخ کرنش، اندازه و  سیمنانووابستگی مدول یانگ و تنش تسلیم 

  انجام شده است.  سیمنانوهندسه (سطح مقطع و جهت کریستالی) 

یک جنبه دیگري است که توسط پژوهشگران مورد تحقیق قرار  سیمنانوبررسی خواص فشاري 

مارپیچی، استحکام تسلیم  نیکل با ساختار چند پوسته سیمنانو که محققان مشاهده کردند گرفته است.

. به کمک شبیه )2005(وانگ و همکاران بیشتري از حالت ماکروسکوپی جامد از خود نشان می دهد

مس در راستاي  سیمنانو بر روي فشار شبه االستیسیتهتاثیر ، لی و همکارانش دینامیک مولکولیسازي 

یزم تغییر شکل، وابستگی تنش ی مکان. محققان به بررس)2010(لی و همکاران گزارش دادندرا } 1،0،0{

 سیمنانوو مدول یانگ به عواملی همچون دما، نرخ کرنش، جهت کریستالی و اندازه  تسلیم

. در حین فشار دو نوع رفتار تغییرشکل مشاهده می شود. یکی تغییر فرم )2009(دلوگو، پرداختند

و دیگري  )2007و رابکین و همکاران،  2006(پارك و همکاران،  کوتاه و متوسط سیمنانوپالستیک براي 

. همچنین گزارش شد که )2009(جیانگ و همکاران هاي بلند و نازك سیمنانوتغییر فرم االستیک براي 

در جهت استحکام تسلیم کششی خیلی بزرگتر از استحکام تسلیم فشاري کوتاه طال  سیمنانو يبرا

به  کام تسلیم فشاري و کششی خیلی نزدیک} استح1،1،1در راستاي { } است، در حالی که1،0،0{

همکارانش فهمیدند که استحکام ستوده و  نیکل، سیمنانوبراي  ).2006هم هستند(دیاو و همکاران، 

  .)2008، ن(ستوده و همکارام و مدول یانگ در حالت فشاري پایین تر از حالت کششی هستندتسلی

کاهش پیدا می کند و  سیمنانوزایش دما و طول که استحکام تسلیم با اف بطور کلی محققان دریافتند

، مدول یانگ با افزایش دما آنبا افزایش نرخ کرنش و اندازه سطح مقطع افزایش پیدا می کند. عالوه بر 

  وابسته  سیمنانویانگ به طول  چه مشاهده شد که مدول کاهش می یابد و به نرخ کرنش حساس است. اگر
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Abstract: 

Due to the unique physical properties of nanowires and  their wide applications in various 

fields such as sensors, nano-electric and medical devices, properties study of nanowires is 

of particular importance. In this thesis mechanical properties of  the gold nanowires under 

combined mechanical-thermal stresses by using molecular dynamics simulation have been 

studied. For this purpose, the tensile test on the nanowire for different values of 

temperature and strain rate has been done. The results show that with increase in strain 

rate, maximum yield stress increases and Young's modulus decreased. In addition, with 

performance of the tensile tests at different temperatures it was observed that with 

increasing temperature, Young's modulus and yield stress is reduced. Also the effect of 

strain rate and temperature on the elongation and stress at the moment of failure was 

investigated. Since the applied differnet strain rate and temperature, the nanowires are 

broken in different forms. Graphical formsof the failure of gold nanowires has been studied 

using a of graphical software. 
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