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АНОТАЦIЯ

Коливошко Є.В. Мiцнiсть та довговiчнiсть карбiн-графенових наноеле-

ментiв. — Квалiфiкацiйна наукова праця на правах рукопису.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня доктора фiлософiї в галу-

зi 10 “природничi науки” за спецiальнiстю 104 “фiзика та астрономiя”. —

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Мiнiстерство

освiти i науки України, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса

Шевченка, Мiнiстерство освiти i науки України — Київ, 2020.

Дисертацiйна робота спрямована на розробку фiзичних основ мiцностi i

довговiчностi карбiн-графенових наноелементiв в широкому iнтервалi тем-

ператур за умови дiї силового поля.

На сьогоднi переднiм фронтом нанофiзики є дослiдження низьковимiр-

них систем, оскiльки вони «багатi» новими ефектами, а їх властивостi є унi-

кальними, що робить їх перспективними для практичного використання.

Пiдтвердженням цього є Нобелiвська премiя з фiзики 2010 року, а також,

створений в 2015 роцi Нацiональний iнститут графена, який став європей-

ським центром з дослiджень графену, з акцентом на його комерцiалiзацiю.

Комбiнацiя двовимiрного об’єкта графена, з одновимiрним карбiном, роз-

глядається, на сьогоднi, як найбiльш перспективний напрям практичного

використання унiкальних властивостей цих нанооб‘єктiв. В цьому, перш за

все, полягає доцiльнiсть i актуальнiсть вибору об’єкта дослiджень.

Особливiсть сучасного стану розвитку нанотехнологiй полягає в пере-

ходi до практичного використання наноелементiв у рiзних нанопристроях.

У зв’язку з чим, нагальною стає проблема прогнозування їх надiйностi i

довговiчностi. Саме цi ключовi характеристики визначають конкуренто-

здатнiсть нановиробiв i їх комерцiйну привабливiсть та перспективи вико-
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ристання. У зв’язку з чим, актуальною стає розробка фiзичних уявлень,

щодо ключових механiзмiв, якi контролюють довговiчнiсть наноелементiв

i розробка, на цiй основi, пiдходiв до прогнозування ресурсу (довговiчностi)

наноелементiв. В цьому полягає актуальнiсть предмета дослiджень.

Наукова новизна отриманих результатiв. У дисертацiйнiй роботi

вперше встановленi ключовi фактори, якi контролюють мiцнiсть та довго-

вiчнiсть карбiн-графенових наноелементiв в умовах комплексної дiї темпе-

ратури i механiчного навантаження. Запропонована флуктуацiйна модель

довговiчностi карбiн-графенового наноелемента та розроблений пiдхiд до

прогнозування його довговiчностi в умовах дiї силового поля в широкому

iнтервалi температур.

До основних результатiв слiд вiднести:

— Вперше встановленi закономiрностi кiнетики руйнування карбiн-

графенових наноелементiв. Показано, що його руйнування вiдбуває-

ться за рахунок розриву контактного зв’язка. Залежно вiд орiєнтацiї

графенового листа, вiдносно напрямку дiї прикладеної сили, розрив

може бути як двостадiйним (“zigzag” орiєнтацiя) так i одностадiйним

(“armchair” орiєнтацiя). Основною причиною такої кiнетики руйну-

вання є орiєнтацiйна залежнiсть мiцностi, що є характерним для

ковалентних зв’язкiв.

— За результатами проведеного молекулярно-динамiчного моделюва-

ння показано, що процес руйнування карбiн-графенового наноеле-

мента є стохастичним за своєю природою, а його мiцнiсть при ква-

зiстатичному розтягуваннi з постiйною швидкiстю з достатньою то-

чнiстю може бути апроксимована розподiлом Вейбулла.

— Отриманi статистичнi характеристики коливального руху атомiв

контактного зв’язку в карбiн-графеновому наноелементi в широко-

му iнтервалi температур за дiї силового поля.

— Розроблена флуктуацiйна модель руйнування карбiн-графенового



5

наноелемента, в рамках якої вперше встановлений статистичний

розподiл мiцностi карбiн-графенового наноелемента. Отриманi зале-

жностi для середнього часу очiкування розриву контактного зв’язка

та його дисперсiї. Запропоновану модель слiд розглядати як аль-

тернативу моделi Журкова для нанооб‘єктiв, що обумовлено при-

таманним цим об’єктам нелiнiйним характером залежностi висоти

енергетичного бар’єру вiд величини дiючої сили.

— Встановлено iснування двох механiзмiв розриву контактного зв’яз-

ку в карбiн-графеновому наноелементi: “високоенергетичного” та

“низькоенергетичного”. Перехiд вiд першого механiзму до друго-

го супроводжується значним (на порядки) падiнням довговiчностi

карбiн-графенового наноелемента. Показано, що iснування “низько-

енергетичного” механiзму обмежує можливiсть практичного вико-

ристання його мiцностi значеннями сили, що не перевищують 70%

вiд мiцностi контактного зв’язку.

— Встановлено, що причиною цього ефекту є синергiя теплових коли-

вань та силового поля, яка обумовлена iснуванням областi неста-

бiльностi при деформацiї розтягом карбiн-графенового наноелемен-

та.

— Показано, що синергетичний ефект може проявляється за умови,

коли рiвень дiючої сили перевищує нижню границю зони нестабiль-

ностi.

— Спираючись на результат моделювання методом молекулярної ди-

намiки, проведена верифiкацiя запропонованої флуктуацiйної мо-

делi i обґрунтовано iснування двох механiзмiв розриву контактного

зв’язку.

— Вперше встановлено iснування залежностi довговiчностi карбiн-графенового

наноелемента вiд того, парним чи непарним є число атомiв в кар-

бiновому ланцюгу (ефект “парностi”-“непарностi”) та показана мо-
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жливiсть iнверсiї цього ефекту пiд дiєю силового поля.

— Вiднайденi областi температур та рiвня силового поля за яких мо-

жливе практичне використання карбiн-графенових наноелементiв.

Практичне значення отриманих результатiв. В роботi запропо-

нований пiдхiд до прогнозування довговiчностi карбiн-графенових нано-

елементiв та iнших структур, якi складаються iз комбiнацiї одно- i двови-

мiрних нанокристалiв в умовах комплексної дiї силового поля та пiдвище-

них температур. Для карбiн-графенових наноелементiв вiднайденi iнтер-

вали температур та значень силового поля, за яких можливе практичне

використання карбiн-графенового наноелемента в нанопристроях.

В цiлому, цi результати є вiдповiддю на виклик, який породжений пере-

ходом до практичного використання нанопристроїв i полягає в необхiдностi

розробки методiв прогнозування їх ресурсу.

Ключовi слова: карбiн, графен, стабiльнiсть, довговiчнiсть, мiцнiсть,

карбiн-графеновий наноелемент.
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ANNOTATION

Kolyvoshko E.V. Strength and lifetime of carbine-graphene nanoelements.

— Qualification scientific work on the rights of the manuscript

The thesis for a degree of Philosophy Doctor in the field of 10 “Natural

sciences”, the specialty – 104 “Physics and Astronomy”. — Taras Shevchenko

Kyiv National University, Ministry of Education and Science of Ukraine —

Kyiv, 2020.

The thesis is focused on the development of physical foundations of strength

and lifetime of carbyne-graphene nanoelements over a wide temperature range

under the action of a force field.

At present, the leading edge in nanophysics is study low dimensional systems

because they are “rich” with new effects and extraordinary properties that

make them promising for practical use. Proof of this is the 2010 Nobel Pri-

ze in Physics, as well as the National Graphene Institute, created in 2015,

which has become a European center for graphene research, with a focus on

its commercialisation. The combination of a two-dimensional graphene with a

one-dimensional carbyne is considered today to be the most promising area of

practical utilisation of the exceptional properties of these nanoobjects. Just this

is the feasibility and relevance of the choice of research object.

The specific feature of the current state of nanotechnology is to move to

practical employment of nanoelements in various nanodevices. As a result,

the urgent problem is to predict their reliability and lifetime. It is these key

characteristics that determine the competitiveness of nano-products and their

commercial attractiveness and prospects for use. Therefore, the elaboration of

physical ideas about the key mechanisms that govern the lifetime of nanoelements

and the development, on this basis, approaches to predict this lifetime becomes



10

relevant. This is the relevance of the research subject.

Scientific novelty of the results. The thesis first ascertained the key factors

that govern the strength and lifetime of carbyne-graphene nanoelements under

the combined effects of temperature and mechanical load. The fluctuation model

of lifetime of carbyne-graphene nanoelement is offered, and the approach to

predict this lifetime under the action of a force field over a broad temperature

range is developed. The main results include:

— For the first time, the regularities of kinetics of failure of carbyne-

graphene nanoelements were ascertained. It is shown that this failure

occurs due to the contact bond break. Depending on the orientation of

the graphene sheet relatively to the applied force direction, this break

may be both two-stage (“zig-zag” orientation) and one-stage (“armchair”

orientation). The main reason for this failure kinetics is the orientation

dependence of strength, which is characteristic of covalent bonds.

— The results of molecular dynamic simulation show that the failure process

of carbyne-graphene nanoelement is stochastic in nature, and its quasi-

static tensile strength can be approximated with sufficient accuracy by

the Weibull distribution.

— Statistical characteristics of the vibrational motion of contact bond

atoms in a carbyne-graphene nanoelement in a wide temperature range

under the action of a force field are obtained.

— A fluctuation model of failure of carbyne-graphene nanoelement was

developed, within the framework of which the statistical law of strength

distribution of carbyne-graphene nanoelement was derived for the fi-

rst time. The dependences are obtained for the average waiting time

of contact bond break and it variance. The model poposed should

be considered as an alternative to the Zhurkov model specifically for

nanoobjects, due to the inherent nonlinear nature of the dependence of

the energy barrier height on the force magnitude.
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— The existence of two mechanisms of contact bond break in carbyne-

graphene nanoelement was ascertained: “high-energy” and “low-energy”.

Transition from the first mechanism to the second one is accompanied

by a significant (by the orders of magnitude) decrease in the lifetime of

the carbyne-graphene nanoelement. This limits the practical application

of it strength to the strength values not exceeding 70% of the contact

bond strength.

— It is established that the synergy of thermal oscillations and the force

field, which is due to the existence of a region of instability at tensi-

le deformation of carbyne-graphene nanoelement is the reason for this

effect.

— It is shown that the synergetic effect can be manifested when the level

of acting force exceeds the lower limit of the instability zone.

— Based on the molecular dynamics simulation findings, the verification

of the suggested fluctuation model is executed, and the existence of two

mechanisms of contact bond break is substantiated.

— For the first time, the existence was established of the dependence of

the lifetime of a carbyne-graphene nanoelement on whether the number

of atoms in a carbyne chain is even or odd (“even-odd” effect), and the

possibility of inversion of this effect under the force field was demonstrated.

— Both temperature ranges and force field levels, at which carbyne-graphene

nanoelements can be practically used, were found.

Practical significance of the results. The thesis proposes an approach to

predicting the lifetime of carbyne-graphene nanoelements and other structures

that consist of a combination of one- and two-dimensional nanocrystals under

conditions of combined action of the force field and elevated temperatures.

For carbyne-graphene nanoelements, the temperature intervals and the force

field values were found, at which the practical utilisation of carbyne-graphene

nanoelements in nanodevices is possible.
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In general, these results are a response to the challenge generated by a

transition to the practical employment of nanodevices, and which is the need

to develop methods for predicting their lifetime.

Key words: carbyne, graphene, stability, lifetime, strength, carbyne-graphene

nanoelement.
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ВСТУП

Актуальнiсть теми. Протягом останнiх десятилiть значнi зусилля

вчених були зосередженi на отриманнi одно- та двохвимiрних нанокриста-

лiв. Значна увага придiляється низькорозмiрним вуглецевим нанострукту-

рам таким як графен, вуглецевi нанотрубки, карбiн. Також отримуються

золотi, мiднi, платиновi одномiрнi моноатомнi ланцюги. Зокрема, в остан-

нi роки викликають значний iнтерес моноатомнi вуглецевi ланцюжки, що

пов’язано з їх унiкальними фiзичними властивостями, якi в свою чергу,

розкривають значний потенцiал до їх застосування.

Одним з найбiльш поширених методiв отримання моноатомних лан-

цюгiв є їх витягування з бiльш високорозмiрного матерiалу(графену або

нанотрубок у випадку вуглецю чи нанониток у випадку металiв), шляхом

деформацiї цього матерiалу. Проте стабiльнiсть та довговiчнiсть таких лан-

цюгiв, їх механiчнi властивостi, навiть за кiмнатних температур залишає-

ться невiдомими так як методи їх дослiдження безпосередньо впливають

на цi характеристики.

Мета та задачi дослiдження. Основною метою та задачами дисер-

тацiйної роботи були:

1. дослiдити питання, пов’язанi з механiчними властивостями карбiну

та карбiн-графенового наноелемента;

2. дослiдити статистичнi закономiрностi деформацiї та руйнування карбiн-

графенового наноелемента в широкому iнтервалi температур;

3. розробка та верифiкацiя флуктуацiйної моделi для прогнозування

довговiчностi карбiн-графенового наноелемента;

4. розглянути вплив прикладеного механiчного зовнiшнього наванта-
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ження на довговiчнiсть карбiн-графенового наноелемента.

5. дослiдити квантово-механiчнi ефекти, котрi можуть мати вплив на

довговiчнiсть карбiн-графенового наноелемента.

Об’єкт дослiдження — карбiновi ланцюжки кiнцевої довжини та карбiн-

графеновий наноелемент, котрий складався з двох графенових листiв, роз-

мiщених в однiй площинi та карбiнового ланцюга що їх з’єднує.

Предмет дослiдження — мiцнiсть, стабiльнiсть та довговiчнiсть карбiн-

графенових наноелементiв.

Методи дослiдження: у дисертацiйнiй роботi з використанням мето-

ду класичної рiвноважної молекулярної динамiки обраховано довговiчнiсть

карбiн-графенового наноелемента в широкому iнтервалi прикладених сил

та отримано функцiї розподiлу довговiчностi карбiн-графенового наноеле-

мента залежно вiд прикладеної сили. З допомогою цього методу також про-

аналiзовано кiнетику руйнування контактного зв’язка в карбiн-графенового

наноелемента та проаналiзовано статистичнi закономiрностi руйнування в

ланцюжку. З використанням методу максимальної правдоподiбностi при

аналiзi даних отриманих методом молекулярної динамiки оцiнена мiцнiсть

та довговiчнiсть карбiн-графенового наноелемента в широкому дiапазонi

температур.

Наукова новизна отриманих результатiв. У дисертацiйнiй роботi

вперше було отримано наступнi результати:

1. Вперше встановленi закономiрностi кiнетики руйнування карбiн-

графенових наноелементiв. Показано, що його руйнування вiдбуває-

ться за рахунок розриву контактного зв’язка. Залежно вiд орiєнтацiї

графенового листа, вiдносно напрямку дiї прикладеної сили, розрив

може бути як двостадiйним (“zigzag” орiєнтацiя) так i одностадiйним

(“armchair” орiєнтацiя). Основною причиною такої кiнетики руйну-

вання є орiєнтацiйна залежнiсть мiцностi, що є характерним для

ковалентних зв’язкiв.
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2. За результатами проведеного молекулярно-динамiчного моделюва-

ння показано, що процес руйнування карбiн-графенового наноеле-

мента є стохастичним за своєю природою, а його мiцнiсть при ква-

зiстатичному розтягуваннi з постiйною швидкiстю з достатньою то-

чнiстю може бути апроксимована розподiлом Вейбулла.

3. Отриманi статистичнi характеристики коливального руху атомiв

контактного зв’язку в карбiн-графеновому наноелементi в широко-

му iнтервалi температур за дiї силового поля.

4. Розроблена флуктуацiйна модель руйнування карбiн-графенового

наноелемента, в рамках якої вперше встановлений статистичний

розподiл мiцностi карбiн-графенового наноелемента. Отриманi зале-

жностi для середнього часу очiкування розриву контактного зв’язка

та його дисперсiї. Запропоновану модель слiд розглядати як аль-

тернативу моделi Журкова для нанооб’єктiв, що обумовлено при-

таманним цим об’єктам нелiнiйним характером залежностi висоти

енергетичного бар’єру вiд величини дiючої сили.

5. Встановлено iснування двох механiзмiв розриву контактного зв’яз-

ку в карбiн-графеновому наноелементi: “високоенергетичного” та

“низькоенергетичного”. Перехiд вiд першого механiзму до друго-

го супроводжується значним (на порядки) падiнням довговiчностi

карбiн-графенового наноелемента. Показано, що iснування “низько-

енергетичного” механiзму обмежує можливiсть практичного вико-

ристання його мiцностi значеннями сили, що не перевищують 70%

вiд мiцностi контактного зв’язку.

6. Встановлено, що причиною цього ефекту є синергiя теплових коли-

вань та силового поля, яка обумовлена iснуванням областi неста-

бiльностi при деформацiї розтягом карбiн-графенового наноелемен-

та.

7. Показано, що синергетичний ефект може проявляється за умови,
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коли рiвень дiючої сили перевищує нижню границю зони нестабiль-

ностi.

8. Спираючись на результат моделювання методом молекулярної ди-

намiки, проведена верифiкацiя запропонованої флуктуацiйної мо-

делi i обґрунтовано iснування двох механiзмiв розриву контактного

зв’язку.

9. Вперше встановлено iснування залежностi довговiчностi карбiн-графенового

наноелемента вiд того, парним чи непарним є число атомiв в кар-

бiновому ланцюгу (ефект “парностi”-“непарностi”) та показана мо-

жливiсть iнверсiї цього ефекту пiд дiєю силового поля.

10. Вiднайденi областi температур та рiвня силового поля за яких мо-

жливе практичне використання карбiн-графенових наноелементiв.

Загалом, в дисертацiйнiй роботi за результатами комп’ютерного моде-

лювання отримана всебiчна iнформацiя щодо будови, мiцностi та довговi-

чностi карбiн-графенового наноелемента i обґрунтована можливiсть його

практичного застосування залежно вiд рiвня прикладеного навантаження.

Практичне значення отриманих результатiв. Запропонована флу-

ктуацiйна модель може бути використана для прогнозування довговiчно-

стi карбiн-графенового наноелемента та iнших структур, якi складаються

iз комбiнацiї одно- i двовимiрних нанокристалiв в умовах комплексної дiї

силового поля та пiдвищених температур. Для карбiн-графенових нано-

елементiв вiднайденi iнтервали температур та значень силового поля, за

яких можливе практичне використання карбiн-графенового наноелемента

в нанопристроях.

В цiлому, цi результати є вiдповiддю на виклик, який породжений пере-

ходом до практичного використання нанопристроїв i полягає в необхiдностi

розробки методiв прогнозування їх ресурсу.
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертацiйна робота виконана згiдно аспiранського плану кафедри фiзики

металiв, затвердженого Вченою радою фiзичного факультету Київського

нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка.

Робота виконувалась в рамках спiльного науково-дослiдницького про-

екту науковцiв Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шев-

ченка та Нацiональної академiї наук України. Проект РК №0118U003792

“Прогнозування стабiльностi та довговiчностi карбiнових нанопровiдникiв”.

Проведенi дослiдження i отриманi результати були включеними до кур-

су “Вибранi роздiли фiзики наносистем” для студентiв другого курсу ма-

гiстрiв за спецiальнiстю “Фiзика” фiзичного факультету Київського нацiо-

нального унiверситету iменi Тараса Шевченка.

Особистий вклад здобувача. Загальний план дослiдження та його

основний напрямок визначенi спiльно з науковими керiвниками – членом-

кореспондентом НАН України д.ф.-м.н. професором Макарою Володими-

ром Арсенiйовичем та д.ф.-м.н. професором Котречко Сергiєм Олексiйо-

вичем. Результати, що представленi у дисертацiї, отриманi здобувачем осо-

бисто.

Здобувач брав участь у написаннi, оформленнi та пiдготовцi до друку

статей [1–5], роздiлу в монографiї [6], виконаного у спiвавторствi, та тез

доповiдей на наукових конференцiях [7–12].

У роботi [1] здобувачевi належить розрахунок впливу координацiйного

числа та кута на мiцнiсть мiжатомного зв’язку в одно-, дво- та тривимiрних

вуглецевих кристалах. Отримано вираз мiцностi для мiжатомного зв’язку

вуглецю залежно вiд координацiйного числа та кута, котрий зв’язок утво-

рює. Розраховано мiцнiсть в двовимiрному (2D) кристалi (графенi) та у

тривимiрному (3D) кристалi (алмазi) на основi даних ab-initio моделюван-

ня розтягу кристалiв.
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У роботi [2] здобувачем розраховано методом молекулярної динамiки

температурну залежнiсть мiцностi карбiн-графенового наноелемента. Та-

кож здобувачем виявлено, що флуктуацiї атомних перемiщень є ключовим

фактором, що регулює довговiчнiсть одновимiрних нанорозмiрних криста-

лiв, рiвень їх мiцностi та термостабiльнiсть.

У роботi [3] здобувачем запропоновано флуктуацiйну модель для про-

гнозування довговiчностi карбiн-графенового наноелемента. Запропонова-

но вираз для врахування впливу накопиченої енергiї в карбiновому лан-

цюжку на довговiчнiсть карбiн-графенового наноелемента. Розраховано за-

лежнiсть довговiчностi вiд прикладеної сили в широкому температурно-

му iнтервалi з використанням даних DFT-розрахункiв. Також здобувачем

встановлено, що синергiя теплових флуктуацiй та накопиченої енергiї в

ланцюжку є ключовою в довговiчностi карбiн-графенового наноелемента.

У роботi [4] здобувачем розрахована довговiчнiсть карбiн-графенового

наноелемента з рiзною довжиною карбiнових ланцюгiв в широкому iнтер-

валi температур та прикладених сил. Також здобувачем встановлено, що

ефект парностi кiлькостi атомiв в карбiновому ланцюгу має значний вплив

на довговiчнiсть карбiн-графенового наноелемента.

У роботi [5] здобувачевi належить розрахунок довговiчностi карбiн-

графенового наноелемента згiдно флуктуацiйної моделi та методом моле-

кулярної динамiки, модифiкацiя екранованого потенцiалу REBO. Показа-

но, що довговiчнiсть карбiн-графенового наноелемента отримана методом

молекулярної динамiки добре узгоджується з довговiчнiстю, котру перед-

бачала флуктуацiйна модель.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Представленi в дисертацiї ре-

зультати були оприлюдненi у виглядi стендових доповiдей на 6 мiжнаро-

дних наукових конференцiях, а саме:

— 2nd International research and practice conference “Nanotechnology and
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nanomaterials” (NANO-2014), Lviv, Ukraine, 27-30 August 2014;

— 3-rd International research and practice conference “Nanotechnology

and nanomaterials” (NANO-2015), Lviv, Ukraine, 26-29 August 2015;

— 5th International Scientific and Practical conference “Nanotechnology

and nanomatherials” (NANO-2017), Chernivtsi, Ukraine, 23-26 August

2017;

— 6th International Scientific and Practical conference “Nanotechnology

and nanomatherials” (NANO-2018), Kyiv, Ukraine, 27-30 August 2018;

— 17th International Conference on the Strength of Materials, Brno, Czech

Republic, 9-14 August 2015;

— 7th International Scientific and Practical conference “Nanotechnology

and nanomatherials” (NANO-2019), Lviv, Ukraine, 26-29 August 2019.

Публiкацiї. За матерiалами дисертацiйного дослiдження опублiкова-

но 11 наукових праць, в тому числi 5 статей [1–5] у наукових реферованих

фахових виданнях, з яких 1 входить до першого квартилю(Q1), 3 до друго-

го(Q2) та 1 до четвертого (Q4), згiдно класифiкацiї SCImago та 1 роздiл в

монографiї (у спiвавторствi) [6] та 6 матерiалiв i тез доповiдей на наукових

конференцiях [7–12].

Структура дисертацiї. Дисертацiйна робота складається зi вступу,

6 роздiлiв основної частини, загальних висновкiв та списку використаних

джерел. Повний обсяг дисертацiї складає 167 сторiнки, обсяг основного

тексту 135 сторiнок.

Перший роздiл присвячено огляду лiтературних джерел, котрий вклю-

чає в себе: опис механiчних та функцiональних властивостей, перспективи

його застосування; огляд теорiї функцiоналу густини, огляд потенцiалiв

для опису воднево-вуглецевих сполук, їх властивостей, переваг та недолi-

кiв; огляд iснуючих пiдходiв до прогнозування довговiчностi матерiалiв.

У другому роздiлi описано механiчнi властивостi карбiну, у тому чи-
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слi залежнiсть мiцностi, еластичностi та жорсткостi вiд довжини карбiново-

го ланцюга. В рамках розробленої методики дослiджено механiчнi власти-

востi вздовж ланцюжка, а саме: мiцнiсть, критичну деформацiю, модуль

пружностi та параметр Грюнайзена.

У третьому роздiлi дослiджено залежнiсть мiцностi в iдеальних ву-

глецевих кристалах вiд їх орiєнтацiї та координацiйного числа. Показа-

но, що вимiрнiсть є одним iз ключових факторiв, якi впливають на мi-

цнiсть бездефектних (iдеальних) кристалiв, при переходi вiд три- до дво-

та одновимiрних кристалiв мiцнiсть зростає. Виявлено залежнiсть мiцностi

вiд двох факторiв: координацiйного числа та кута мiж зв’язками.

Четвертий роздiлi присвячено дослiдженню статистичних закономiр-

ностей коливань в карбiн-графеновому наноелементi, якi передують проце-

су руйнування. Методом молекулярної динамiки дослiджено структуру та

властивостi наноелемента на основi карбiну в широкому iнтервалi темпе-

ратур. Виявлено, що процес руйнування карбiн-графенового наноелемента

може бути як дво- так i одностадiйним залежно вiд орiєнтацiї графенового

листа. Показано, що процес руйнування карбiн-графенового наноелемента

є стохастичним i з достатньою точнiстю може бути апроксимовано розпо-

дiлом Вейбула. З використанням методу молекулярної динамiки, показано

вiдсутнiсть значної кореляцiї контактного зв’язка з крайнiм зв’язком лан-

цюжка. Отриманi результати обґрунтовують наближення, використанi при

розробцi флуктуацiйної моделi.

У п’ятому роздiлi запропоновано флуктуацiйну модель для прогно-

зування ресурсу карбiн-графенового наноелемента. Запропоновано пiдхiд

до врахування впливу механiчного навантаження на довговiчнiсть карбiн-

графенового наноелемента. Значну увагу присвячено верифiкацiї флукту-

ацiйної моделi та зiставлення прогнозованої довговiчностi з результатами,

якi було отримано методом молекулярної динамiки.

У шостому роздiлi теоретично дослiджено фактори, що впливають
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на довговiчнiсть карбiн-графенового наноелемента в рамках запропоно-

ваної флуктуацiйної моделi. Дослiджено залежнiсть довговiчностi карбiн-

графенового наноелемента вiд кiлькостi атомiв в карбiновому ланцюжку,

виявлено iснування зони втрати стабiльностi в карбiн-графеновому нано-

елементi, причиною якої є перерозподiл накопиченої потенцiальної енергiї

в розтягнутому ланцюжку.

Дисертацiя закiнчується Висновками, Списком використаної Лi-

тератури.
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РОЗДIЛ 1

ОГЛЯД ЛIТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Останнi 20 рокiв фiзика iнтенсивно розвивається у напрямку дослi-

джень нанооб’єктiв. Особливе мiсце посiдають об’єкти на основi вуглецю,

так як вони мають ряд унiкальних фiзичних властивостей та широку пер-

спективу застосування. Проте реалiзацiя їхнiх властивостей обмежується

їх мiцнiстю та еластичнiстю. Завдяки високiй температурi Дебая [13–15] в

матерiалах на основi карбону проявляється квантова природа взаємодiї на-

вiть при високих температурах. Схильнiсть атомiв карбону утворювати 𝑠𝑝,

𝑠𝑝2 i 𝑠𝑝3 гiбридизацiї атомних орбiталей призводить до цiлого ряду цiкавих

магнiтних, електричних i механiчних властивостей, якi проявляються у ву-

глецю i матерiалiв на основi вуглецю – особливо нанорозмiрних матерiалiв.

А також до великого ряду алотропiчних форм вiдносять:

— 0D – Фулерени;

— 1D – Карбiн(одноатомнi ланцюжки) та карбоновi нанотрубки;

— 2D – Графен;

— 3D – Алмаз, графiт.

𝑠𝑝𝐷 гiбридизованi орбiталi характернi для алотропiчних форм вуглецю,

якi мають мiрнiсть (𝐷 = 1, 2, 3). 𝑠𝑝2 зв’язок разом з 𝜋 зв’язком забезпечу-

ють 2D-стабiльнiсть стiльникової структури графену. Ковалентний зв’язок

𝑠𝑝𝐷=1 гiбридизованих орбiталей вздовж осi ланцюга разом з 𝜋 зв’язком

перпендикулярно осi i орбiталей є причиною високої мiцностi та лiнiйної

стiйкостi вуглецевих ланцюжкiв. Причому 𝜋 орбiталi, ведуть себе, як нiби

вони 1D-майже вiльнi електрони з певною ефективною масою.
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1.1 Одноатомнi лiнiйнi вуглецевi ланцюжки

Моноатомнi лiнiйнi вуглецевi ланцюжки останнiм часом викликають

значний iнтерес в зв’язку з їхнiми унiкальними фiзичними властивостя-

ми [16–20], а також багатообiцяючою перспективою застосування [21]. Мо-

жливiсть реалiзацiї цих унiкальних функцiональних властивостей в значнiй

мiрi залежить вiд мiцностi та еластичностi.

Бiльш того, можливiсть отримання карбiну шляхом анравелiнга (витя-

гування) iз нанотрубок та листiв графену обмежується їхнiми механiчними

властивостями [22, 23]. В зв’язку з чим останнiм часом з’явилося значна

кiлькiсть робiт пов’язаних з проблемами мiцностi та стабiльностi вугле-

цевих ланцюжкiв [24]. Нескiнченнi вуглецевi ланцюжки iснують у формi

“кумулену” або “полiiну”. Зазвичай вважається, що структура кумулену є

нестабiльна i при незначнiй деформацiї переходить в полiiну-структуру яка

є стабiльною [19]. Причиною цього ефекту є нестабiльнiсть Паєрлса [25], яка

полягає в тому, що в деформованому ланцюжку утворюється заборонена

зона i полiiн-структура є бiльш енергетично вигiдною. Проте, цi результати

отриманi для нескiнченно довгих ланцюжкiв. На сьогоднi не має iнформа-

цiї стосовно впливу на цi закономiрностi довжини ланцюжка карбiну.

1.1.1 Механiчнi властивостi

Зазвичай механiчнi властивостi карбiнових ланцюжкiв визначаються

шляхом ab-initio розрахункiв. Проте, нещодавно були опублiкованi резуль-

тати експериментiв з визначення мiцностi ланцюжкiв високо-польовим ме-

тодом [16, 17]. В роботi [17] експериментально визначено мiцнiсть на роз-

рив вуглецевих ланцюжкiв методом високо-польового механiчного наванта-

ження в iонно-польовому мiкроскопi. Максимальна мiцнiсть одноатомного

ланцюжка при температурi в 77°K складала (181 ГПа), що становить при-
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близно 70% вiд мiцностi розрахованої для iдеального ланцюжка i значно

перевищує мiцнiсть добре вiдомих вуглецевих матерiалiв, таких як графен

та вуглецевi нанотрубки.

Був встановлений надзвичайно високий рiвень мiцностi цих ланцюжкiв

бiльш нiж в 270 ГПа [16]. Експеримент проводився в умовах надвисокого

вакууму та наднизьких температур в 4.2°K. Джерелом вуглецю слугувало

нановолокно з якого в атомно-силовому мiкроскопi витягували одноатомнi

ланцюжки.

Для порiвняння цих даних з результатами першопринципних розрахун-

кiв мiцнiсть карбiнових ланцюжкiв необхiдно визначати в напруження, для

цього необхiдно знати їх дiаметр. У звязку з чим мiцнiсть ланцюжкiв в ба-

гатьох джерелах вiдрiзняються на порядок [26], що пов’язано з складнiстю

визначення ефективного перерiзу товщини ланцюжка. При цьому в бiльшо-

стi випадкiв дослiджуються властивостi нескiнченних ланцюжкiв. Також

структура та властивостi ланцюжкiв кiнцевої довжини (карбiну) суттєво

вiдрiзняються вiд властивостей нескiнченних ланцюжкiв [18, 19].

В роботi [18], в рамках формалiзму теорiї функцiоналу густини (DFT),

проведено ab-initio моделювання кiнцевих одноатомних вуглецевих лан-

цюжкiв. Встановлено iснування сильного краєвого ефекту та залежнiсть

довжини зв’язкiв вздовж ланцюжка вiд парностi ланцюжка. А в роботi [19]

показано наявнiсть дальньої взаємодiї мiж атомами в карбiнi. Наведено

аналiз магнiтних властивостей ланцюжка.

В роботi [27] проведено DFT-моделювання карбiнових ланцюжкiв кiнце-

вої довжини, показано, що незважаючи на менш жорсткi зв’язки одинарнi

зв’язки, ланцюги з полiїн структурою так само важко стиснути, як куму-

лен ланцюжки з подвiйними зв’язками. Також, карбiновi ланцюги є досить

жорсткими, наприклад, 𝐶8 полiїн може витримати стиснення 0,5% перед

тим як почне вигинатися. Також показано, що карбiни є надзвичайно мi-

цними на розтяг, наприклад, якщо з ланцюжкiв карбiну зробити матерiал



31

з густиною ланцюжкiв один на 0.2 × 0.2 нм2, то такий матерiал мав би

граничну мiцнiсть 300 ГПа.

1.1.2 Функцiональнi властивостi

В роботi [20] дослiджено магнiтнi властивостi перiодичних кобальт-вуглецевих

моноатомних ланцюжкiв (𝐶𝑛𝐶𝑜)∞. Авторами було встановлено, що у та-

ких об’єктiв були виродженi енергетичнi зони, котрi роздiлялися на смуги.

Вiдповiдно, смуги в одному напрямку спiну проявляли напiвпровiдниковi

властивостi, а смуги протилежного напрямку спiну — металевi властивостi.

Таким чином, рiзниця мiж числом електронiв з рiзною орiєнтацiєю спiну

може бути використана для контролю провiдностi такого матерiалу. Вар-

то вiдзначити, що електрони на рiвнi Фермi були повнiстю поляризованi i

число таких електронiв в елементарнiй комiрцi 𝑁 = 𝑁 ↑ −𝑁 ↓ було цiлим.

Ширина забороненої зони у (𝐶𝑛𝐶𝑜)∞ ланцюжках, а також, магнiтний

момент демонстрував парно-непарну залежнiсть вiд числа атомiв вуглецю

в елементарнiй комiрцi, котра є нетиповою для матерiалiв з вищою роз-

мiрнiстю. Вiдповiдно, змiна числа атомiв вуглецю в елементарнiй комiрцi

забезпечує можливiсть змiнити ширину забороненої зони i магнiтного мо-

менту, що дає широку перспективу застосування таких елементiв [20]

Дослiдження кiнцевих сегментiв вуглець-кобальтових ланцюгiв ще бiльш

нетиповi для матерiалiв з бiльшою розмiрнiстю властивостi. Так, парнi

𝐶𝑜𝐶𝑛𝐶𝑜 ланцюжки кiнцевої довжини мали феромагнiтнi властивостi в той

час як непарнi проявляли антиферомагнiтнi властивостi. При пiдключеннi

до них металевих електродiв антиферомагнiтнi сегменти 𝐶𝑜𝐶𝑛𝐶𝑜 поводили

себе як молекулярно-спiновi клапани, котрими можна було зручно манiпу-

лювати.

В роботi [28] зiбрано значна кiлькiсть дослiджень методом теорiї фун-

кцiоналу густини стосовно геометрiї, електронної структури, магнiтних вла-
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стивостей та стабiльностi карбiнових ланцюжкiв котрi закрiпленi у гра-

фенових нанопорах. Показано, що у графенових порах мiжатомнi зв’язки

карбiну набувають середнiх значень мiж полiїном та кумуленом. Показа-

но, що прикрiплення карбiну до графенового краю є дуже стабiльним(6

еВ на зв’язок мiж кожним кiнцем ланцюга та областями 𝑠𝑝2). Показано,

що в ненавантаженому станi термiчнi збудження, як правило, розривають

зв’язки вздовж карбiну з такою ж ймовiрнiстю, як i тi, що утворюються з

графеновим краєм.

Непарнi карбiновi ланцюги закрiпленi в графенових порах демонстру-

ють металеву поведiнку, тодi як парнi ланцюжки мало перекриваються зi

станами на рiвнi Фермi та є iзолюючими i немагнiтними, i в цьому контекстi

лише магнiтнi моменти краю графена вносять вклад в магнетизм структур

графен-карбiн. Також авторами показано, що в таких структурах, що при

деформацiї карбiнового ланцюга коливальнi частоти можуть бути досить

суттєво змiщенi в червоний колiр.

У роботi [29] авторами було дослiджено включення моноатомних ву-

глецевих ланцюжкiв в порах кристалу алмазу. З використанням МД-моде-

лювання з наближенням сильного зв’язку автори проаналiзували кiнетику

розриву ланцюга в таких порах, показно, що кiнетика реакцiї розриву лан-

цюга дозволяє передбачити час життя кiмнатної температури на впродовж

мiсяця.

1.1.3 Методи отримання карбiну

Стабiльнi i жорсткi моноатомнi ланцюжки вуглецю були експеримен-

тально отриманi в роботi [30] шляхом витягування атома вуглецю рядок за

рядком iз графена за рахунок контрольованого енергiйного опромiнення

електронами в трансмiсiйному електронному мiкроскопi, а також витягу-

ванням iз карбонового нановiстря [16, 17].
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В роботах [22, 23] використовуючи молекулярно-динамiчне моделюван-

ня на основi потенцiалу Бренера i наближення сильного зв’язку моделює-

ться одержання вуглецевих ланцюжкiв шляхом анравелiнга (витягування)

iз нанотрубок та листiв графену. Важливими параметрами при витягуваннi

ланцюжкiв є швидкiсть витягування та температура. Розрахунки показу-

ють, що вуглецевi ланцюжки можуть бути отриманi при температурах в

1000°K, якщо швидкiсть витягування значно нижча нiж 30 м/с. Оптималь-

ними є температури 1300-1800°K.

Хiмiчно отриманий карбiн був у роботi [24] шляхом вiддiлення фтору

з фторокарбонового ланцюжка (𝐶𝐹2)𝑛. Була також дослiджена термiчна

та хiмiчна стабiльнiсть.За останнi роки було розроблено численнi хiмiчнi

пiдходи для синтезу карбiну [31, 32]. Але в бiльшостi випадкiв хiмiчними

методами створюється погано визначений карбiн, непридатний для подаль-

шого технологiчного та наукового використання.

Найбiльш придатними для використання в нанотехнологiях та фiзи-

чних експериментах є два типи моноатомних вуглецевих ланцюжкiв, а са-

ме: вiльно стоячi мiж двома електродами атомнi ланцюжки [30], та лан-

цюжки, якi закрiпленi з одного кiнця на поверхнi вуглецевих матерiалiв [16,

17, 33].

1.1.4 Перспектива застосування

Перше експериментальне свiдчення можливостi отримання польової еле-

ктронної емiсiї з карбiну було отримано в роботi нобелiвського лауреата Рi-

чарда Смоллi iз спiвавторами у роботi [33]. Завдяки високому коефiцiєнту

пiдсилення електричного поля над карбiновим ланцюжком, було продемон-

стровано можливiсть отримання електронної емiсiї на рiвнi 1 мкА. Незва-

жаючи на те, що в цiй роботi показано принципову можливiсть досягнен-

ня гранично високих параметрiв емiсiї при мiнiмальнiй поверхнi емiтера i
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цей висновок був обґрунтований теоретично [34], цей напрямок не отримав

експериментального розвитку у зв’язку iз незадовiльною повторюванiстю

самого способу отримання ланцюжка шляхом лазерного випаровування.

Польовi емiсiйнi дослiдження було продовжено лише в роботах [35, 36] зав-

дяки розробцi високопольового способу отримання карбiнових ланцюжкiв,

закрiплених з одного кiнця на вуглецевому електродi [35, 36]. Саме в цьо-

му випадку при напрузi порядку 1 кВ в околi вiльного кiнця ланцюжка

вiдбувалась концентрацiя поля, що забезпечувала реалiзацiю польової еле-

ктронної емiсiї.

З iншого боку, практична значимiсть розробки високопольової техноло-

гiї отримання карбiну полягає в тому, що отриманi таким чином карбiновi

ланцюжки можуть бути використанi не лише як високоефективнi емiтери,

але i в iнших нанопристроях. Так, зокрема, на основi з’єднань графен-

карбiн можливе створення елементiв пам’ятi, що було експериментально

продемонстровано в роботi [37]. Цей пристрiй продемонстрував тисячi ци-

клiв запису i великий час утримування iнформацiї. Ця експериментальна

демонстрацiя стабiльностi карбiнового ланцюжка, що з’єднує мiстком гра-

феновi нанострiчки, прокладає шлях для потенцiйних застосувань в нано-

пристроях. В роботi [38] продемонстровано свiтчi, заснованi на ланцюж-

ках, що закiнчуються п’ятиатомними кiльцями в умовах наявностi дефор-

мацiї. Структурний аналiз показав, що перемиканням керують конформа-

цiйнi змiни, пов’язанi з утворенням i анiгiляцiєю п’ятиатомних кiлець на

поверхнi роздiлу карбiн-графен.

На пiдставi ab-initio розрахункiв, продемонстровано можливостi вико-

ристання коротких моноатомних вуглецевих ланцюжкiв як робочого сере-

довища для iнфрачервоних лазерiв [30]. Така можливiсть обумовлена тим,

що карбiновi ланцюжки, отриманi з одношарового графену у вакуумi, ви-

явилися стабiльними за кiмнатної температури, а ширина їх забороненої

зони контролюється величиною деформацiї ланцюжка, що дозволяє змi-
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нювати довжину хвилi лазерного випромiнювання в дiапазонi 870-4590 нм;

це є недоступним для iснуючих класичних методiв [31].

В роботi [21] на основi розрахункiв з перших принципiв було змодельо-

вано своєрiдний процес росту, де атоми вуглецю адсорбованi на графенi

легко дифундували вище кiмнатної температури i зароджували прикрi-

пленi до графена сегменти лiнiйних вуглецевих ланцюжкiв. Цi ланцюжки

стають довшими на графенi через вставки атомiв вуглецю по одному за

раз вiд нижнього кiнця i мають самоорганiзацiйну поведiнку. Зрештою,

алотропiчнi форми вуглецю, а саме графен i кумулен, об’єднуються. Се-

гменти вуглецевих ланцюгiв на графенi стати хiмiчно активнi центри для

зв’язування приєднання атомiв або великих молекул. При прив’язцi до кiн-

цiв вуглецевих ланцюгiв, перехiдних атомiв металу, Ti, Co та Аl, змiнює їх

магнiтнi властивостi. Було показано, що вуглецевi ланцюги можуть рости

i на одностiнних вуглецевих нанотрубках. В результатi була передбачена

можливiсть отримати 3D композитний матерiал на основi листiв графену

та вуглецевих ланцюжкiв.

В роботi [27] авторами запропоноване можливе застосування вуглецевих

ланцюжкiв, як структурних або функцiональних елементiв. Наприклад,

для побудови чутливих акселерометрiв, котрi складаються з пiдкладинки,

карбiнового ланцюжка 𝐶30 довжиною 37 нм та тягарця масою 0.1 мкг.

Прогнозується, що такий нанопристрiй буде вiдхилятися у бiк на 1 нм при

дiї прискорення 0.01 м с2, тобто одна тисячна частини гравiтацiйного поля

Землi.

1.2 Стабiльнiсть та довговiчнiсть карбiн-графенового

наноелемента

За останнi десятилiття багато зусиль було зосереджено на отриманнi

одно- та двомiрних нанокристалiв. Так, шляхом витягування нанодротiв
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були отриманi золотi ланцюги [39, 40]. Також подiбна технiка була викори-

стана для отримання алюмiнiєвих, мiдних та платинових ланцюгiв [41]. В

роботi [30] одноатомнi вуглецевi ланцюги були отриманi шляхом витягува-

ння ланцюжкiв з графена в магнiтному полi електронного просвiчуючого

мiкроскопу, а також шляхом витягування з графiтового нановiстря [16, 17].

Також окремi моноатомнi вуглецевi ланцюжки були отриманi з нанотру-

бок [42].

Однак, стабiльнiсть таких наноланцюгiв навiть за кiмнатної температу-

ри залишається невiдомою, оскiльки умови спостереження таких нанолан-

цюгiв мають руйнiвний вплив на їхню стабiльнiсть. Наприклад, з’єднання

моноатомного вуглецевого ланцюжка з карбiном зберiгає свою стабiльнiсть

близько 100 с [30] пiд опромiненням електронним пучком густиною 4 А/см2,

розiгнаного рiзницею потенцiалiв в 120кВ, в той час як 10-атомний моно-

атомний золотий ланцюжок залишається стабiльним всього лише декiлька

секунд пiд опромiненням з густиною 30А/см2 [43, 44]. Також проблемою є

те, що моноаноатомнi ланцюги можуть мiгрувати вздовж країв, котрi вiн

з’єднує, що може порушити цiлiснiсть такого наноелемента [30].

Зрозумiло також, що проектування низькорозмiрних наносистем, що

мають в своїй будовi моноатомнi ланцюги необхiдно здiйснювати з урахува-

нням їх стабiльностi та довговiчностi в дiапазонi їхнiх робочих температур,

адже тiльки в такому випадку можливе їх практичне використання.

Однiєю з особливостей наноелементiв в будову яких входять моноатом-

нi ланцюги є те, що їх мiцнiсть визначається мiцнiстю з’єднання ланцюга з

листом або вiстрям. Вiдповiдно, дана особливiсть має визначальний вплив

на довговiчнiсть таких елементiв. В роботах [45, 46] вже були розробле-

нi пiдходи до врахування стабiльностi та довговiчностi карбiн-графенового

наноелемента [45] та окремого ланцюга в iнертному середовищi [46]. Проте

не розроблено пiдходiв, котрi дозволяли б оцiнити довговiчнiсть наноеле-

ментiв з одномiрними ланцюгами до яких прикладається зовнiшня сила, i
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вони є, вiдповiдно, деформованими.

1.2.1 Теорiя перехiдного стану

На сьогоднi, робляться спроби використати теорiю перехiдного стану

Аренiуса для аналiзу термофлуктуацiйного розриву атомних звязкiв в на-

ноелементах. Як вiдомо, теорiя Арренiуса [47, 48] є теорiєю хiмiчних реа-

кцiй яка базується на тому, що атоми та молекули газу пiдкоряються роз-

подiлу Максвела-Больцмана.

Необхiдною умовою елементарного акту реакцiї є енергiя флуктуацiї

вища за енергiю активацiї(глибину потенцiйної ями) 𝐸 > 𝐸𝑎. В рамках

теорiї перехiдного стану, ймовiрнiсть критичної флуктуацiї за температури

𝑇 визначається як:

𝑃 (𝐸 > 𝐸𝑐) = exp{ 𝐸𝑎

𝑘𝐵𝑇
} (1.1)

Вiдповiдно, середнiй час очiкування елементарної подiї буде рiвний:

𝜏 = 𝜏0 exp{
𝐸𝑎

𝑘𝐵𝑇
}

де 𝜏 – час очiкування елементарної подiї, 𝜏0 – частота теплових коливань.

Швидкiсть реакцiї за Аренiусом(рiвняння Аренiуса) буде мати насту-

пний вигляд:

𝑘𝑇𝑆𝑇 = 𝐴 exp{ 𝐸𝑎

𝑘𝐵𝑇
}

де 𝐴 – частотний фактор (передекспоненцiйний множник), а 𝐸𝑎 – енергiя

активацiї.

Так як сам пiдхiд до розрахунку ймовiрностi критичної флуктуацiї був

досить грубим, передекспоненцiйний множник як правило отримувався з

експерименту та часто складався з багатьох пiдмножникiв.



38

1.2.2 Теорiя реакцiй Крамерса

В 1940 роцi Генрiк Крамерс [49] усвiдомив, що механiзм подолання бар’-

єру реакцiї в розчинi добре описується тепловими (броунiвськими) коли-

ваннями розчинника. Розподiл ймовiрностей руху частинки в зовнiшньому

полi був описаний формулою Клейна-Крамерса:

𝜕𝑊 (𝑥, 𝑣, 𝑡)

𝜕𝑡
=

[︂
− 𝜕

𝜕𝑥
𝑣 +

𝜕

𝜕𝑣

(︂
𝛾𝑣 − 𝐾(𝑥)

𝑚

)︂
+

𝛾𝑘𝐵𝑇

𝑚

𝜕2

𝜕𝑣2

]︂
𝑊 (𝑥, 𝑣, 𝑡) = −𝜕

𝜕
𝑆𝑥−

𝜕

𝜕𝑣
𝑆𝑣

Швидкiсть хiмiчної реакцiї пов’язана з потоком ймовiрностi 𝑆𝑥 через

бар’єр.

1.2.2.1 Модель Крамерса. Частинка A знаходячись у локальному

мiнiмумi має за рахунок дифузiї (теплових коливань або флуктуацiй) по-

долати потенцiальний бар’єр. Потенцiальнi ями, а також бар’єр апрокси-

муються параболiчними функцiями (1.2, 1.3) Рис. 1.1:

𝑈𝐴 =
𝑚

2
𝑤2

𝑎(𝑥− 𝑥0)
2 (1.2)

𝑈 * = 𝐸𝑎 −
𝑚

2
𝑤*2𝑥2 (1.3)

За умови вiдсутностi хiмiчної реакцiї стацiонарним рiшенням буде Гiб-

совський розподiл:

𝑊 (𝑥, 𝑣) = 𝑍−1 exp {−𝐸/𝑘𝐵𝑇} (1.4)

де 𝑍 – статистична сума.

1.2.2.2 Швидкiсть реакцiї за Крамерсом.

𝑘 =
𝑤𝑎

2𝜋𝑤*
𝑒−𝑈(0)/𝑘𝐵𝑇

(︃
−𝛾
2
+

√︂
𝛾2

4
+ 𝑤*2

)︃
(1.5)
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Рис. 1.1: Модель потенцiальної ями за Kрамерсом

де 𝛾 – коефiцiєнт тертя або в’язкостi. При значеннях 𝛾≫ 𝑤* ми отримуємо

перехiд до формули Аренiуса:

𝑘𝑇𝑆𝑇 =
𝑤*

𝛾

𝑤𝑎

2𝜋
𝑒−𝑈(0)/𝑘𝐵𝑇 (1.6)

1.2.3 Теорiя Журкова

С.Н. Журков в своїй концепцiї кiнетичного руйнування твердих тiл [50,

51] допустив припущення, що руйнування не є критичною подiєю котра

наступає як наслiдок того, що параметри матерiалу (компоненти тензо-

ра механiчних напружень) досягають своїх критичних значень. Навпаки,

згiдно з концепцiєю С.Н. Журкова, руйнування являє собою кiнетичний

процесом.

Згiдно з даною концепцiєю, процес руйнування описується формулою

Журкова:

𝜏 = 𝜏0 exp{
𝑈0 − 𝛾𝜎

𝑘𝐵𝑇
} (1.7)

де 𝜏 – довговiчнiсть матерiалу, 𝜏0 – передекспоненцiйний множник, який
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по порядку рiвний перiоду теплового коливання атомiв, 𝑈0 – енергiя акти-

вацiї процесу, 𝛾 – активацiйний об’єм, 𝜎 – прикладене одновiсне зовнiшнє

механiчне навантаження.

Тобто С.Н. Журков припустив, що енергiя активацiї лiнiйно зменшує-

ться зi збiльшенням прикладеного навантаження.

1.2.4 Iншi пiдходи

В роботах [45, 46] авторами розроблено пiдхiд до прогнозування ста-

бiльностi та ресурсу наноприладiв на прикладi карбiнового ланцюга в iнер-

тному середовищi [46] та наноелементi котрий складався з двох графено-

вих листiв та ланцюжка [45]. Пiдхiд заснований на статистицi Максвела-

Больцмана без використання емпiричних параметрiв. Авторами стверджу-

ється, що за високих температур модель є набагато точнiшою, нiж теорiя

перехiдного стану. Дане порiвняння було проведено проводили з викори-

станням методу молекулярної динамiки.

Згiдно статистики Максвела-Больцмана розподiл кiнетичної енергiї для

однiєї частинки рiвний 𝑝(𝜀) = 𝑍−1𝜀−1/2 exp (−𝜀/𝑘𝐵𝑇 ), де 𝑍 – статистична

сума.

Вiдповiдно iмовiрнiсть того, що атом подолає енергетичний бар’єр (𝜀 >

𝐸0) буде рiвна:

𝑝(𝜀)
1

𝑍

∞∫︁
𝐸0

𝜀−1/2𝑒𝑥𝑝(−𝜀/𝑘𝐵𝑇 )𝑑𝜀 (1.8)

Таким чином середнiй час до подолання енергетичного бар’єра буде

рiвний:

𝜏 = 𝜏0
𝑍

∞∫︀
𝐸0

𝜀−1/2𝑒𝑥𝑝(−𝜀/𝑘𝐵𝑇 )𝑑𝜀
(1.9)
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де 𝜏0 – перiод теплового коливання атомiв, який може бути розрахований

як усереднений по ансамблю перiод коливання атома в потенцiальнiй ямi

отриманої з першопринципних розрахункiв.

Варто вiдзначити, що автори дослiджують наноелементи до яких не

прикладене зовнiшнє механiчне навантаження. Тобто отримують верхнiй

порiг мiцностi таких елементiв.

1.3 Теорiя функцiоналу густини

“Традицiйнi” методи квантової хiмiї, заснованi на методi Хартрi-Фока в

якостi вiдправної точки i використовують уявлення про хвильову функцiю

як характеристику стану квантової системи i, загалом, можуть дати точну

вiдповiдь про будову, енергiї i хiмiчних властивостях дослiджуваних стру-

ктур. Проте для цього необхiдний повний облiк енергiї скорельованого руху

електронiв та брати повний базисний набiр. На даний момент такi розра-

хунки можливi тiльки для найпростiших молекул. Навiть найбiльш вдалi

наближення обрахунку взаємодiї з повною конфiгурацiєю(Full configuration

interaction або Full-CI), такi як СС або MCSCF(Multi-configurational self-

consistent field) [52], застосовнi до молекулярних систем, якi мiстять близь-

ко до 10 важких атомiв.

Дуже привабливою альтернативою цим методам є пiдхiд, заснований на

використаннi електронної густини замiсть одиночних електронiв. Одним з

таких пiдходiв є Теорiя Функцiоналу Густини (Density Functional Theory

або просто DFT). DFT методи, незважаючи на iнколи дуже грубi набли-

ження, в багатьох випадках i для багатьох систем дають результати на рiвнi

або навiть перевищують за точнiстю методи на основi Хартрi-Фока. При

цьому витрати часу i комп’ютерних ресурсiв такi ж, як i в методi Хартрi-

Фока або кращi. Як наслiдок, кращi DFT методи зараз сильно потiснили

iншi методи розрахунку з перших принципiв. В DFT методах головною
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величиною є електронна густина 𝜌, яка являється функцiєю вiд коорди-

нат всiх електронiв системи. Для одного електрона в методi Хартрi-Фока

𝜌𝑖(𝑟) = |𝜙𝑖(𝑟)|2, а електронна густина, створювана всiма електронами мо-

лекули рiвна:

𝜌𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑟) =
𝑁∑︁
𝑖=1

|𝜙𝑖(𝑟)|2

Електронна густина є бiльш зручною в застосуваннi, нiж хвильова фун-

кцiя. По-перше, вона фiзично визначена та, в цiлому, вимiрювана на вiдмi-

ну вiд хвильової функцiї, яка не має фiзичного змiсту. По-друге, хвильова

функцiя N-електронної системи залежить вiд 3N координат електронiв (та

вiд спiну у випадку релятивiстських методiв або штучних наближень), тодi

як електронна густина завжди є функцiєю вiд трьох координат незалежно

вiд числа електронiв в молекулi.

Теорема Хоенберга i Кона. У 1964 роцi Хоенберг i Кон довели тео-

рему [53], що властивостi основного стану є функцiоналом електронної гу-

стини 𝜌, що стало другим народженням DFT. Конкретнiше кажучи, згiдно

теореми Хоенберга i Кона енергiя основного стану молекули є функцiона-

лом електронної густини 𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙[𝜌], i енергiя мiнiмальна, якщо 𝜌 є точною

електронною густиною основного стану.

Метод Кона-Шама. Початок використання DFT методiв в обчислю-

вальнiй хiмiї та фiзицi започаткувало впровадження в розрахункову схему

орбiталей, запропоноване Коном i Шамом [54]. Iдея теорiї Кона-Шама по-

лягає у роздiленнi функцiоналу кiнетичної енергiї на двi частини, перша

розраховується точно з використанням формально побудованих орбiталей,

якi вiдповiдають системi невзаємодiючих електронiв 𝑇𝑆, другий являє со-

бою поправочний член - корекцiю 𝑇𝐶

𝑇 [𝜌] = 𝑇𝑆[𝜌] + 𝑇𝐶 [𝜌]
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𝑇𝑆[𝜌] =
𝑀∑︁
𝑖

⟨𝜙𝑖| −
1

2
∇2

𝑖 |𝜙𝑖⟩

Матриця 𝐾𝜇𝜈 DFT наближеннi аналогiчна матрицi Фока. Енергiю ор-

бiталей Кона-Шама знаходять iз векторного рiвняння:

|𝐾𝜇𝜈 − 𝜀𝑖𝑆𝜇𝜈| = 0

Корекцiя кiнетичної енергiї 𝑇𝐶 в методi Кона-Шама просто включає-

ться в обмiнний член 𝐾 i, таким чином, повна електронна енергiя в теорiї

функцiоналу густини обчислюється у виглядi:

𝐸[𝜌] = 𝑇𝑆[𝜌] + 𝐸𝑛𝑒[𝜌] + 𝐽 [𝜌] + 𝐸𝑋𝐶 [𝜌]

𝑇𝑆 – кiнетична енергiя, розраховується за допомогою детермiнанта Сле-

тера (𝑆), складеного з орбiталей Кона-Шама; 𝐸𝑋𝐶 – кореляцiйно-обмiнний

функцiонал.

Кореляцiйно-обмiнний функцiонал. Значною складнiстю при пра-

ктичному використаннi теорiї функцiоналу густини є задання та/або пiдбiр

кореляцiйно-обмiнного функцiоналу 𝐸𝑋𝐶 , оскiльки вiн невiдомий. Проте,

на даний момент найбiльш популярними класами наближень до його обра-

хунку – наближення локальної густини (Local-density approximation), нада-

лi LDA, наближення локальної спiнової густини (local spin-density approxi-

mation), надалi LSDA та узагальнене градiєнтне наближення (generalized

gradient approximations), надалi GGA.

Наближення локальної густини є одним з найпростiших, в якому зна-

чення кореляцiйно-обмiнного функцiоналу залежить лише вiд координати

де його обчислюють:

𝐸𝐿𝐷𝐴
𝑋𝐶 [𝜌] =

∫︁
𝜀𝑋𝐶(𝜌)𝜌(𝑟)𝑑

3𝑟



44

Бiльш точним наближенням є наближення локальної спiнової густини;

воно є деяким штучним узагальненням, котре дозволяє враховувати спiн

електрона:

𝐸𝐿𝑆𝐷𝐴
𝑋𝐶 [𝜌↑, 𝜌↓] =

∫︁
𝜀𝑋𝐶(𝜌↑, 𝜌↓)𝜌(𝑟)𝑑

3𝑟

Недолiком i, водночас, перевагою двох попереднiх методiв є припущен-

ня, що густина всюди рiвна. Це призводить до недооцiнки обмiнної енергiї i

переоцiнки кореляцiйної енергiї [55]. Що в деякiй мiрi компенсує цей недо-

лiк цього наближення, але не в повнiй мiрi. Щоб його виправити необхiдно

враховувати, що електронна густина є неоднорiдною в просторi, i якщо це

врахувати, отримується узагальнене градiєнтне наближення:

𝐸𝐺𝐺𝐴
𝑋𝐶 [𝜌↑, 𝜌↓] =

∫︁
𝜀𝑋𝐶(𝜌↑, 𝜌↓,∇𝜌↑,∇𝜌↓)𝜌(𝑟)𝑑3𝑟

Розробка даного наближення дозволила значно пiдвищити точнiсть роз-

рахунку енергiї та геометрiї молекул в їх основному станi. Проте на пра-

ктицi частiше використовуються так званi гiбриднi функцiонали наближе-

ння, котрi враховують похiднi вищих порядкiв, де частину кореляцiйно-

обмiнного функцiоналу розраховують методом Хартрi-Фока.

Одним з найпростiших GGA функцiоналiв є функцiонал Chachiyo [56,

57].

𝐸𝑋 =
∫︀
𝜌(𝑟)𝜀𝑋

3𝑥2+𝜋2𝑙𝑛(𝑥+1
(3𝑥+𝜋2)𝑙𝑛(𝑥+1)𝑑

3𝑟

𝐸𝑐 =
∫︀
𝜌(𝑟)𝜀𝑐(1 + 𝑡2)ℎ/𝜀𝑐𝑑3𝑟

Одними з найбiльш точних на сьогоднiшнiй день є функцiонали B3LYP [58,

59], PBE [60–62] та TPSS [63], котрi показують низькi значення похибки по

енергiї порiвняно з точним(повним) розрахунком. Проте в зв’язку з стрiм-

ким розвитком штучних нейромереж, зокрема генеративних моделей, не-

щодавно з’явились обмiнно-кореляцiйнi функцiонали, якi використовують
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результат обрахунку нейромереж [64–66].

Наближення псевдопотенцiалу. Далi, хорошим наближенням є роз-

дiлення електронної пiдсистеми та валентнi(електрони якi мають ключо-

вий внесок на властивостi атомiв та остовнi(електрони котрi знаходяться

ближче до ядра i його екранують, створюючи при цьому майже нейтраль-

ну квазiчастинку. Iгнорування в розрахунку таких електронiв i замiна їх

на псевдопотенцiал i є наближенням псевдопотенцiалу [67]. Здебiльшого

данi потенцiали оперують базисним набором функцiй, якi обчислюються

перших принципiв [68], проте останнiм часом для даної задачi також ви-

користовуються нейроннi мережi [69], наприклад в 2019 роцi розробленi

потенцiал з використанням мережi високої розмiрностi [69] (HDNNP) та по-

тенцiал одиночного атома з використанням штучної нейронної мережi [69]

(SANNP).

1.4 Метод молекулярної динамiки

Першопринципнi методи i, зокрема, метод теорiї функцiоналу розгля-

нутий вище (сторiнка 41), мають два суттєвi недолiки: перший це асим-

птотична складнiсть алгоритму, котра є значною, так одне з найпростiших

наближень розв’язку рiвняння Шредiнгера – метод Хартрi-Фока має скла-

днiсть 𝑂(𝑁 4), де N – число електронiв, а час однiєї iтерацiї є значним,

другий недолiк є наслiдком першого – довгий час розрахунку. Вiдповiдно

розв’язок таких рiвнянь в часi є дуже затратним i майже не використову-

ється. Як правило, основна задача першопринципних методiв – це знахо-

дження рiвноважних положень та енергiї. Для дослiдження еволюцiї фiзи-

чних систем в часi використовується метод молекулярної динамiки. Остан-

нiм часом набуває популярностi квантовий метод молекулярної динамiки

в зв’язку з ростом потужностi обчислювальних ресурсiв та появою бiльш

швидких квантово-механiчних наближень з прийнятним ростом похибки,
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таких як Density Functional based Tight binding method (DFTB) [70, 71].

В формалiзмi молекулярної динамiки моделюється еволюцiя в часi фi-

зичної системи взаємодiючих атомiв або частинок:

𝑚𝑟𝑖 = −
𝑁∑︁
𝑗 ̸=𝑖

∇𝑈(𝑟𝑖𝑗) (1.10)

де 𝑈(𝑟𝑖𝑗) - потенцiал мiжатомної взаємодiї.

Математично, моделювання методом частинок, представляє з себе рi-

шення задачi Кошi для рiвняння (1.10). При обчисленнях, як правило, ви-

користовують алгоритм Верле [72], оскiльки вiн не потребує обчислення

значення швидкостi на кожному кроцi:

𝑥(𝑡+Δ𝑡) = 2𝑥(𝑡)− 𝑥(𝑡−Δ𝑡) + 𝑎(𝑡)Δ𝑡2 +𝑂(Δ𝑡4)

При розрахунку методом молекулярної динамiки бiльша частина ком-

п’ютерного часу задiяна на розрахунок мiжчастинкової взаємодiї. Одним з

пiдходiв для прискорення розрахункiв є введення вiдстанi вiдсiчення потен-

цiалу, однак такий метод пiдходить лише для близькодiючих потенцiалiв,

з далекодiючими, такими як кулонiвськi iнтегрування обчислення мiжча-

стинкової взаємодiї здiйснюється в оберненому просторi використовуючи

метод Евальда [73]. Проте, при дуже великiй кiлькостi частинок, розраху-

нок вiдстанi мiж ними може займати значний час, а також можуть вини-

кнути складнощi з паралельним розрахунком задачi на багатьох ядрах. В

зв’язку з чим, сучаснi пакети для розрахунку методом молекулярної дина-

мiки такi як LAMMPS [74] будують списки сусiдiв атомiв i кожнi декiлька

десяткiв чи сотень операцiй їх оновлюють. Це дозволяє спростити алгори-

тмiчну складнiсть з квадратичної 𝑂(𝑁 2) до майже лiнiйної 𝑂(𝑁 *𝐾), де

N – кiлькiсть атомiв в системi, K – середня кiлькiсть сусiдiв атома. Зали-

шається не вирiшеною задача розпаралелювання моделювання на багато

ядер або обчислювальних машин. Для цiєї цiлi розбивають об’єм, в яко-
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му вiдбувається моделювання, на рiвнi куби, або пропорцiйно до кiлько-

стi атомiв в них використовуючи алгоритм дерева октантiв; розраховують

мiжчастинкову взаємодiю для кожного октанта на окремому ядрi, а потiм

обраховують мiжчастинкову взаємодiю на границях.

З рiвняння (1.10) слiдує, що якiсна i кiлькiсна поведiнка системи атомiв

залежить вiд вибору потенцiалу мiжатомної взаємодiї. Тому було проана-

лiзовано наявнi потенцiали мiжатомної взаємодiї для вуглецю.

1.4.1 Потенцiали мiжатомної взаємодiї для вуглецю

Загалом бiльшiсть потенцiалiв мiжатомної взаємодiї для вуглецю об’єд-

нує те, що в їх основi лежить теорiя псевдопотенцiалу Абеля [75], в форма-

лiзмi якої енергiя зв’язку може бути представлена у виглядi суми вкладiв

енергiй зв’язкiв:

𝐸 =
1

2

∑︁
𝑖

𝐸𝑖 (1.11)

де вклад кожного мiжатомного зв’язку може бути записаний як сума по

найближчих сусiдах 𝑗 атома 𝑖:

𝐸𝑖 =
∑︁
�̸�=𝑗

[︀
𝑉 𝑅
𝑖𝑗 −𝐵𝑖𝑗𝑉

𝐴
𝑖𝑗

]︀
(1.12)

До таких потенiалiв належать: потенцiал Абеля [75], Терсоф [76, 77],

Бренер [78, 79], REBO [80], AIREBO [81] LCBOP-I [82], LCBOP-II [83] та

ReaxFF [84].

Для аналiзу механiчних характеристик вуглецевих матерiалiв важли-

вою є не тiльки енергiя мiжатомної взаємодiї, а й мiцнiсть та жорсткiсть

мiжатомного зв’язку. Тому до потенцiалiв виникають додатковi вимоги, а

саме реалiстична крива дiаграми деформацiї зв’язкiв.
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З цiєї точки зору недолiком бiльшостi потенцiалiв мiжатомної взаємодiї

є те, що вони для кращої швидкодiї i простiшої пераметризацiї використо-

вують жорстку функцiю обрiзання потенцiалу по енергiї:

𝑓(𝑟𝑖𝑗) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
1, Якщо 𝑟 < 𝑅1

𝑔(𝑟𝑖𝑗), Якщо 𝑅1 < 𝑟𝑖𝑗 < 𝑅2

0, Якщо 𝑟𝑖𝑗 > 𝑅2

(1.13)

де 𝑔(𝑟𝑖𝑗) плавна неперервна функцiя, як правило у виглядi сплайну.

1.4.2 Екранованi потенцiали мiжатомної взаємодiї для

вуглецю

Як показує практика, кривi потенцiальної енергiї отриманi з розрахун-

кiв методом теорiї функцiоналу густини, являються гладкими. Функцiя

потенцiйної енергiї отримана iз формул (1.11,1.12,1.13) не являються глад-

кими, так як функцiя обрiзання потенцiйної енергiї швидко спрямовує її до

нуля. Це призводить до помилки в описi ангармонiчної областi потенцiалу,

що було продемонстровано авторами в роботах [1, 85–88].

На графiку Рис. (1.2) продемонстровано розтяг двохатомної молекули

вуглецю, що було розраховано з використанням потенцiалiв Терзофа [76]

та Етхарда-Альбе [89].

Використання функцiї обрiзання призводить до переоцiнки сили, необ-

хiдної для розриву зв’язку, що унеможливлює використання таких потен-

цiалiв для дослiдження механiчних характеристик матерiалiв i, зокрема, їх

мiцностi.

Автори[86, 87] вводять функцiю екранування 𝑆𝑖𝑗, яка є узагальненням

функцiї обрiзання i показує iснує зв’язок чи нi. Це дозволило уникнути по-

ведiнки потенцiалу, яка була вiдмiнна вiд ДФТ розрахункiв. Функцiя екра-

нування дiє тiльки на ближнi атоми. Фiзично це мотивовано тим фактом,
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Рис. 1.2: Залежнiсть енергiї та сили димера вуглецю для оригiнальних по-

тенцiалiв та екранованих [87]

що iнтеграл зв’язку(притягуюча частина потенцiалу 𝑉 𝐴
𝑖𝑗 має iншу форму

для атомiв, якi знаходяться в другiй i третiй координацiйних сферах i є

значно меншою за величиною [90]. Це добре узгоджується з основним на-

ближенням в емпiричних потенцiалах зв’язку, яке полягає в тому, що в

енергiї атома враховуються внески зв’язкiв атомiв з першої координацiйної

сфери та екрануються атоми другої та третьої координацiйних сфер.

1.4.2.1 Процедура обрiзання потенцiалу з врахуванням екра-

нування. Недостатньо врахувати найближчi сусiди в критерiї обрiзан-

ня, вiн повинен бути плавним при переходах, котрi передбачають змiну

координацiйного числа. На сьогоднiшнiй день iснує декiлька пiдходiв до

побудови функцiї обрiзання потенцiалу. Автори[86] першими запропонува-

ли ввести функцiю екранування для ковалентних зв’язкiв надихнувшись

функцiєю екранування запропонованою[91] для методу зануреного атому.

Пiзнiше майже iдентичну схему було запропоновано[88].
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Рис. 1.3: Механiзм екранування сусiднього атома 𝑘 при побудовi зв’язку

𝑖𝑗 [87]. 𝑟1, 𝑟2 – радiуси обрiзання потенцiалу REBO [80], 𝑟*2 – радiус до якого

розраховується чи екранується атом 𝑗. 𝐶𝑚𝑎𝑥, 𝐶𝑚𝑖𝑛 – елiпси якi вiдповiдають

крайнiм значенням при яких застосовується екранування.

Процедура полягає в наступному: замiсть пiдрахунку атомiв на визна-

ченiй вiдстанi вiд атомiв зв’язку, знаходяться атоми, якi не входять в зв’я-

зок (атоми другої координацiйної сфери i вище). Якщо якийсь з цих атомiв

атом знаходиться близько до зв’язку котрий вiн екранує, то зв’язок зали-

шається без змiн. Якщо ж зв’язок не екранований, як це зображено на

Рис. (1.3), застосовується бiльш плавне вiдсiчення енергiї.

1.4.3 Макроскопiчнi величини в методi молекулярної

динамiки

Зазвичай постановка задачi в методi молекулярної динамiки формулю-

ється так, що необхiдно змоделювати систему при сталих макроскопiчних

величинах, що в свою чергу буде реалiзовувати певний статистичний ан-

самбль. Такими величинами можуть бути N – кiлькiсть частинок в системi,

V – об’єм системи та E – повна механiчна енергiя системи. Такi умови на-

кладенi на систему вiдповiдають мiкроканонiчному ансамблю:

𝑓𝑚𝑐(𝑞, 𝑝) ∝ 𝛿 [𝐻(𝑞, 𝑝)− 𝐸]
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де 𝐻(𝑝, 𝑞) – гамiльтонiан системи, 𝑞, 𝑝 – узагальненi координати та iмпуль-

си, 𝑓𝑚𝑐(𝑞, 𝑝) – iмовiрнiсть реалiзацiї стану.

Такий ансамбль буде вiдповiдати повнiстю iзольованiй системi, яка не

обмiнюється з навколишнiм середовищем нi енергiєю нi частинками.

У випадку коли система перебуває в тепловiй рiвновазi з зовнiшнiм се-

редовищем, зберiгаються N – кiлькiсть частинок, V – об’єм та T – темпе-

ратура. Такий ансамбль має назву канонiчного:

𝑓𝑐(𝑞, 𝑝) =
1

𝑍
𝑒𝑥𝑝

(︂
−𝐻(𝑞, 𝑝)

𝑘𝐵𝑇

)︂
Однiєю з проблем, пов’язаних з використанням методу молекулярної

динамiки, є вiдсутнiсть зовнiшнього середовища (реалiзовується мiкрока-

нонiчний ансамбль), i необхiдно якось штучно створити його, для цього

накладають на систему додатковi обмеження – термостати.

Термостати – це такi обмеження системи, за допомогою яких можна

встановлювати та обмежувати значення температури в системi. Розглянемо

їх на прикладi одномiрного гармонiчного осцилятора:

𝑚𝑟 = −𝑘𝑟

Такий осцилятор буде у фазовому просторi з перенормованими коорди-

натами описувати коло (у випадку мiкроканонiчного ансамблю).

Одним з найпростiшим способiв регулювання системи є просте масшта-

бування швидкостi:

Δ𝑇 =
1

2

𝑁∑︁
𝑖=1

2

3

𝑚𝑖(𝜆𝑣𝑖)
2

𝑁𝑘𝐵
− 1

2

𝑁∑︁
𝑖=1

2

3

𝑚𝑖𝑣
2
𝑖

𝑁𝑘𝐵
=
(︀
𝜆2 − 1

)︀
𝑇 (𝑡)

Вiдповiдно коефiцiєнт масштабування буде рiвний:

𝜆 =
√︀
𝑇0/𝑇 (𝑡)
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де 𝑇0 – цiльове значення температури.

Перевагою такого термостату є те, що вiн може накладати жорстке

обмеження по температурi. Недолiками є те, що вiн є глобальним i не за-

довiльняє жодний з ансамблiв.

Бiльш складним термостатом, проте надзвичайно популярним, є термо-

стат Беренсдена [92](1984р) так як є гарним вибором для великих систем.

Беренсден ввiв поняття теплової “ванни”, котра слабко взаємодiє з систе-

мою:

𝑑𝑇 (𝑡)

𝑑𝑡
=

1

𝜏
(𝑇𝑏𝑎𝑡ℎ − 𝑇 (𝑡))

де 𝜏 – характерний час взаємодiї з резервуаром. 𝑇𝑏𝑎𝑡ℎ – температура термо-

стата. Вiдповiдно, змiна температури на кожному кроцi буде вiдбуватись

наступним чином:

Δ𝑇 =
𝜕𝑡

𝜏
(𝑇𝑏𝑎𝑡ℎ − 𝑇 (𝑡))

звiдки можна отримати значення коефiцiєнта масштабування швидко-

стей 𝜆:

(︀
𝜆2 − 1

)︀
𝑇 (𝑡) =

𝜕𝑡

𝜏
(𝑇𝑏𝑎𝑡ℎ − 𝑇 (𝑡))

Перевагою термостата Беренсдена є те, що вiн значно плавнiший порiв-

няно з простим масштабуванням, проте все ще не задовiльняє жодному з

ансамблiв та є глобальним.

Одним з перших локальних термостатiв був термостат Андерсона [93]

1980р. Андерсон запропонував пiдбирати випадковi значення швидкостей

кожну iтерацiю:

𝑃 (𝑝1, 𝑝2, ...) ∝ 𝑒𝑥𝑝

(︂
− 𝑝21
2𝑘𝐵𝑇𝑚1

)︂
× 𝑒𝑥𝑝

(︂
− 𝑝22
2𝑘𝐵𝑇𝑚2

)︂
× · · ·
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де кожне нове значення iмпульсу частинки пiдбирається за наступною фор-

мулою: 𝑝𝑛𝑒𝑤 =
√
𝑚𝑘𝐵𝑇𝑅, де 𝑅 – випадкове гаусове число. Перевагами

такого термостату є те, що розподiл по енергiї модельованої системи вiдпо-

вiдає канонiчному ансамблю, термостат є локальним але не зберiгаються

моменти iмпульсiв, що в свою чергу, унеможливлює дослiдження явища

переносу.

Бiльш складний пiдхiд до пошуку стохастичного локального термостата

був зроблений Шнайдером та Столом в 1978 роцi [94]. Вони запропонували

застосувати механiку Ланжевена до розв’язку рiвнянь молекулярної дина-

мiки i розглядати частинки як броунiвськi:

𝑚𝑟𝑖 = −
𝜕𝑈

𝜕𝑟𝑖
−𝑚Γ𝑟𝑖 +𝑊𝑖(𝑡)

де 𝑊 – усереднена випадкова сила iндукована тепловими флуктуацiями,

Γ – коефiцiєнт затухання. Переваги такого пiдходу полягали в отриманнi

системи, яка б вiдповiдала канонiчному ансамблю i була ергодичною. Про-

те, оскiльки вирiшувалась система стохастичних диференцiйних рiвнянь,

втрачалася часова iнварiантнiсть, а також, не зберiгалися моменти iмпуль-

сiв.

Значний прорив в теорiї термостатiв зробив Нозе в 1984 роцi [95], за-

пропонувавши внести змiни в гамiльтонiан системи та додав складовi зов-

нiшнього уявного резервуара:

𝑝𝑠 = 𝜕𝐿

𝜕𝑠
= 𝑄𝑠

𝑝𝑖 = 𝜕𝐿

𝜕𝑟𝑖
= 𝑚𝑖𝑠

2𝑟𝑖

де 𝑠, 𝑝𝑠 – положення та iмпульс уявного резервуара, 𝑄 – маса уявного ре-

зервуара, 𝑝𝑖, 𝑚𝑖 – iмпульс та маса частинки, 𝑔 – кiлькiсть ступенiв вiльностi

в системi. Вiдповiдно отримуємо модифiкований гамiльтонiан:
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𝐻𝑁 =
∑︁
𝑖

𝑝2𝑖
2𝑚𝑖𝑠2

+ 𝑈
(︀
𝑟𝑁
)︀
+

𝑝2𝑠
2𝑄

+ 𝑔𝑘𝐵𝑇 ln 𝑠

Перевагами термостату Нозе є те, що вiн для великих систем дiйсно дає

канонiчний ансамбль, дає гладкi траекторiї у фазовому просторi (але по-

вiльнiше релаксує температура), вiдповiдно зберiгаються моменти iмпуль-

сiв, детермiнiстичний та не порушує часову iнварiантнiсть, однак швид-

кiсть плину часу при використаннi цього потенцiалу перестає бути сталою

𝑑𝑡′ = 𝑠𝑑𝑡 i система наче сповiльнюється з розiгрiвом. Даною проблема-

тикою зайнявся Гувер i в 1985 роцi [96] вирiшив дану проблему, ввiвши

параметр релаксацiї (або затухання) в гамiльтонiан системи:

𝐻𝑁𝐻 =
∑︁
𝑖

𝑝2𝑖
2𝑚𝑖

+ 𝑈
(︀
𝑟𝑁
)︀
+

1

2
𝑄𝜉2 − 𝑔𝑘𝐵𝑇 ln 𝑠

де 𝜉 – коефiцiєнт затухання або релаксацiї системи, 𝑔 = 3𝑁 – кiлькiсть

ступенiв вiльностi системи:

𝜉 = 1
𝑄

(︂∑︀
𝑖

𝑝𝑖
𝑚𝑖
− 𝑔𝑘𝐵𝑇

)︂
𝜉 = �̇�

𝑠 =
𝑑 ln 𝑠
𝑑𝑡

Перевагою термостата Нозе-Гувера, порiвняно з термостатом Нозе, є

те, що вiн бiльш швидко реагує на змiну температури, i, вiдповiдно бiльш

швидко вiддаляється уявний тепловий резервуар вiд системи, що прибирає

спотворення часових промiжкiв при моделюваннi i це є одним з кращих

термостатiв якi є на сьогоднi. Недолiком є те, що при певних параменрах

для будь-якої з систем температура може осцилювати, а також все ще не

дає канонiчного розподiлу для малих систем, зокрема для простого осциля-

тора. Проте ланцюжки таких термостатiв дану проблему вирiшують [97].

Ланцюжки Нозе-Гувера дозволяють отримати умови для системи при яких

вона буде ергодичною, бiльш хаотичною так як ланцюжки це диференцiйнi

рiвняння бiльш високих порядкiв i канонiчною.



55

1.5 Поставленi задачi

В представленiй роботi основна увага зосереджена на дослiдженнях мi-

цностi та довговiчностi карбiн-графенового наноелемента з допомогою ана-

лiтичних пiдходiв та методу молекулярної динамiки.

1. Отримати данi щодо механiчних властивостей ланцюжекiв карбiну

та карбiн-графенових наноелементiв;

2. Встановити закономiрностi кiнетики розриву атомних звязкiв в карбiн-

графеновому наноелементi. Отримати статистичнi характеристики

деформацiї та руйнування КГН в широкому iнтервалi температур.

3. Запропонувати пiдхiд до прогнозування довговiчностi карбiн-графенового

наноелемента та оцiнити iнтервали температур i значень силового

навантаження, за яких можливе його практичне використання.

4. Встановити закони розподiл для мiцностi та довговiчностi для карбiн-

графенового наноелемента.

5. Дослiдити кiнетику та статистичнi закономiрностi деформацiї та

руйнування карбiн-графенового наноелемента в широкому дiапазо-

нi температур.

6. Провести теоретичнi дослiдження залежностi мiцностi вiд розмiр-

ностi у одно-, дво- та тривимiрних кристалах на основi вуглецю.

7. Встановити закономiрностi впливу довжини карбiнового ланцюга

на мiцнiсть та довговiчнiсть карбiн-графенового наноелемента.
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РОЗДIЛ 2

АТОМНА БУДОВА ТА МЕХАНIЧНI ВЛАСТИВОСТI

КАРБIНОВИХ ЛАНЦЮЖКIВ

2.1 Вступ

2.1.1 Атомна будова карбiну

Як показано в роботах [18, 19] мiжатомна вiдстань в ланцюжках кiнце-

вої довжини не є сталою величиною. Вона немонотонно змiнюється вздовж

ланцюжка i залежить вiд загальної кiлькостi атомiв в ланцюжку. В зв’яз-

ку з цим авторами [98] проводилися ab-initio розрахунки ланцюжкiв рiзної

довжини з парною i непарною кiлькiстю атомiв. Кiлькiсть атомiв в лан-

цюжку змiнювалася вiд 2 до 20.

На Рис. (2.1а) показанi залежностi мiжатомних вiдстаней 𝑎𝑖−𝑗 вiд дов-

жини ланцюжка. Згiдно з цими даними мiжатомнi вiдстанi залежать як

вiд загальної кiлькостi атомiв в ланцюжку, так i вiд того, чи є ця кiль-

кiсть парною чи непарною [98]. Цi результати наочно демонструють основ-

ну вiдмiннiсть в будовi ланцюжкiв обмеженої i необмеженої довжини, яка

полягає у неоднорiдному розподiлi вiдстаней вздовж ланцюжка i сильно-

му крайовому ефектi. У ланцюжкiв з довжиною 𝑁 > 3 найдовшими є

зв’язки 𝑎1−2 (вiдстань мiж першим i другим атомом). Дещо меншими є

вiдстанi 𝑎2−3 мiж другим i третiм атомом. Тобто крайнiй i сусiднiй з ним

атом можна розглядати як “зовнiшнi” атоми, а атоми, починаючи з четвер-

того, — “внутрiшнiми” атомами. При цьому “зовнiшнi” i “внутрiшнi” атоми

роздiленi найкоротшим зв’язком 𝑎3−4. Варто вiдзначити, що при будь-якiй

довжинi ланцюжка мiжатомна, вiдстань 𝑎3−4 є найкоротшою. Ефект пар-
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ностi найбiльш яскраво проявляє себе на крайньому зв’язку. При 𝑁 > 4

зi збiльшенням довжини “парних” ланцюжкiв довжина крайнього зв’яз-

ку зменшується, а в “непарних” навпаки зростає. При довжинi бiльшiй за

𝑁 > 16− 17 цi вiдстанi стають практично рiвними ∼ 1.306 Å, майже при-

ймаючи значення довжини одинарного зв’язку в полiiнi ∼ 1.301 Å [19].

Важливим є те, що при довжинi ланцюжка бiльшiй за 𝑁 > 10, довжина

“внутрiшнiх” зв’язкiв практично спiвпадає з довжиною зв’язку в cumulene

∼ 1.282 Å [19]. Для нескiнченних ланцюжкiв бiльш енергетично вигiдною

є полiїн структура [25]. Тобто, наявнiсть стабiльної “внутрiшньої” кумулен-

структури є вiдмiнною особливiстю будови ланцюжкiв кiнцевої довжини

(карбiнiв) i використання нескiнченних ланцюжкiв для опису структури

кумуленiв є не зовсiм коректним. В цьому полягає поява крайового ефе-

кту, який стабiлiзує структуру кумулену “внутрiшнiх” зв’язкiв [98].

Рис. 2.1: Залежнiсть структури ланцюжка (а) та енергiї зв’язку (б) вiд

довжини ланцюжка.

Така будова ланцюжкiв кiнцевої довжини визначає вiдмiнностi в енер-

гiї зв’язкiв Рис. (2.1б) у ланцюжках кiнцевої i необмеженої довжини. При

𝑁 > 3, енергiя зв’язку 𝐸𝑏𝑜𝑢𝑛𝑑 в ланцюжках з непарною кiлькiстю атомiв
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завжди бiльша i зменшується з ростом довжини ланцюжка. У “парних” лан-

цюжках, навпаки, 𝐸𝑏𝑜𝑢𝑛𝑑 росте з довжиною ланцюжка. При 𝑁 > 16 − 17

значення 𝐸𝑏𝑜𝑢𝑛𝑑 для “парних” i “непарних” ланцюжкiв перестає залежати

вiд кiлькостi атомiв в ланцюжку i прямує до значення 𝐸𝑏𝑜𝑢𝑛𝑑 = −7.72 еВ не-

скiнченного кумулен ланцюжка. В термiнологiї парної взаємодiї таке спiв-

падiння можна пояснити тим, що внутрiшня частина ланцюжка є куму-

леном, а бiльш висока енергiя зв’язку 𝑎3−4 компенсується бiльш низькою

енергiєю зв’язкiв 𝑎1−2 та 𝑎2−3.

Рис. 2.2: Дiаграми деформацiї крайнього зв’язку для: а) парних, б) непар-

них ланцюжкiв; Дiаграми деформацiї для в) парних, г) непарних ланцюж-

кiв.
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2.1.2 Механiчнi властивостi

Дiаграма деформацiї. В результатi ab-initio моделювання автора-

ми [98] були отриманi дiаграми деформацiї. Важливими, з точки зору ме-

ханiчних властивостей, є дiаграми деформацiї ланцюжка Рис. (2.2в, 2.2г),

оскiльки вони описують механiчнi характеристики ланцюжка та дiаграми

деформацiї крайнього зв’язку Рис. (2.2а, 2.2б). Його поведiнка вiдрiзняє-

ться вiд поведiнки решти ланцюжка. На дiаграмi: 𝜀𝑐 - деформацiя втрати

стабiльностi та 𝜀𝑓 - деформацiя розриву зв’язку.

Залежнiсть механiчних характеристик вiд довжини ланцюж-

ка. Для визначення мiцностi ланцюжкiв рiзної довжини авторами [98]

проводилося ab-initio моделювання їх розтягу до повного розриву. Мiцнiсть

ланцюжкiв визначалася як сила 𝐹𝑐 втрати стабiльностi. Також знаходилось

вiдповiдне значення критичної деформацiї 𝑒𝑐, яке характеризує ламкiсть

ланцюжка, деформацiя повного розриву 𝑒𝑓 та значення коефiцiєнта пру-

жностi 𝑘𝑌 .

Згiдно з результатами ab-initio моделювання [98], мiцнiсть ланцюж-

ка визначається мiцнiстю крайнього зв’язку. Величина мiцностi крайнього

зв’язку залежить як вiд кiлькостi атомiв в ланцюжку, так i вiд парностi

їхньої кiлькостi Рис. (2.3а). Основною причиною цього ефекту є наявнiсть

далекодiї у взаємодiї атомiв у ланцюжку. Мiцнiсть ланцюжкiв з непарною

кiлькiстю атомiв є вищою, порiвняно з “парними” ланцюжками. При цьому

максимальну мiцнiсть має ланцюжок з п’ятьма атомами. Важливо вiдмi-

тити прирiст мiцностi при переходi вiд двохатомного ланцюжка до трьох-

атомного ланцюжка, — рiзко зростає мiцнiсть останнього Рис. (2.2б). Цей

результат спричинюється ефектом далекодiї. Ланцюжки з непарною кiль-

кiстю атомiв є не тiльки найбiльш мiцними, а й мають меншу ламкiсть,

оскiльки втрата стабiльностi вiдбувається при бiльшiй критичнiй дефор-

мацiї 𝑒𝑐 Рис. (2.3б).
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Зi збiльшенням довжини ланцюжка, рiзниця мiж мiцнiстю “парних” i

“непарних” ланцюжкiв зменшується i при довжинi 𝑁 > 10 практично зни-

кає Рис. (2.3а).

Згiдно з даними на малюнку Рис. (2.4) збiльшення кiлькостi атомiв у

ланцюжках приводить до росту їх жорсткостi 𝑘𝑌 в ланцюжках i до рiзкого

збiльшення в (1.3-1.6) разiв їх ламкостi (зменшення 𝑒𝑐). Останнє обумовле-

но неоднорiдною деформацiєю ланцюжка, яка проявляється в локалiзацiї

деформацiї на крайньому зв’язку. Кiлькiсно ефект проявляється в значнiй

рiзницi мiж величиною деформацiї розриву 𝑒𝑓 ланцюжка та критичнiй де-

формацiї розриву крайнього зв’язку 𝑒𝑓 .

Рис. 2.3: Залежнiсть мiцностi(a) та критичної деформацiї(б) вiд довжини

ланцюжка.

Для ланцюжка введено два види коефiцiєнта жорсткостi Рис. (2.4): ко-

ефiцiєнт жорсткостi зв’язку з крайнiм атомом i коефiцiєнт жорсткостi лан-

цюжка. Цi коефiцiєнти спiвпадають тiльки для ланцюжка 𝐶2.

Коефiцiєнт жорсткостi ланцюжка зростає зi збiльшенням числа атомiв

в ланцюжку та швидко виходить на “поличку” в 95 еВ/Å або 152 нН для

нескiнченного ланцюжка. Для коефiцiєнта жорсткостi ефект парностi пра-

ктично не проявляється.
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Рис. 2.4: Залежнiсть модуля пружностi ланцюжка вiд довжини ланцюжка.

Цi результати ДФТ-розрахункiв дозволили оцiнити величину коефiцi-

єнта Грюнайзена лоя карбiнових ланцюжкiв та проаналiзувати закономiр-

ностi змiни механiчних властивостей вздовж ланцюжка.

2.2 Методика

Модуль пружностi (коефiцiєнт жорсткостi) знаходився як 𝑘𝑌 = 𝑑𝐹/𝑑𝜀,

через значну похибку при прямому диференцiюваннi даних моделювання

була застосована наступна методика:

1. Iнтерполяцiї алгебраїчними многочленами третього порядку вiдрiз-

ку даних [0, 𝜀𝐹 𝑐𝑟𝑖𝑡], наближено описує силу в потенцiалi Леонарда-

Джонса, з наступним диференцiюванням даних апроксимацiї.

2. Врахування симетрiї потенцiалу в околi 𝜀 = 0 i вiддзеркаленням то-

чки (𝜀1, 𝐹1)→ (−𝜀1,−𝐹1) та апроксимацiя вiдрiзку даних [−𝜀1, 𝜀𝐹 𝑐𝑟𝑖𝑡]

з наступним диференцiюванням даних iнтерполяцiї.

3. Перший метод дає значну випадкову похибку через неточну iнтер-

поляцiю краю 𝜀 = 0 i, як наслiдок, випадкову похибку, тодi як

другий метод дає систематичну похибку, оскiльки 𝐹0 ̸= 0. Тому

систематична похибка вираховувалась наступним чином:

а) Знаходження дельти Δ = 𝑘
(1)
𝑌 − 𝑘

(2)
𝑌 ;
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б) Побудова графiка i лiнiйна апроксимацiя Δ(𝑛). Знаходження

поправок Δ(𝑛) для кожного n;

в) Отримання модуля жорсткостi з поправкою 𝑘𝑌 = 𝑘
(2)
𝑌 +Δ(𝑛).

Для знаходження параметра Грюнайзена ланцюжка, а також змiни ме-

ханiчних властивостей вздовж ланцюжка, використовувався розклад по-

тенцiалу взаємодiї в ряд:

𝜑(𝑎) = 𝜑(𝑎0) +
1

2!
𝑓0𝑢

2 +
1

3!
𝑔0𝑢

3 +
1

4!
ℎ0𝑢

4

де 𝑎 i 𝑎0 — мiжатомнi вiдстанi в деформованому та рiвноважному станi,

𝑢 - змiна вiдстанi мiж атомами 𝑢 = 𝑎0(1 + 𝜀), 𝑓0, 𝑔0, ℎ0 — деякi фiзичнi

константи матерiалу:

𝑓0 =
𝑑2𝜑(𝑎0)

𝑑𝑢2
= 𝜑′′(𝑎0) (2.1)

𝑔0 =
𝑑3𝜑(𝑎0)

𝑑𝑢3
= 𝜑′′′(𝑎0) (2.2)

ℎ0 =
𝑑4𝜑(𝑎0)

𝑑𝑢4
= 𝜑𝐼𝑉 (𝑎0) (2.3)

Константи 𝑓0 i 𝑔0 можуть бути визначенi через модуль пружностi 𝑘𝑌 та

коефiцiєнт Грюнайзена 𝜒:

𝑘𝑌 = 𝑎0𝜑
′′(𝑎0) 𝜒 = −𝑎0𝜑

′′′(𝑎0)

2𝜑′′(𝑎0)
(2.4)

Сила, що дiє на одновiсно деформований матерiал рiвна:

𝐹 (𝜀) = 𝑘𝑌 𝜀− 𝑘𝑌 𝜒𝜀
2 (2.5)

З формули маємо (2.5), що мiцнiсть матерiалу 𝐹𝑐 = 𝑘𝑌 /4𝜒, критична

деформацiя 𝜀𝑐 = 1/2𝜒 залежать тiльки вiд жорсткостi матерiалу та коефi-

цiєнта Грюнайзена.
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2.3 Результати i обговорення

2.3.1 Параметр Грюнайзена

Вираз для сталої Грюнайзена для iдеального кристалу в наближеннi

парної взаємодiї визначається як:

𝜒 = − 1

2𝑑

𝑈 ′′′(𝑎)𝑎2 + (𝑑− 1) [𝑈 ′′(𝑎)𝑎− 𝑈 ′(𝑎)]

𝑈 ′′(𝑎)𝑎− (𝑑− 1)𝑈 ′(𝑎)
(2.6)

де 𝑈(𝑎) – парний потенцiал мiжатомної взаємодiї, 𝑑 – вимiрнiсть кристалу, 𝑎

– мiжатомна вiддаль. У випадку одновимiрного кристалу для рiвноважного

стану (𝑎 = 𝑎0) цей вираз можна переписати як:

𝜒 = −1
2

𝑈 ′′′(𝑎0)𝑎0
𝑈 ′′(𝑎0)

= −𝑘
′
𝑌 𝑎0
2𝑘𝑌

(2.7)

З формули (2.7) видно, що параметер Грюнайзена є безрозмiрним та

визначається нелiнiйнiстю мiжатомної взаємодiї. Фiзичний змiст параме-

тра Грюнайзена полягає в тому, що вiн пов’язує змiну об’єму кристалiчної

гратки зi змiною коливальних властивостей кристалу, i як наслiдок, вплив

темпаретури на параметри кристалiчної гратки(теплове розширення кри-

стала).

У вiдповiдностi до отриманих даних, зi збiльшенням кiлькостi атомiв

в ланцюжку параметр Грюнайзена 𝜒 Рис. (2.5) зменшується та перестає

залежати вiд їх кiлькостi в ланцюжку та парностi цiєї кiлькостi. Парнi лан-

цюжки мають бiльший параметр Грюнайзена нiж непарнi. Найбiльший па-

раметр Грюнайзена має ланцюжок з двома атомами. Найменший параметр

у ланцюжка з 7 атомами. Крайнiй атом має вищий параметр Грюнайзена

нiж ланцюжок в цiлому, так як вiн менш жорсткий. Також у крайнього

атома сильнiше виражена залежнiсть даного параметра вiд парностi лан-

цюжка.
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Рис. 2.5: Залежнiсть параметра Грюнайзена вiд довжини ланцюжка.

2.3.2 Механiчнi властивостi зв’язкiв вздовж ланцюжка

Механiчнi властивостi зв’язкiв вздовж ланцюжка були дослiдженi для

скiнченних ланцюжкiв. Було встановлено, що розрив ланцюжка локалiзу-

ється в крайньому зв’язку. Це означає, що мiцнiсть повинна змiнюватися

вздовж ланцюжка, тобто мiжатомнi зв’язки в карбiнi повиннi мати рiзну

мiцнiсть, про що, зокрема, непрямо свiдчить змiна довжини мiжатомних

зв’язкiв вздовж ланцюжка.

Дiаграми деформацiї зв’язкiв дозволили оцiнити максимальне значення

їх мiцностi, пружностi та ламкостi. Згiдно розрахункiв Рис. (2.6), найслаб-

шими є крайнi зв’язки. “Внутрiшнi” зв’язки є бiльш мiцними, жорсткими

та мають меншi значення ламкостi порiвняно з “зовнiшнiми” зв’язками.

Мiцнiсть та критичну деформацiю зв’язкiв було визначено через пара-

метри модуля жорсткостi та параметра Грюнайзена зв’язкiв, якi можуть

бути вираженi через другу та третю похiднi вiд енергiї в околi положення

рiвноваги.



65

Рис. 2.6: Мiцнiсть (а), критична деформацiя (б), модуль пружностi (в), та

параметр Грюнайзена (г) зв’язкiв вздовж ланцюжка.

У вiдповiдностi до отриманих даних на Рис. (2.6), найбiльш мiцними,

жорсткими та еластичними зв’язками в ланцюжку є внутрiшнi. Зi набли-

женням до краю ланцюжка мiцнiсть жорсткiсть та еластичнiсть зв’язкiв

зменшується, вiдповiдно зростає параметр Грюнайзена, що також пiдтвер-

джується Рис. (2.5). Тобто деформацiя ланцюжка локалiзується в крайньо-

му зв’язку.
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2.4 Висновки

1. Карбiновi ланцюжки скiнченної довжини мають складну атомну бу-

дову, яка проявляється в змiнi мiжатомної вiдстанi вздовж ланцюж-

ка i залежностi цих вiдстаней вiд кiлькостi атомiв в ланцюжку та

того, чи є ця кiлькiсть парною або непарною.

2. Цi особливостi будови карбiнового ланцюжка обумовлюють вiдпо-

вiднi залежностi для мiцностi i пружностi мiжатомних зв’язкiв. Во-

дночас, мiнiмальну мiцнiсть має крайнiй зв’язок, а максимальну –

центральний. Ланцюжки з непарним числом атомiв є мiцнiшими за

ланцюжки з парним числом. Максимальну мiцнiсть (𝐹𝑐 ≈ 13 нН

𝑅𝑐 ≈ 414 ГПа) мають п’ятиатомнi ланцюжки.

3. Мiцнiсть мiжатомних зв’язкiв змiнюється вздовж карбiнового лан-

цюжка. Найбiльш мiцними є внутрiшнi зв’язки, вони характеризу-

ються також бiльшим модулем пружностi

4. В силу неоднорiдного розподiлу мiжатомних вiдстаней по довжинi

ланцюжка, його мiцнiсть не можна вимiрювати (оцiнювати) сере-

дньою енергiєю зв’язку. Для цього необхiдно використовувати ло-

кальну характеристику — критичну 𝐹𝑐 силу втрати стабiльностi

крайнього зв’язку. У ланцюжках з 𝑁 > 4 величина 𝐹𝑐 корелює

з енергiєю зв’язку крайнього атома в ланцюжку.
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РОЗДIЛ 3

ЗАЛЕЖНIСТЬ МIЦНОСТI ЗВ’ЯЗКУ В КРИСТАЛI

ВУГЛЕЦЮ ВIД ОРIЄНТАЦIЇ ТА КООРДИНАЦIЙНОГО

ЧИСЛА

3.1 Вступ

Вiдповiдно до iснуючих уявлень є два шляхи збiльшення мiцностi ма-

терiалiв: (i) за рахунок росту щiльностi дефектiв кристалiчної ґратки або,

навпаки, (ii) шляхом отримання бездефектних кристалiв. Перший спосiб

є основою сучасного матерiалознавства макророзмiрних матерiалiв. Змi-

цнення в такому випадку досягається за рахунок рiзних видiв механiчної

обробки металiв i сплавiв i, в бiльшостi випадкiв, спрямоване на збiльшення

кiлькостi дефектiв в кристалiчнiй ґратцi, що збiльшує опiр перемiщенню

дислокацiй. Це, зi свого боку, збiльшує мiцнiсть металiв та сплавiв, вiдпо-

вiдно.

Зменшення кiлькостi дефектiв – альтернативний пiдхiд до пiдвищення

мiцностi матерiалiв. Прикладом цього є нанорозмiрнi кристали [99–101].

Однак в даному випадку з’являється додатковий фактор, котрий суттєво

впливає на мiцнiсть – розмiрнiсть [102–104]. Найбiльш наочно вплив цього

фактора можна продемонструвати на алотропних формах вуглецю. Напри-

клад, мiцнiсть бездефектного алмазу, котрий є 3D-кристалом, становить

95 ГПа [105], мiцнiсть двохмiрного графену – 130 ГПа [106], в той час як

мiцнiсть одномiрного карбiну становить аж понад 270 ГПа [16]. Таким чи-

ном, одним з ключовим факторiв, що впливають на мiцнiсть на нанорiвнi

є розмiрнiсть.

В зв’язку з чим, для повноти дослiдження карбiн-графенового нано-
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елемента, важливо проаналiзувати закономiрностi впливу розмiрностi на

мiцнiсть одно- та двомiрних кристалiв та розвинути уявлення про факто-

ри, якi впливають на цей ефект.

3.2 Методика

Як об’єкт дослiдження використовувалися одно- дво- i тривимiрнi кри-

стали вуглецю.

Мiцнiсть зв’язку в одновимiрного кристала (моноатомного ланцюжка

атомiв вуглецю) використовувалися данi отриманi шляхом DFT-розрахункiв [1]

де моделювалося рiвномiрне розтягнення ланцюжка. Мiцнiсть визначалася

для полiiн структури, яка є енергетично бiльш вигiдною(у рiвноважному

станi).

Для визначення мiцностi 𝑅2𝐷 зв’язку в двовимiрному (2D) кристалi

(графенi) використовувались значення напруження руйнування графену [107]

отриманi шляхом DFT-моделювання розтягу графенових листiв в двох на-

прямках, — “zigzag” та “armchair”. Спираючись на цi данi величина мiцностi

зв’язку 𝐹𝑐 визначалося як значення критичної сили, що дiє на зв’язок в мо-

мент втрати стабiльностi графенового листа при його розтягу:

𝑅𝑧𝑖𝑔
2𝐷 = 𝜎𝑧𝑖𝑔

𝑐 𝑑0𝑏0(1− 𝜀𝜎⊥𝑛𝑛) (3.1)

𝑅𝑎𝑟𝑚
2𝐷 = 𝜎𝑎𝑟𝑚

𝑐 𝑑0𝑏0(1− 𝜀𝜎⊥𝑛𝑛)(1 + 𝑐𝑜𝑠(𝜃0))𝑐𝑜𝑠(1− 𝜃′) (3.2)

де 𝜎𝑧𝑖𝑔
𝑐 та 𝜎𝑎𝑟𝑚

𝑐 — критичнi напруження втрати стабiльностi графенового

листа при розтягу в напрямку zigzag та armchair, вiдповiдно 𝑏0 =
√
3/2𝑎0,

𝑎0 = 0.1422 нм – параметр комiрки, 𝑑0 = 0.334 нм - ефективна товщина

графенового листа, 𝜃 = 120° — кут мiж зв’язками 𝑖𝑗 та 𝑗𝑘 в недеформова-

ному станi, 𝜃′ = 130° — кут при якому вiдбувається втрата стабiльностi в
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графенi (визначався з геометрiї системи при втратi стабiльностi), 𝜀𝜎⊥𝑛𝑛 —

поперечна деформацiя листа графену.

Мiцнiсть зв’язку в тривимiрному (3D) кристалi (алмазi) визначалась

на основi даних DFT-моделювання розтягу кристалу алмазу в напрямку

<111> [105]. Величина мiцностi розраховувалась як критичне значення си-

ли, яка виникає в зв’язку при втратi стабiльностi кристала при розтягу:

𝑅3𝐷 =
3
√
3

2
𝜎𝑐𝑎

2
0𝑐𝑜𝑠

2(𝜋/2− 𝜃) (3.3)

де 𝜎𝑐 — напруження критичне напруження втрати стабiльностi, 𝑎0 -

параметр комiрки, 𝜃 — кут мiж зв’язками 𝑖𝑗 та 𝑗𝑘 в деформованому станi.

Теоретичний аналiз орiєнтацiйної залежностi мiцностi та залежностi її

величини вiд координацiйного числа було проведено в рамках формалiзму

потенцiалу Бренера [78], в основi якого лежить теорiя превдопотенцiалу

Абеля [75], котрий добре описує вуглецевi сполуки. Пераметризацiя потен-

цiалу проводилася набором параметрiв «II» [78]: 𝑅 = 1.39 Å, 𝐷(𝑒) = 6.0 еВ,

𝑠 = 1.22, 𝛽 = 2.1Å−1, 𝛿 = 0.5, 𝑎0 = 0.00020813, 𝑐20 = 3302, 𝑑20 = 3.52.

Оскiльки у вихiдному станi потенцiал Бренера дає значне завищення мi-

цностi зв’язкiв, котре сягає значень 30 нН (Рис. 3.1), що набагато бiльше

даних першопринципних розрахункiв було проведено, його модифiкацiю

яка полягала у коригуваннi функцiї обрiзання 𝑓𝑐𝑢𝑡(𝑟𝑖𝑗) ≡ 1 (Рис. 3.1). Це

дозволило отримати значення мiцностi, якi добре узгоджуються з резуль-

татами ab-initio розрахункiв.

3.3 Результати i обговорення

Мiцнiсть мiжатомного зв’язку в одновимiрному кристалi визначалась

за величиною критичного напруження втрати стабiльностi моноатомного

ланцюжка в умовах одновiсного розтягу (Рис. 3.2). Вiдповiдно до отрима-

них даних 𝑅1𝐷 = 11.3 нН. Ця величина добре узгоджується з даними [31]
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Рис. 3.1: Оригiнальний та модифiкований потенцiал Бренера. (а) Потенцiал

(б) Сила мiжатомної взаємодiї.

– 12.2 нН, а також величиною 12.3 нН, отриманою для ланцюжкiв iз кiль-

кiстю атомiв не менше 10 [102].

Для визначення мiцностi зв’язку в 2D-кристалах використовувались да-

нi ab-initio моделювання деформацiї та розриву графенових листiв в на-

прямку “zigzag” та “armchair” [107]. Критичне значення сили в момент втра-

ти стабiльностi графенового листа визначались за формулами (3.1) та (3.2).

Згiдно з отриманими результатами, мiцнiсть зв’язку в графенi в напрямку

“zigzag” склала 𝑅2𝑑
𝑧𝑖𝑔 = 8, 3 нН, в напрямку “armchair” — 𝑅2𝐷

𝑎𝑟𝑚 = 8, 9 нН.

Слiд зазначити, що причиною рiзного значення мiцностi зв’язку в графе-

нi при переходi вiд “zigzag” та “armchair” орiєнтацiї є рiзниця в кутах мiж

зв’язками, яка виникає при деформацiї графену. Так, орiєнтацiя зв’язку в

“armchair” пiд час втрати стабiльностi характеризується кутами 130° i 130°,

тодi як для “zigzag” орiєнтацiї вiдповiдно 114° та 132° (Рис. 3.3).

Дiйсно, розрахунки з використанням потенцiалу Бренера дають в пер-
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Рис. 3.2: Дiаграма деформацiї зв’язку в нескiнченному моноатомному лан-

цюжку.

шому випадку значення мiцностi зв’язку 8,49 нН, а другому — 7,5 нН

(Рис. 3.3). Вiдповiдно, вiдношення мiцностей зв’язку, отриманих за даними

ab-initio розрахункiв складає 1.07, а отриманих в рамках потенцiалу Брен-

нера — 1.14. Рiзниця не перевищує 9%. Абсолютнi значення цiєї анiзотропiї

мiцностi не такi вже i великi, проте вони наочно демонструють одну iз

особливостей мiжатомної взаємодiї атомiв вуглецю, а саме її орiєнтацiйну

залежнiсть.

Значення мiцностi зв’язку в алмазi було отримано, спираючись на данi

ab-initio моделювання. Критичне значення сили, що дiє в зв’язку в мо-

мент втрати стабiльностi ґратки алмазу визначались за формулою (3.3). У

вiдповiднiсть до отриманих результатiв, мiцнiсть зв’язку в алмазi складає

𝑅3𝐷 = 5.2 нН.

Згiдно з отриманими результатами мiцнiсть мiжатомних зв’язкiв в зна-

чнiй мiрi залежить вiд вимiрностi кристала. Цей вплив проявляється в сут-
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тєвому (бiльш нiж у 2 рази) зростаннi мiцностi при переходi вiд три- до дво-

i одновимiрних кристалiв (Рис. 3.3). На цьому ж графiку нанесенi значен-

ня мiцностi, якi розрахованi з використанням модифiкованого потенцiалу

Бренера. Розрахунки проводились для вихiдного (деформованого) криста-

ла та з урахуванням змiни кутiв мiж зв’язками при досягненнi критичної

деформацiї втрати стабiльностi кристала. Результати розрахункiв, iз вра-

хуванням критичних значень кутiв в момент втрати стабiльностi криста-

ла добре, узгоджуються з результатами першопринципних розрахункiв. Як

показано на (Рис. 3.3), при переходi вiд тривимiрних до дво- одно- вимiрних

кристалiв змiна координацiйного числа супроводжується змiною кута мiж

напрямками зв’язкiв. Для того, щоб роздiлити вклади в величину змiни

мiцностi координацiйного числа Z та кута мiж зв’язками використовували

формалiзм Бреннера [78], згiдно з яким:

𝑅(𝑍, 𝜃) = 𝐷(𝑒)𝛽

√
2𝑠

𝑠− 1

(︁
𝑠1/1−𝑠 − 𝑠𝑠/1−𝑠

)︁
(1 + (𝑧 − 1)𝐺(𝜃𝑖𝑗𝑘))

𝛿𝑠
1−𝑠 (3.4)

В рамках цього пiдходу, з використанням залежностей та наведених

вище констант були побудованi орiєнтацiйнi залежностi мiцностi при фi-

ксованих значеннях координацiйного числа: Z=2,3 та 4.

Формально, залежнiсть Бренера описує змiну мiцностi вiд кута в iнтер-

валi 0 до 180°. В реальних матерiалах (алмаз, графен, карбiн) дiапазон кута

не виходить за iнтервал значень 90 − 180°, тому даний аналiз обмежився

саме цим iнтервалом значень.

Згiдно з отриманими результатами, наведених на (Рис. 3.4а), чутливiсть

мiцностi до змiни кута зростає зi збiльшенням координацiйного числа 𝑍. З

iншого боку, чутливiсть мiцностi до змiни координацiйного числа зростає

iз зменшенням кута. Як показано на (Рис. 3.4б), при переходi вiд алма-

зу до вуглецю мiцнiсть зв’язку зростає в 2-3 рази, при цьому 56% цього

приросту мiцностi зумовлено зменшенням координацiйного числа i 44% —
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Рис. 3.3: Залежнiсть мiцностi вiд вимiрностi кристалiв вуглецю. � - значен-

ня мiцностi, отриманi за результатами ab-initio розрахункiв N та ∙ резуль-

тати розрахункiв за модифiкованим потенцiалом Бренера для кутiв мiж

зв’язками в недеформованому станi та при критичнiй деформацiї втрати

стабiльностi кристала, вiдповiдно.

зростанням кута до максимально можливого, що складає 180°.

Закономiрностi залежностi мiцностi зв’язку вiд координацiйного числа

продемонстрованi на прикладi вуглецю, оскiльки являється найбiльш зру-

чним для аналiзу цiєї проблеми. Проте, цi закономiрностi притаманнi i iн-

шим матерiалам. Так, в роботi [108] була дана оцiнка мiцностi мiжатомного

зв’язку в 1Д i 3Д кристалах для таких металiв як Cu, Ag, Au, Pd i Pt. Ре-

зультати розрахункiв рiзними методами показали, при переходi вiд 1Д до

3Д кристалiв мiцнiсть мiжатомного зв’язку повинна зменшуватись в 2-3

рази.

Таким чином, матерiал у виглядi одновимiрного кристала (моноатом-

ного ланцюжка) повинен мати максимальний рiвень мiцностi. Тобто, на
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(а) (б)

Рис. 3.4: Залежнiсть мiцностi зв’язка карбону вiд орiєнтацiї (кутiв мiж ато-

мами) при фiксованому значеннi координацiйного числа. ∙ – значення ку-

тiв мiж зв’язками в момент втрати стабiльностi кристала (а). Залежнiсть

мiцностi зв’язка карбону вiд координацiйного числа при фiксованому зна-

ченнi кутiв (б).

абсолютну верхню межу мiцностi матерiалiв претендує карбiн. Вiдповiдно

до отриманих результатiв, ab-initio розрахункiв максимальну мiцнiсть має

карбiн, який мiстить 5 атомiв. Ця мiцнiсть складає 13.1 нН [102]. При ефе-

ктивному дiаметрi ланцюжка 0.200 нм [16] її величина дорiвнює 417 ГПа. В

роботi [109] для нескiнченного ланцюжка було отримано значення мiцностi

9.3-11.7 нН, а також було запропоновано значення ефективного дiаметра

карбiнового ланцюжка d=0.772 нм. Це дає значення мiцностi нескiнченного

ланцюжка 198.8-250.1 ГПа. В роботi [16] було проведено експерименталь-

не вимiрювання мiцностi карбiну. Встановлено, що, його мiцнiсть повинна

перевищувати 270 ГПа. Ця нижня оцiнка мiцностi карбiну бiльш нiж в 2 ра-

зи перевищує експериментальне значення мiцностi графену (двовимiрного

кристала вуглецю).
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3.4 Висновки

1. Вимiрнiсть є одним iз факторiв, якi суттєво впливають на мiцнiсть

бездефектних кристалiв таким чином, що iз зменшенням вимiрностi

кристалу при переходi вiд три-до дво- i одновимiрних кристалiв їх

мiцнiсть зростає. Абсолютний верхнiй рiвень мiцностi мають одно-

вимiрнi кристали вуглецю — карбiни.

2. В цiлому, зростання мiцностi кристала при одночасному зменшен-

нi його вимiрностi, зумовлений двома чинниками: зменшенням ко-

ординацiйного числа (кiлькостi зв’язкiв) та зростанням кута мiж

зв’язками. При переходi вiд алмазу до карбiну 56% приросту мiцно-

стi обумовлено зменшенням координацiйного числа i 44% – збiль-

шенням кута мiж зв’язками.

3. Кутова залежнiсть мiцностi зв’язку є причиною зростання мiцностi

при переходi вiд “zigzag” 𝑅2𝐷
𝑧𝑖𝑔 = 8.3 нН, до “armchair” 𝑅2𝐷

𝑎𝑟𝑚 = 8.9 нН

орiєнтацiї.
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РОЗДIЛ 4

СТАТИСТИЧНI ЗАКОНОМIРНОСТI ДЕФОРМАЦIЇ ТА

РУЙНУВАННЯ КАРБIН-ГРАФЕНОВИХ НАНОЕЛЕМЕНТIВ

В ШИРОКОМУ IНТЕРВАЛI ТЕМПЕРАТУР

4.1 Вступ

З метою визначення основних вимог та наближень для моделi прогно-

зування ресурсу ланцюжка необхiдно провести статистичний аналiз за-

кономiрностей мiжатомних вiддалей в ланцюжку при його розтягуваннi

в широкому iнтервалi температур, крiм того, необхiдно було встановити

закономiрностi. Також недослiдженими залишаються задачi встановлення

закономiрностi впливу температури на мiцнiсть графен-карбiнового нано-

елемента в двох режимах навантаження, а саме: при постiйнiй швидкостi

деформацiї та постiйнiй силi навантаження та оцiнка термомеханiчної ста-

бiльностi графен-карбiнового наноелемента та розробка критерiю втрати

термомеханiчної стабiльностi.

4.2 Методика

4.2.1 Методика моделювання

В якостi об’єкта моделювання використовувалися з’єднанi ланцюжком

карбiна двi графеновi стрiчки, якi знаходяться в однiй площинi i з’єдна-

нi ланцюжком довжиною в 10 атомiв, що є модельним елементом нано-

елементом для суцiльно-вуглецевої наноелектронiки Рис. (4.1). При MD-

моделюваннi цей об’єкт було помiщено у бiльшу за розмiрами комiрку з

неперiодичними граничними умовами. В данiй роботi використовувався
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програмний пакет LAMMPS [74]. З огляду на актуальнi потенцiали для

вуглецю, який детально описаний в роздiлi 1.4.1 на сторiнцi 47 в робо-

тi використовувався загальноприйнятий для вуглецевих систем потенцiал

REBO [80], модифiкацiя якого полягала в становленнi вiдстаней обрiзан-

ня 𝑅𝑐𝑢𝑡−𝑜𝑓𝑓
1 та 𝑅𝑐𝑢𝑡−𝑜𝑓𝑓

2 рiвними 2 Å для уникнення “не фiзичного” стрибка

першої похiдної (сили), який описаний в роздiлi 3 на сторiнцi 67 та опублi-

кований в статтi [1].

Для дослiдження поведiнки системи було проведено моделювання в

двох режимах: в режимi постiйної швидкостi(швидкiсть навантаження 𝑉 =

18.3 м/с, швидкiсть деформацiї �̇� = 1.4×109 c−1 деформацiї системи карбiн-

графен (Додаток В) та в режимi постiйної прикладеної зовнiшньої сили(𝐹 =

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡) (Додаток Г). Моделювання проводилось в температурному iнтер-

валi 4.2− 2000°К для режиму постiйної швидкостi та 4.2− 1000°К в режи-

мi постiйної сили. Для пiдтримання сталої температури використовувався

термостати rescale [110] та Нозе-Гувера [96] залежно вiд цiлей конкретного

моделювання. Результати попереднiх моделювань показали значний роз-

кид значень мiцностi такого нанопристрою. У зв’язку з чим для кожної

температури проводилась серiя моделювань, кожне iз яких вiдрiзнялось

початковим розподiлом швидкостей атомiв. Для режиму постiйної швид-

костi було обрано 14 температур з вибраного температурного iнтервалу,

для кожної з яких було проведено по 200 таких моделювань тривалiстю

120 пс(з кроком 0.001 пс). Для режиму постiйної сили було обрано 5 тем-

ператур, для кожної з яких було визначено дiапазон значення сили, в якому

об’єкт руйнується в допустимому часовому iнтервалi та було проведено по

20 моделювань тривалiстю 250 пс для кожного з 56 значень сили в цьому

iнтервалi.

Записувалась дiаграма залежностi середнього механiчного напружен-

ня в ланцюжку вiд його деформацiї. Середнє напруження визначалось з

використанням залежностi:
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Рис. 4.1: Карбiн-графеновий наноелемент з орiєнтацiєю графенових листiв

“armchair”.

𝜎 =
1

𝑁

𝑁∑︁
𝑖=1

𝜎𝑖

де 𝑁 — кiлькiсть атомiв в ланцюжку, 𝑖 — номер атома ланцюжку.

Iстинна деформацiя ланцюжка вздовж його осi y, визначалась як:

𝑒 =
𝑁−1∑︁
𝑖=1

[︀
ln 𝑙𝑐𝑖 − ln 𝑙0𝑖

]︀
де 𝑙0𝑖 – довжина 𝑖-го зв’язка в положеннi рiвноваги та 𝑙𝑐𝑖 – в деформованому

станi.

В режимi постiйної сили, прикладене напруження визначалось як вiд-

ношення прикладеної сили 𝐹 до перерiзу ланцюжка 𝜎 = 𝐹/𝑆𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛, де 𝑆𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛

— площа поперечного перерiзу ланцюжка з розрахунку, що 𝑅 = 0.2 нм.

4.2.2 Методика обробки даних

Для отримання iнформацiї щодо структури, мiцностi, деформацiї, часу

руйнування використовувався розроблений програмний пакет MDrun [111].

Завдання даного пакету в моделюваннi нанопристрою методом молекуляр-

ної динамiки з використанням програмного пакету Lammps [74] з насту-
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пною обробкою отриманих даних з використанням Linux Shell, Python [112]

та open-source бiблiотеки scipy [113] та вiзуалiзацiї i побудови графiкiв з ви-

користанням open-source бiблiотеки matplotlib [114].

Вiднаходження значень критичних мiцностi, деформацiї та часу руйну-

вання реалiзувалося за наступним алгоритмом:

1. Читання файлу положеннями атомiв ланцюжка та значеннями ме-

ханiчного напруження в ланцюжку.

2. Обчислення об’єму ланцюжка для кожного моменту моделювання.

3. Нормування механiчних напружень на об’єм ланцюжка.

4. Знаходження моменту руйнування ланцюжка.

5. Обчислення критичних значень мiцностi 𝜎𝑐 та деформацiї 𝑒𝑐 в мо-

мент розриву ланцюжка.

Знаходження моменту руйнування ланцюжка(пункт 4) вiдбувалося з

використанням наступного алгоритму:

1. Згладжування даних щодо напружень в ланцюжку методом суму-

вання з використанням гаусового вiкна.

𝜎𝑓𝑖𝑡
𝑖 =

5∑︁
𝑗=−5

𝑎𝑗𝜎𝑖+𝑗

де 𝑎𝑗 коефiцiєнти гаусового розподiлу, 𝜎𝑖−5..𝑖..𝑖+5 елементи масиву

даних.

2. Згладжування даних щодо напружень в ланцюжку методом пере-

творення Фур’є, що полягав в використаннi дискретного перетворе-

ння Фур’є, фiльтрування низьких та високих частот та зворотному

перетвореннi Фур’є.

3. Диференцiювання згладжених даних.

4. Пошук мiнiмуму (мiнiмумiв), який б вiдповiдав рiзкiй змiнi напру-

жень в ланцюжку, тобто його розриву.
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5. Вибiр максимуму, який вiдповiдав часу остаточного розриву лан-

цюжка 𝜏𝑐.

6. Знаходження в околi точки розриву максимуму напруження, тобто

вiднаходження напруження руйнування

Для отримання даних щодо статистики мiцностi нанопристрою: мiцно-

стi 𝜎𝑐, рiвноважного 𝐿0, критичного видовження 𝐿𝑐𝑟𝑖𝑡, iнженерної 𝑒𝑒 та

iстинної 𝑒𝑡 деформацiї ланцюжка, часу руйнування 𝜏 , побудови темпера-

турних залежностей цих параметрiв з урахуванням статистики використо-

вувався розроблений скрипт Stress_and_Distance_Distributions.py [115].

Робота скрипту полягала в тому, що для кожної температури для ви-

бiрки результатiв моделювань вищесказаних величин будувалася густина

iмовiрностi та iнтегральна функцiя розподiлу. Далi, залежно вiд величини

методом найменших квадратiв, для нормального i логнормального розподi-

лiв або методом найбiльшої правдоподiбностi (maximum likelihood estimati-

on), для двох-, трьох-параметричного розподiлу Вейбула вiдбувався пошук

параметрiв розподiлу. По отриманих параметрах для кожної величини 𝐴

будувалася iнтегральна функцiя розподiлу та визначалися 𝐴0.05, 𝐴0.50 та

𝐴0.95, що б вiдповiдали ймовiрностям що величина прийме значення менше

за 𝐴0.05, 𝐴0.50 та 𝐴0.95 з iмовiрнiстю 5%, 50% та 95% вiдповiдно. Темпера-

турнi залежностi величин будувалися з врахуванням 𝐴0.05, 𝐴0.50 та 𝐴0.95.

Отримання формули максимальної правдоподiбностi для роз-

подiлу Вейбула. Логарифмiчна формула максимальної правдоподiбно-

стi (maximum likelihood estimation) або MLE, отримується з густини роз-

подiлу 𝑓(𝑥):

𝑓𝛽,𝛾,𝜂(𝑥) =
𝛽

𝜂

(︂
𝑥− 𝛾

𝜂

)︂𝛽−1
𝑒𝑥𝑝{−

(︂
𝑥− 𝛾

𝜂

)︂𝛽

} (4.1)

де 𝛽 > 0 — параметр форми, 𝜂 > 0 — параметр масштабування, 𝛾 ∈
(−∞,∞) — параметр розташування.
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Тодi функцiя максимальної правдоподiбностi буде мати вигляд:

ℒ�̂�(𝛽, 𝜂, 𝛾) =
𝑁∏︀
𝑖=1

𝑓𝛽,𝛾,𝜂(𝑥𝑖)

=
𝑁∏︀
𝑖=1

𝛽
𝜂

(︁
𝑥𝑖−𝛾
𝜂

)︁𝛽−1
𝑒−(

𝑥𝑖−𝛾

𝜂 )
𝛽

= 𝛽𝑁

𝜂𝑁𝛽 𝑒
−

𝑁∑︀
𝑖=1
(𝑥𝑖−𝛾

𝜂 )
𝛽 𝑁∏︀
𝑖=1

(𝑥𝑖 − 𝛾)𝛽−1

(4.2)

Для бiльш простої i якiсної оптимiзацiї доцiльно взяти логарифм з фор-

мули (4.2):

ℓ�̂�(𝛽, 𝜂, 𝛾) = lnℒ�̂�(𝛽, 𝜂, 𝛾)

= 𝑁 ln(𝛽)−𝑁𝛽 ln(𝜂) + (𝛽 − 1)
𝑁∑︀
𝑖=1

ln(𝑥𝑖 − 𝛾)−
𝑁∑︀
𝑖=1

(︁
𝑥𝑖−𝛾
𝜂

)︁𝛽
(4.3)

Тепер для пошуку параметрiв розподiлу Вейбула достатньо знайти ма-

ксимум (4.3):

𝛽, 𝜂, 𝛾 = max
(𝛽,𝜂,𝛾)∈R3

ℓ�̂�(𝛽, 𝜂, 𝛾) (4.4)

Оскiльки формула (4.4) не є строго диференцiйованою на просторi (𝛽, 𝜂, 𝛾) ∈
R3 при пошуку максимуму був використаний метод Нелдера-Мiда.

4.2.2.1 Оцiнка кореляцiї довжин зв’язкiв в ланцюжку. Для

оцiнки кореляцiї довжин зв’язкiв в ланцюжку та механiчного напруження

в ланцюжку з положенням контактного зв’язку, використовувався коефiцi-

єнт кореляцiї Пiрсона (4.5) мiж сусiднiми атомами, а також мiж зусиллям

i положенням ланцюжка. Котрий дозволяє оцiнити ступiнь лiнiйної зале-

жностi мiж двома змiнними.

𝜌𝑋𝑌 =
𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌 )

𝜎𝑋𝜎𝑌
(4.5)
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4.2.2.2 Побудова довiрчих елiпсiв. З отриманої, використовуючи

метод молекулярної динамiки, залежностi сили вiд часу, а також положень

атомiв вiд часу були побудованi довiрчi елiпси. В загальному виглядi рiвня-

ння елiпса вирiвняне по осях елiпса з великою вiссю довжиною 2а i малою

вiссю довжиною 2b, з центром в початку координат, визначається насту-

пним рiвнянням:

(︁𝑥
𝑎

)︁2
+
(︁𝑦
𝑏

)︁2
= 1

У нашому випадку довжина осей визначається стандартними вiдхиле-

ннями 𝜎𝑋 i 𝜎𝑌 даних, так що рiвняння елiпса приймає вигляд:

(︂
𝑥

𝜎𝑋

)︂2

+

(︂
𝑦

𝜎𝑌

)︂2

= 𝑠

де 𝑠 визначає масштаб елiпса i може бути будь-яким довiльним числом

(наприклад, 𝑠 = 1). Тепер постає питання, як вибрати 𝑠, так, що масштаб

результуючого елiпса являв собою обране значення довiрчого iнтервалу

(наприклад, 95%).

Оскiльки довжина зв’язкiв, як i змiщення атомiв, розподiленi нормаль-

но, то лiва частина рiвняння являє собою суму квадратiв незалежних нор-

мально розподiлених вибiрок даних (змiщень атомiв). Як вiдомо, сума ква-

дратiв незалежних випадкових величин зi стандартним нормальним розпо-

дiлом розподiляється за законом Хi-квадрат. Хi-квадрат розподiл визнача-

ється в термiнах “ступенiв вiльностi”, якi представляють число невiдомих.

Розглядається двi випадкових величини, тобто маємо два ступенi вiльно-

стi. Отже, можна отримати ймовiрнiсть того, що вищенаведена сума, тобто

𝑠, дорiвнює певному значенню, обчислюючи ймовiрнiсть Xi-квадрат. Для

довiрчого iнтервалу 0.95 це число складає 𝑠 = 5.991.

В випадку скорельованих довжин атомiв нам необхiдно перейти в нову

систему координат в якiй вiн буде вирiвняний по осях, знайти параметри
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елiпса i тiльки потiм його повернути. Для цього необхiдно обчислити ко-

варiацiйну матрицю (4.2.2.2), вектори якої будуть спiвпадати з напрямком

найбiльшої дисперсiї даних. Дисперсiю вздовж цих векторiв можна знайти

розв’язавши задачу на, власнi значення, власнi вектори.

𝐾𝑋𝑋 =

⎡⎢⎢⎣
E[(𝑋1 − E[𝑋1])(𝑋1 − E[𝑋1])] . . . E[(𝑋1 − E[𝑋1])(𝑋𝑁 − E[𝑋𝑁 ])]

... . . . ...

E[(𝑋𝑁 − E[𝑋𝑁 ])(𝑋1 − E[𝑋1]) . . . E[(𝑋𝑁 − E[𝑋𝑁 ])(𝑋𝑁 − E[𝑋𝑁 ])]

⎤⎥⎥⎦
Щоб отримати кут нахилу елiпса необхiдно обчислити кут найбiльшого

вектора до осi X:

𝛼 = arctan
𝑣1(𝑦)

𝑣1(𝑥)

4.2.2.3 Автокореляцiйнi функцiї. Для оцiнки наявностi “парази-

тних” автоколивань (таких, що порушують накладенi на об’єкт моделюван-

ня обмеження при виборi режиму навантаження була використана автоко-

реляцiйна функцiя [116], що являє собою кореляцiю функцiї самої з собою

змiщеної на певну величину:

𝑅𝑓(𝜏) =

∫︁ ∞
−∞

𝑓(𝑡)𝑓 *(𝑡− 𝜏)𝑑𝑡

де 𝑓(𝑡) – функцiя для якої будується автокореляцiя, 𝑓 *(𝑡) – комплексно

спряжена до неї.

Особливiсть цiєї функцiї в тому, що з допомогою неї можна виявляти

перiодичну залежнiсть в послiдовностi даних. Оскiльки аналiзується дис-

кретна часова послiдовнiсть довжини ланцюжка та довжини наноелемента,

доцiльно використати дискретний варiант автокореляцiйної функцiї:

𝑅𝑓 [𝑘] =
𝑁∑︁
𝑖=𝑘

𝑓 [𝑖] * 𝑓 [𝑖− 𝑘]
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Слiд зазначити, що автокореляцiйна функцiя є операцiєю згортки фун-

кцiї “самої на себе”

4.2.2.4 Знаходження середнiх значень сили в ланцюжку. Для

аналiзу середнiх значень сили в карбiновому ланцюжку необхiдно було

згладити табличну залежнiсть 𝐹 (𝑡) сили вiд часу. Для цiєї задачi добре

пiдходять як згортковi фiльтри з нормально розподiленими значеннями

параметрiв, так i, пряме i зворотнє перетворення Фур’є iз одночасним за-

нуленням високочастотного дiапазону, так i бiльш “екзотичнi” статистичнi

методи. Для даної задачi був вибраний фiльтр Калмана [117], оскiльки вiн

розроблений для оцiнки невiдомих змiнних, вiд даних, якi мiстять шум

та видає статистично оптимальну оцiнку стану системи(динамiчних пара-

метрiв). Що є принциповою вiдмiннiстю вiд алгоритмiв згладжування. В

данiй задачi на часових iнтервалах порядку Δ𝑡 = 1− 10 нс в якостi такого

шуму виступають тепловi коливання атомiв.

4.3 Результати i обговорення

4.3.1 Кiнетика процесу руйнування

Згiдно з результатами МД-моделювання, особливiсть атомiстики руй-

нування наноелемента полягає в тому, що розриву ланцюжка контактно-

го зв’язка в карбiн-графеновому наноелементi з орiєнтацiєю графенових

листiв “zigzag” передує витягування атомiв з графенового листа (анраве-

лiнг) в наслiдок того, що мiцнiсть зв’язка у графеновому листi при стати-

чному розтягу нижча за мiцнiсть зв’язкiв у карбiнi [1]. При цьому утво-

рюється зазвичай вiд одного до чотирьох “зубiв” на дiаграмi деформацiї,

що є проявом явища анвравелiнгу. Цей процес є стохастичним, однак зi

збiльшенням температури ймовiрнiсть анравелiнгу зростає i може сягати

4 мiжатомних зв’язкiв, вiдповiдно зростає кiлькiсть атомiв витягнутих з
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графенового листа до розриву контактної зв’язку мiж ланцюжком i графе-

нових листiв. Для карбiн-графенового наноелемента з орiєнтацiєю графе-

нових листiв “armchair” анвравелiнгу не спостерiгалось. Зв’язок контактний

жорстко рвався, причиною цього може бути те, що зусилля розподiленi по-

рiвну мiж двома зв’язами атома, що є сусiднiм до контактного зв’язка, i,

вiдповiдно, в сумi два зв’язки листа графену виявляються мiцнiшими за

контактний.

При навантаженнi в режимi постiйної швидкостi �̇� = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡 Рис. (4.2)

кожному витягнутому атому вiдповiдає “зуб” на залежностi навантаження

вiд часу Рис. (4.2).

Рис. 4.2: Дiаграми деформацiї для температур 4.2, 300, 600 та 1000К, вiд-

повiдно, в режимi постiйної швидкостi.

В режимi пiдтримування постiйної швидкостi деформацiї явище анвра-

велiнгу також спостерiгалося для орiєнтацiї “zigzag” Рис (4.2) та не спосте-

рiгалося для орiєнтацiї “armchair”, проте характер змiни напруження дещо

iнший Рис (4.3).
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Така кiнетика руйнування зумовлена тим, що втрата стабiльностi мiж-

атомної взаємодiї в умовах постiйної величини прикладеної сили зумовлює

катастрофiчний розвитку процесу розриву атомних зв’язкiв.

Рис. 4.3: Дiаграми деформацiї для температур 4.2, 300, 600 та 1000К, вiд-

повiдно, в режимi постiйної сили (орiєнтацiя “zigzag”)

4.3.2 Статистичнi закономiрностi процесу руйнування

Отриманi результати свiдчать про стохастичну природу процесу руйну-

вання карбiн-графенового елемента. Ефект проявляється в значному роз-

кидi величини напруження руйнування, яке збiльшується з ростом темпе-

ратури i при 𝑇 = 1750°K досягає значень 25% Рис. (4.4). Така особливiсть

карбiнового нанопристрою зумовлена як малою кiлькiстю атомiв (10), кон-

тролюючих мiцнiсть, так i значними флуктуацiями напружень в листах

графену.

З метою аналiзу закону розподiлу мiцностi карбiн-графенового наноеле-
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мента, данi молекулярної динамiки були апроксимованi розподiлом Вейбу-

ла. Вiдповiднi данi молекулярної динамiки у виглядi гiстограм (функцiй

густини ймовiрностей) i функцiй розподiлу та вiдповiднi розподiли Вейбу-

ла вiдображенi на Рис. (4.4) – для режиму постiйної швидкостi деформацiї

та Рис. (4.5) – для постiйної сили навантаження при температурi 𝑇 = 300

та 𝑇4 = 1000°K.

Рис. 4.4: Гiстограми розподiлу мiцностi для температур 300, та 1000К в

режимi постiйної швидкостi деформацiї

Вiдповiдно до отриманих результатiв Рис. (4.4), для режиму постiй-

ної швидкостi мiцнiсть наноелемента добре описується розподiлом Вейбула.

Для режиму постiйної прикладеної сили Рис. (4.5) спостерiгаються вiдхи-

лення вiд розподiлу Вейбула.

Рис. 4.5: Гiстограми розподiлу мiцностi для температур 300, та 1000К в

режимi постiйної сили навантаження.

У подвiйних логарифмiчних координатах розподiл Вейбула описується

лiнiйною залежнiстю Рис (4.6). Згiдно з Рис (4.6), всерединi розподiлу да-
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нi з достатньою точнiстю апроксимуються лiнiйною залежнiстю, проте, на

“хвостах” спостерiгається вiдхилення. Однiєю iз причин цього даного вiдхи-

лення може бути недостатня кiлькiсть моделювань, так як якiснi “хвости”

розподiлiв потребують великої вибiрки.

Рис. 4.6: Розподiл мiцностi в подвiйних логарифмiчних координатах та його

апроксимацiя розподiлом Вейбула в режимi постiйної прикладеної сили для

температур 77, 300, 600 та 1000°К вiдповiдно.

Вiдповiдно до розподiлу Вейбула, критичною подiєю, яка контролює

рiвень напруження руйнування дослiджуваного елемента, є розрив не менш

нiж одного мiжатомного зв’язку, а величина повної ймовiрностi цiєї подiї

визначається як:

𝑃𝑛 = 1− 𝑒𝑥𝑝

[︂
−𝑁(

𝜎 − 𝜎𝑡ℎ
𝜎0

)𝑚
]︂

(4.6)
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де 𝑁 – кiлькiсть атомiв, якi беруть участь у руйнуваннi; 𝜎𝑡ℎ – порогове

напруження, тобто мiнiмальне напруження розриву зв’язку; 𝜎0 – параметр

масштабування; 𝑚 – параметр форми.

4.3.3 Температурна залежнiсть мiцностi

Вiдповiдно до отриманих параметрiв розподiлу Вейбула, були вiднай-

денi значення мiцностi карбiн-графенового наноелемента 𝜎0.05, 𝜎0.5 та 𝜎0.95

для ймовiрностей руйнування 5, 50 та 95%, вiдповiдно. Згiдно з отрима-

ними даними, було побудовано графiки температурної залежностi мiцностi

карбiн-графенового наноелемента 𝜎0.05, 𝜎0.5 та 𝜎0.95 для режиму постiйної

швидкостi та режиму постiйної сили, вiдповiдно Рис (4.7а, 4.7б).

(а) (б)

Рис. 4.7: Температурна залежнiсть мiцностi для режиму сталої швидкостi

та режиму сталої сили(для часу навантаження 𝜏 = 40 пс).

З Рис (4.7а, 4.7б) можна зробити висновок, що для двох режимiв руй-

нування характерне нелiнiйне зменшення мiцностi при зростаннi темпе-

ратури. Максимальна мiцнiсть спостерiгається для температури 4.2° K i

становить для обох режимiв 252 ГПа. Далi, зi зростанням температури, лi-

нiйно спадає i, при досягненнi температури 1000° K, становить 198 ГПа в
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режимi сталої швидкостi та 160ГПа. Далi, при досягненнi цiєї температури,

мiцнiсть починає спадати нелiнiйно з суттєвим зростанням значення дис-

персiї мiцностi, що можна вважати втратою стабiльностi наноелементом.

Починаючи з температури 900° K в режимi постiйної швидкостi де-

формацiї, похiдна коефiцiєнта варiацiї мiцностi починає стрiмко зростати i

наноелемент починає втрачати стабiльнiсть, при цьому спостерiгається не-

лiнiйне зниження мiцностi з одночасним сильним зростанням її дисперсiї.

Це є проявом нелiнiйної (експоненцiйної) залежностi величини флуктуацiй

амплiтуди атомних коливань вiд температури, що буде детально проаналi-

зовано нижче.

(а) (б)

Рис. 4.8: Залежнiсть коефiцiєнта варiацiї мiцностi(а) та його похiдної(б) вiд

температури в режимi сталої швидкостi.

Температурнi залежностi коефiцiєнта варiацiї та його похiдної при руй-

нуваннi в режимi постiйної швидкостi деформацiї наведенi на Pис. (4.8а)

та Pис. (4.8б), вiдповiдно.
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4.3.4 Змiни довжини контактного i крайнього зв’язку

карбiнового ланцюжка

Обчислений коефiцiєнт кореляцiї Пiрсона мiж довжиною контактного

звязка i першого зв’язка карбiнового ланцюжка, показали низький рiвень

кореляцiї цих величин (4.9а) порядку -5-10%, не залежно вiд прикладеної

сили. Це зокрема, проявляється втому, що довiрчi елiпси вироджуються в

кола, тобто їх головнi осi, практично однаковi Рис (4.9б). Що свiдчить про

майже вiдсутню кореляцiю мiжатомних вiддалей мiж контактним зв’язком

i першим зв’язком ланцюжка. Таким чином можна спростити пiдхiд до роз-

рахунку довговiчностi контактного зв’язку, не враховуючи скорельованiсть

руху в атомiв в ньому. Проте, зi зростанням прикладеної сили зростає дис-

персiя довжин зв’язкiв.

(а) (б)

Рис. 4.9: Залежнiсть кореляцiї Пiрсона для графiн-карбiнового наноеле-

мента вiд прикладеної сили за температури 600°К (а) та довiрчi елiпси з

95% довiрчим iнтервалом для прикладених сил 0,5, 2,64, 4,79 та 6,39 нН за

температури 600°К.
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4.3.5 Залежнiсть дисперсiї довжини контактного зв’язку вiд

температури та механiчного навантаження

Вiдповiдно до отриманих результатiв, дисперсiя довжини контактного

зв’язку 𝐷[𝑎12] (Рис. 4.10а) зростає як при збiльшеннi прикладеної сили 𝐹𝑓 ,

так i температури 𝑇 системи. Причому, залежнiсть вiд температури є бiльш

значною.

(а) (б)

(в) (г)

Рис. 4.10: Залежнiсть дисперсiї довжини контактного зв’язку вiд темпе-

ратури та механiчного навантаження (а), дисперсiї повздовжньої проекцiї

зв’язка Y (в), та поперечних X, Z вiдповiдно (б, г) при температурах 𝑇

77° K, 300° K, 600° K, 800° K та 1000° K.

Якщо аналiзувати проекцiї довжини ланцюжка, то дисперсiя повздовжньої

проекцiї 𝐷[𝑎𝑌12] (Рис. 4.10в) (вздовж ланцюжка та напрямку деформацiї),
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сильно зростає з пiдвищенням температури та меншою мiрою спадає з

збiльшенням прикладеної сили 𝐹𝑓 = 0− 4 нН, та зростає в дiапазонi 𝐹𝑓 =

4 − 10 нН. Поперечна складова 𝐷[𝑎𝑋12] (Рис. 4.10б) (перпендикулярно до

напрямку деформацiї, в площинi карбiнового ланцюга), має суттєво мен-

шi значення i також сильно залежить вiд температури, проте майже не

залежить вiд прикладеної сили. Поперечна складова 𝐷[𝑎𝑍12] (Рис. 4.10г)

(перпендикулярно до напрямку деформацiї, перпендикулярно до площи-

ни графенового листа) має найвищi значення, порiвняно з проекцiями “X”,

“Y” та сильно залежить як вiд прикладеної сили, так i вiд температури. З

пiдвищенням температури дисперсiя 𝐷[𝑎𝑍12] зростає, в той же час з пiдвище-

нням прикладеної сили вона зменшується. Повздовжня складова “Y” має

найменшi значення якi вiдрiзняються на порядок порiвняно зi значеннями

𝐷[𝑎𝑍12].

З описаного вище можна зробити висновок, що в ланцюгу переважають

поперечнi перпендикулярно напрямку деформацiї “Z”. Незначнi коливання

в напрямку осi “X” можуть бути поясненi наявнiстю жорстких ковалентних

зв’язкiв мiж графеновим листом i ланцюжком, якi його “стабiлiзують” в

площинi графенового листа.

4.3.6 Кореляцiя мiж механiчним напруженням в ланцюжку i

проекцiями довжини контактного зв’язку

Так як ковалентнi зв’язки у вуглецевих матерiалах мають сильно ви-

ражену кутову залежнiсть енергiї зв’язку, необхiдно проаналiзувати скоре-

льованiсть механiчного напруження i положення зв’язку.

Згiдно з отриманими результатами (Рис. 4.11 а) моделювання, значення

деформацiї контактного зв’язка сильно скорельовано з повздовжньою про-

екцiєю зв’язка. Водночас, майже не спостерiгається кореляцiї мiж попере-

чними проекцiями зв’язка та його деформацiєю. Також це можна побачити
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з нахилу довiрчих елiпсiв (Рис. 4.11 б, в, г). Для повздовжньої проекцiї “Y”

вони нахиленi по вiдношенню до осi “Х” (Рис. 4.11 в). В той час, як для

поперечних проекцiї (Рис. 4.11 б, г) вони розташованi паралельно осi “Х”.

(а) (б)

(в) (г)

Рис. 4.11: Залежнiсть коефiцiєнта кореляцiї Пiрсона мiж проекцiями дов-

жини контактного зв’язка i механiчним напруженням в зв’язку, та довiрчi

елiпси для двомiрних розподiлiв проекцiй довжин зв’язка - механiчне на-

пруженням в зв’язку для температури 𝑇 = 600°K

Зi збiльшенням деформацiї ланцюжка, лiнiйний коефiцiєнт кореляцiї

Пiрсона мiж повздовжньою проекцiєю зв’язка та його деформацiєю стає

майже рiвним одиницi i майже нульовим мiж поперечними проекцiями “X”,

“Z” i деформацiєю, – тобто деформацiя повнiстю починає визначатися пов-

здовжньою проекцiєю.

Таким чином, для розрахунку довговiчностi наноелемента важливо вра-

ховувати повздовжню складову деформацiї ланцюжка, в той час як попе-
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речними деформацiями можна знехтувати. Також можна знехтувати зна-

чною величиною дисперсiї 𝐷[𝑎𝑍12], так як змiщення в данiй проекцiї майже

не корелює з деформацiєю ланцюга.

4.3.7 Залежнiсть середнього кута мiж контактним i крайнiм

зв’язком ланцюжка

Рис. 4.12: Залежнiсть середнього кута мiж контактним i крайнiм зв’язком

ланцюжка в широкому дiапазонi прикладеного навантаження при темпера-

турi 𝑇 = 600°K. В легендi позначено довiрчi iнтервали для кожної кривої.

Використовуючи метод молекулярної динамiки, були обчисленi значе-

ння кута мiж контактним i крайнiм зв’язком ланцюжка для широкого

дiапазонi прикладених навантажень 𝐹𝑓 = 0.5 − 6.5 нН за температури

𝑇 = 600° K.
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Згiдно з отриманими результатами (Рис. 4.12), зi збiльшенням прикла-

деної сили, кут мiж зв’язками зростає з 195° для 𝐹𝑓 = 0.5 нН до 163° для

𝐹𝑓 = 6.5 нН при довiрчому iнтервалi 𝑃 = 0.95. Що опосередковано може

свiдчити про зростання кореляцiї мiж повздовжньою проекцiєю зв’язкiв i

деформацiєю i зменшенням кореляцiї мiж поперечними проекцiями зв’яз-

кiв i деформацiєю.

4.3.8 Аналiз режимiв навантаження наноелемента на

наявнiсть “паразитних” автоколивань

З метою аналiзу наявностi “паразитних” автоколивань наноелемента

та карбiнового ланцюжка в наноелементi в режимi постiйної деформацiї

карбiн-графенового наноелемента та постiйної прикладеної сили були по-

будованi автокореляцiйнi функцiї вiд механiчного карбiнового ланцюжка

𝐹𝑐ℎ, довжини наноелемента (вздовж напрямку деформацiї) та кореляцiйна

функцiя мiж ними при температурi 𝑇 = 600°K.

(а) (б)

Рис. 4.13: Автокореляцiя механiчного навантаження ланцюжка 𝐹𝑐ℎ, дов-

жини наноелемента 𝐿𝑌 та кореляцiя механiчного навантаження ланцюжка

𝐹𝑐ℎ та довжини наноелемента 𝐿𝑌 в режимi постiйної прикладеної сили (а)

та деформацiї (б)
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Отриманi результати свiдчать, що для режиму постiйної прикладеної

сили (Рис. 4.13а) спостерiгаються значнi автоколивання наноелемента з пе-

рiодом 𝑇𝑎𝑢𝑡𝑜 = 5.26 нс, що значно бiльше за перiод коливання атомiв. Дана

залежнiсть спостерiгається як для автокореляцiї довжини карбiнового лан-

цюга та автокореляцiї довжини наноелемента, так i для кореляцiї цих двох

величин.

(а) (б)

Рис. 4.14: Середня сила в ланцюжку (синя лiнiя) та оцiнена фiльтром Кал-

мана [117] середня сила в ланцюжку (червона лiнiя) в режимi постiйної

прикладеної сили (а) та деформацiї (б).

Наявнiсть автоколивань порушує режим постiйної прикладеної сили,

але є цiлком очiкуваним, так як два графенових листа з’єднаних карбi-

нових ланцюгом є хорошою наномоделлю двох масивних тягарцiв з’єдна-

них пружиною. При певних умовах (прикладених зовнiшнiх навантажень,

можуть спостерiгатися автоколивання). В даному режимi навантаження

залишається постiйним лише математичне сподiвання прикладеної сили

E[𝐹𝑓 ] (Рис. 4.14а), що в свою чергу може спотворити значення розрахункiв

ресурсу карбiн-графенового наноелемента при великих часах очiкування,

так як ймовiрнiсть розриву контактного зв’язка в наноелементi нелiнiйно

залежить вiд прикладеної сили.
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Для режиму постiйної деформацiї (Рис. 4.13б) спостерiгаються незна-

чнi автоколивання механiчного навантаження карбiнового ланцюжка 𝐹𝑐ℎ

з перiодом 𝑇𝑎𝑢𝑡𝑜 = 4.76 нс. Проте, на вiдмiну вiд попереднього режиму

вiдсутня автокореляцiя довжини наноелемента (що пов’язано зi особливi-

стю режиму навантаження) та кореляцiя мiж механiчним навантаженням

карбiнового ланцюга та довжиною наноелемента. Дана автокореляцiя не є

пов’язаною з особливiстю навантаження наноелемента, а скорiш є проявом

коливання ланцюга (наявностi повздовжнiх хвиль в наноелементi).

Часова залежнiсть середньої сили в ланцюжку в режимi постiйної при-

кладеної сили (Рис. 4.14а) в режимi постiйної деформацiї (Рис. 4.14б) має

вiдмiнностi, якi спостерiгалися вище в автокореляцiях. Для режиму при-

кладеної сили характернi перiодичнi коливання сили в ланцюжку, тодi як

для режиму постiйної деформацiї вони бiльш випадковi.

4.4 Висновки

1. Встановлено, що кiнетика руйнування контактного зв’язку мiж гра-

феном i карбiном залежить вiд орiєнтацiї графенових листiв. У ви-

падку “zigzag” орiєнтацiї вiн є двостадiйним. При цьому, розриву

мiжатомного зв’язку передує явище анравелiнгу, яке полягає у ви-

тягуваннi карбiнового ланцюжка iз графенового листа. У випадку

“armchair” орiєнтацiї, розрив контактного зв’язку вiдбувається без

анравелiнгу. Основною причиною такої кiнетики руйнування є за-

лежнiсть мiцностi зв’язку вiд його кута з сусiднiми зв’язками.

2. Встановлено, що процес руйнування графен-карбiнового наноеле-

мента є стохастичним за своєю природою, при цьому значення мi-

цностi цього нанооб’єкта при деформацiї з постiйною швидкiстю з

достатньою точнiстю може бути апроксимовано розподiлом Вейбу-

ла.
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3. Температуру, починаючи з якої спостерiгається зростання похiдної

по температурi коефiцiєнта варiацiї мiцностi, доцiльно взяти як кри-

терiй втрати термомеханiчної стабiльностi. Вiдповiдно до отрима-

них даних, верхня оцiнка для критичної температури складає 𝑇𝑐 =

900÷ 1000°K.

4. Встановлено, що допустимим наближенням при розрахунку довго-

вiчностi наноелемента може бути нехтування скорельованим рухом

атомiв в ланцюгу.

5. При розрахунку довговiчностi наноелемента важливо враховувати

повздовжню складову деформацiї ланцюжка, в той час як попере-

чними деформацiями можна знехтувати, так як вони не корелюють

з величиною деформацiї ланцюжка.

6. На вiдмiну вiд режиму постiйної деформацiї, режим постiйної при-

кладеної сили має особливiсть, яка обумовлена виникненням авто-

коливань наноелемента. Наслiдком цього може бути зменшення ре-

сурсу наноелемента при малих значеннях прикладеної сили.



100

РОЗДIЛ 5

ФЛУКТУАЦIЙНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕСУРСУ

КАРБIН-ГРАФЕНОВОГО НАНОЕЛЕМЕНТА

5.1 Вступ

Впродовж останнiх десятилiть багато зусиль було зосереджено на отри-

маннi одно- та двомiрних нанокристалiв. Так, шляхом витягування нано-

дротiв були отриманi золотi ланцюги [39, 40]. Також подiбна технiка була

використана для отримання алюмiнiєвих, мiдних та платинових ланцю-

гiв [41]. В роботi [30] одноатомнi вуглецевi ланцюги були отриманi шляхом

витягування ланцюжкiв з графена в магнiтному полi електронного просвi-

чуючого мiкроскопу, а також шляхом витягування з графiтового нановi-

стря [16, 17]. Також окремi моноатомнi вуглецевi ланцюжки були отриманi

з нанотрубок [42].

Однак стабiльнiсть таких наноланцюгiв навiть за кiмнатної температу-

ри залишається невiдомою, оскiльки умови спостереження таких нанолан-

цюгiв мають руйнiвний вплив на їхню стабiльнiсть. Наприклад, з’єднання

моноатомного вуглецевого ланцюжка з карбiном зберiгає свою стабiльнiсть

близько 100 с [30] пiд опромiненням електронним пучком густиною 4 А/см2,

розiгнаного рiзницею потенцiалiв в 120кВ, в той час як 10-атомний моно-

атомний золотий ланцюжок залишається стабiльним впродовж декiлькох

секунд пiд опромiненням з густиною 30А/см2 [43, 44]. Також проблемою є

те, що моноаноатомнi ланцюги можуть мiгрувати вздовж країв, котрi вiн

з’єднує, що в свою чергу може призвести до порушення цiлiсностi такого

наноелемента [30].

Зрозумiло також, що проектування низькорозмiрних наносистем, що
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мають в своїй будовi моноатомнi ланцюги необхiдно, з урахуванням їх ста-

бiльностi та довговiчностi в дiапазонi їхнiх робочих температур, адже тiль-

ки в такому випадку можливе їх практичне використання.

Однiєю з особливостей наноелементiв, в будову яких входять моноатом-

нi ланцюги, є те, що їх мiцнiсть визначається мiцнiстю з’єднання ланцюга з

листом або вiстрям. Вiдповiдно, дана особливiсть має визначальний вплив

на довговiчнiсть таких елементiв; в роботах [45, 46] вже були розробленi

пiдходи до врахування стабiльностi та довговiчностi карбiн-графенового

наноелемента [45] та окремого ланцюга в iнертному середовищi [46].

З розглянутих в оглядi пiдходiв до прогнозування довговiчностi, зро-

зумiло, що на сьогоднi, не розроблено пiдходiв котрi дозволяли б оцiнити

довговiчнiсть наноелементiв з одномiрними ланцюгами до яких приклада-

ється зовнiшня сила, i вони є, вiдповiдно, деформованими.

5.2 Флуктуацiйна модель

Причиною втрати стабiльностi в наноелементах (двох графенових ли-

стiв з’єднаних моноатомним ланцюжком вуглецю), є критична флуктуацiя,

яка обумовлює розрив контактного зв’язку. Таким чином, для передбачен-

ня стабiльностi та ресурсу наноелемента, нам потрiбно розглянути ймовiр-

нiсть атома здiйснити критичну флуктуацiю.

Для бiльшостi атомiв, довжина хвилi де Бройля не перевищує значень

0.1 Å, що в 10 разiв менше мiжатомних вiдстаней в твердих тiлах, 1− 4 Å.

Це дозволяє описати поведiнку атома в потенцiйнiй ямi зв’язку описати

в рамках класичної механiки. Для фiзичної системи, яка знаходиться в

станi термодинамiчної рiвноваги з навколишнiм середовищем але не обмi-

нюється матерiєю справедливий канонiчний ансамбль. Вiдповiдно, ймовiр-

нiсть реалiзацiї в атома енергiї зi станом 𝜀𝑇 задається розподiлом Гiбса

𝑃𝑇 = 𝑍−1 exp (−𝜀/𝑘𝐵𝑇 ).
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Стабiльнiсть контактного в’язку обмежена iмовiрнiстю 𝑃𝑐 = 𝑃 (𝜀 > 𝐸𝑐)

отримати в наслiдок флуктуацiї таке значення енергiї 𝐸𝑐, для якого бу-

ло б достатньо здiйснити вилiт з потенцiйної ями або бути “пiдхваченим”

прикладеною силою, де 𝜀𝑐 – деяке критичне значення енергiї. Тодi,

𝜀𝑐 = 𝑈(𝑢)− 𝑈(𝑢𝑓), (5.1)

де 𝑈(𝑢) – потенцiал мiжатомної взаємодiї, 𝑢𝑓 – вiдхилення атома вiд поло-

ження рiвноваги внаслiдок прикладеної сили 𝐹𝑓 .

0

𝐹𝑓

𝐹𝑢𝑛

С
ил

а,
F

𝑢𝑓 𝑢𝑢𝑛 𝑢𝑐

𝐸𝑐

𝐸0
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Е
не

рг
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Рис. 5.1: Дiаграма деформацiї зв’язка: де 𝑢𝑓 – вiдхилення атома вiд рiв-

новiсного положення, 𝑢𝑢𝑛 – деформацiя втрати стабiльностi, 𝑢𝑐 – критичне

вiдхилення атома вiд положення рiвновари.

Враховуючи що, енергiя флуктуацiї 𝛿 = 𝑢 − 𝑢𝑓 буде рiвна 𝜀(𝛿) =

𝑈(𝑢𝑓 + 𝛿) − 𝑈(𝑢𝑓). Щiльнiсть розподiлу 𝑝 флуктуацiї 𝛿 довжини конта-

ктного зв’язку матиме вигляд:

𝑝 =
1

𝑍
𝑒
−

𝑈(𝑢𝑓+𝛿)−𝑈(𝑢𝑓 )

𝑘𝐵𝑇 , (5.2)
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де 𝑍 – статистична вага. 𝑇 – температура, 𝑘𝐵 – стала Больцмана.

Враховуючи (5.1) та (5.2), отримаємо ймовiрнiсть вильоту частинки з

потенцiйної ями в умовах прикладеної зовнiшньої сили:

𝑃 (𝛿 > 𝛿𝑐) =

∞∫︀
𝛿𝑐

𝑒−[𝑈(𝑢𝑓+𝛿)−𝑈(𝑢𝑓 )]/𝑘𝐵𝑇𝑑𝛿

∞∫︀
0

𝑒−[𝑈(𝑢𝑓+𝛿)−𝑈(𝑢𝑓 )]/𝑘𝐵𝑇𝑑𝛿

(5.3)

Вiдповiдно до формули (5.14), середнiй час до розриву зв’язку при по-

стiйному значеннi прикладеної сили визначається як:

𝜏 =
𝜏0

𝑃 (𝛿 > 𝛿𝑐)
, (5.4)

де 𝜏0 – середнiй час одного коливання.

Величина часу одного коливання 𝛿𝑡 може бути знайдена шляхом розв’яз-

ку рiвняння Лагранжа для руху атома в потенцiйному полi 𝑈(𝑞):

𝛿𝑡(𝜀) =
√
2𝑚

∫︁ 𝑢2(𝜀)

𝑢1(𝜀)

𝑑𝑢√︀
𝜀− 𝑈(𝑢) + 𝑈(𝑢𝑓)

, (5.5)

де 𝑚 – маса атома, 𝜀 – його повна енергiя, 𝑢1, 𝑢2– точки розвороту.

Усереднення часу коливання 𝛿𝑡 по ансамблю дає:

𝜏0 =

∞∫︀
0

(𝛿𝑡) 𝑒−𝜀/𝑘𝐵𝑇𝑑𝜀

∞∫︀
0

𝑒−𝜀/𝑘𝐵𝑇𝑑𝜀

, (5.6)

5.2.1 Функцiя розподiлу ймовiрностi втрати стабiльностi

зв’язку

Розподiл ймовiрностi того, що зв’язок не втратить стабiльнiсть за пев-

ний час буде описуватись Бiномiнальним розподiлом, оскiльки розглядаю-

ться незалежнi подiї:
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𝑝(𝑚) =

(︂
𝑛

𝑚

)︂
𝑝𝑚𝑞𝑛−𝑚 (5.7)

Так як ймовiрнiсть розриву контактного зв’язка є незначною величи-

ною 𝑃 → 0, а кiлькiсть незалежних експериментiв велика 𝑛→∞. Випадок

коли ця ймовiрнiсть є значна є тривiальним, так як вiдбувається швидкий

розрив зв’язка ми його не розглядаємо. Можна зробити наближення мало-

ймовiрної подiї. Для зручностi зробимо замiну 𝜆 = 𝑝𝑛.

lim
𝑛→∞

𝑝𝑛(𝑚) = lim
𝑛→∞

[︁
𝑛!

𝑚!(𝑛−𝑚)!

(︀
𝜆
𝑛

)︀𝑚 (︀
1− 𝜆

𝑛

)︀𝑛−𝑚]︁
= 𝜆𝑚

𝑚! lim
𝑛→∞

[︁
𝑛!

(𝑛−𝑚)!
1
𝑛𝑚

(︀
1− 𝜆

𝑛

)︀𝑛 (︀
1− 𝜆

𝑛

)︀−𝑚]︁
= 𝜆𝑚

𝑚! lim
𝑛→∞

𝑛!
(𝑛−𝑚)!

1
𝑛𝑚 lim

𝑛→∞

(︀
1− 𝜆

𝑛

)︀𝑛
lim
𝑛→∞

(︀
1− 𝜆

𝑛

)︀−𝑚 (5.8)

Знайдемо по черзi значення кожної з границь:

lim
𝑛→∞

[︁
𝑛!

(𝑛−𝑚)!
1
𝑛𝑚

]︁
= lim

𝑛→∞

[︁
𝑛(𝑛−1)(𝑛−2)...(𝑛−𝑚)(𝑛−𝑚−1))

(𝑛−𝑚)(𝑛−𝑚−1)
1
𝑛𝑚

]︁
= lim

𝑛→∞

[︁
𝑛(𝑛−1)(𝑛−2)...(𝑛−𝑚+1)

𝑛𝑚

]︁
= lim

𝑛→∞

[︀
𝑛
𝑛
𝑛−1
𝑛

𝑛−2
𝑛 · · ·

𝑛−𝑚+1
𝑛

]︀
= 1

lim
𝑛→∞

(︀
1− 𝜆

𝑛

)︀𝑛
= lim

𝑛→∞

(︀
1 + 1

𝑥

)︀𝑥(−𝜆)
= 𝑒−𝜆

lim
𝑛→∞

(︀
1− 𝜆

𝑛

)︀−𝑚
= 1

(5.9)

Перемноживши результати кожної з границь отримуємо:

𝑝(𝑚) =
𝜆𝑚

𝑚!
𝑒−𝜆 (5.10)

Цей розподiл має назву розподiлу Пуасона. Знайдемо ймовiрнiсть того,

що вiдбудеться одна подiя (m=1).

𝑝(𝑚 = 1) =
𝜆1

1!
𝑒−𝜆 = 𝜆𝑒−𝜆 (5.11)
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Кумулятивна функцiя розподiлу буде рiвна:

𝑃 (𝑚 = 1) =

∞∫︁
0

𝜆𝑒−𝜆𝑑𝜆 = 𝑒−𝜆 (5.12)

Параметр розподiлу 𝜆 – це математичне очiкування того, що подiя вiд-

будеться, тобто 𝜆 = 𝑃0
𝜏
𝜏0

.

Отримуємо наступний розподiл (експоненцiйний розподiл) ймовiрностi

розриву контактного зв’язку:

𝑃 (𝜏) = 1− exp

{︂
−𝑃0

𝜏

𝜏0

}︂
(5.13)

де 𝜏 – час очiкування до розриву зв’язка, 𝜏0 – час елементарної подiї

(коливання), 𝑃0 – iмовiрнiсть розриву зв’язка за одне коливання атома.

5.2.2 Математичне очiкування та дисперсiя функцiї

розподiлу часу до втрати стабiльностi зв’язку

Знайдемо математичне очiкування часу очiкування до втрати стабiль-

ностi зв’язку:

𝜏 * = E[𝑝(𝜏)] = |𝜆 = 𝑃0/𝜏0|

=
∞∫︀
0

𝜆𝜏𝑒−𝜆𝜏𝑑𝜏 = 1
𝜆

∞∫︀
0

𝜆𝜏𝑒−𝜆𝜏𝑑𝜆𝜏

= 1
𝜆

[︀
−𝑒−𝜆𝜏 − 𝜆𝜏𝑒−𝜆𝜏

]︀∞
0

= 1
𝜆 = 𝜏0

𝑃0

(5.14)

Знайдемо дисперсiю часу очiкування до втрати стабiльностi зв’язку:

E[𝑝(𝜏 2)] = |𝑥 = 𝑃0𝜏/𝜏0|

= 1
𝜆2

∞∫︀
0

𝑥2𝑒−𝑥𝑑𝑥

= 1
𝜆2

[︀
−2𝑒−𝑥 − 2𝑥𝑒−𝑥 − 𝑥2𝑒−𝑥

]︀∞
0

= 2
𝜆2

(5.15)
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𝐷[𝜏 ] = E[𝑝(𝜏 2)]− E2[𝑝(𝜏)] =
2

𝜆2
− 1

𝜆2
=

1

𝜆2
=

(︂
𝜏0
𝑃0

)︂2

= (𝜏 *)2 (5.16)

Вiдповiдно до (5.16), величина середнього квадратичного вiдхилення

досягає значення математичного сподiвання. Це свiдчить про суттєву “сто-

хастичнiсть” процесу розриву контактного зв’язку, яку слiд враховувати

при прогнозування довговiчностi карбiн-графенових наноелементiв.

5.2.3 Ефект релаксацiї енергiї ланцюжка при розривi

контактного зв’язку

В умовах силового навантаження карбiн-графенового наноелемента клю-

човою особливiстю його руйнування є видiлення накопиченої пружної енер-

гiї Δ𝑈𝑖 “внутрiшнiх” зв’язкiв 𝑖 карбiнового ланцюжка, що значно полегшує

розрив контактного зв’язка, зменшуючи загальнi енергетичнi затрати на

цей процес.

Δ𝑈 =
𝑁∑︁
𝑖>1

Δ𝑈𝑖 (5.17)

Величина пружної енергiї Δ𝑈 залежить вiд рiвня прикладеної сили

𝐹𝑓 Рис. (5.2). За умови 𝐹𝑓 = 𝐹𝑢𝑛, величина накопиченої пружньої енергiї

буде максимальна, вiдповiдно, значення сили до якої вiдрелаксує зв’язок

буде мiнiмальне 𝐹𝑅 = 𝐹𝑅𝑚𝑖𝑛. Зi зменшенням величини прикладеної сили

𝐹𝑓 ланцюжок релаксує до значення 𝐹𝑅 бiльшого за 𝐹𝑅𝑚𝑖𝑛 (помаранчевим

суцiльним на Рис. (5.2) позначено область в якiй вiдбувається релаксацiя,

штрихованим позначено область коли 𝐹𝑓 = 𝐹𝑢𝑛). В лiнiйному наближеннi

сила мiжатомної взаємодiї в 𝑖-го зв’язка рiвна 𝐹 = 𝛽𝑖𝑢, де 𝛽𝑖 - коефiцi-

єнт жорсткостi 𝑖-го зв’язка, 𝑢 = 𝑎𝑖 − ⟨𝑎𝑖⟩ – змiна довжини мiжатомного

зв’язка 𝑎𝑖. Це наближення допустиме, так як внутрiшнi зв’язки ланцюжка

є бiльш мiцними i жорсткими нiж крайнiй зв’язок, як це було показано в
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роздiлi 2 на сторiнцi 64. Що також пiдтвердилось при аналiзi DFT-дiаграм

деформацiї внутрiшнiх зв’язкiв Рис. (6.3).

𝑁∑︁
𝑖>1

Δ𝑈𝑖 = 𝜅
∑︁
𝑖>1

∫︁ 𝑢𝑖𝑛
𝑓,𝑖

0

𝛽𝑖𝑢𝑑𝑢

= 𝜅
∑︁
𝑖>1

𝛽𝑖(𝑢
𝑖𝑛
𝑓,𝑖)

2

2

= 𝜅
∑︁
𝑖>1

1

2𝛽𝑖
𝐹 2
𝑓

(5.18)

де 𝜅 6 1 коефiцiєнт, який позначає яка частина потенцiальної енергiї вну-

трiшнiх зв’язкiв ланцюжка витрачається на роботу по розриву контактного

зв’язку.

Аналiз DFT-дiаграм деформацiї контактного зв’язку Рис. (6.3) свiд-

чить, що дiлянка [𝑢𝑢𝑛, 𝑢𝑅𝑚𝑖𝑛] з достатньою точнiстю може апроксимува-

тися лiнiйною залежнiстю, в цьому випадку робота яка була затрачена на

релаксацiю ланцюжка буде рiвна:

𝐴𝐹𝑢𝑛−𝐹𝑅
=

∫︁ 𝑢𝑢𝑛

𝑢𝑅

𝐵𝑢𝑑𝑢

=
𝐵𝑢2

2
|𝑢𝑢𝑛
𝑢𝑅

=
𝐵

2

[︀
𝑢2𝑢𝑛 − 𝑢2𝑢𝑅

]︀
=

1

2𝐵

(︀
𝐹 2
𝑢𝑛 − 𝐹 2

𝑅

)︀
(5.19)

де 𝑢 – змiна довжини контактного зв’язку, 𝑢𝑢𝑛 – змiщення контактного

зв’язку момент втрати стабiльностi, 𝑢𝑢𝑛 – змiщення до якого контактний

зв’язок релаксував.

Врахувавши (5.18) та (5.19) отримуємо:

𝛼𝐹 2
𝑓 = 𝐹 2

𝑢𝑛 − 𝐹 2
𝑅 (5.20)
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Рис. 5.2: Дiаграма деформацiї внутрiшнього зв’язка(а); контактного зв’яз-

ка(б), де 𝐹𝑓 – значення прикладеної сили, 𝐹𝑅 – значення сили до якої

релаксує ланцюжок, 𝐹𝑅𝑚𝑖𝑛 – мiнiмальне значення сили до якої релаксує

ланцюжок 𝐹𝑓 = 𝐹𝑢𝑛, 𝑢𝑢𝑛 – деформацiя втрати стабiльностi, 𝑢𝑅 – змiще-

ння до якого вiдрелаксує зв’язок; та та залежностi енергiї ланцюжка вiд

деформацiї (в)

де 𝛼 = 𝑘
∑︀

𝑖𝐵/𝛽𝑖.

Вираз (5.20) дозволяє отримати залежнiсть нижньої межi 𝐹𝑅 зони не-

стабiльностi вiд величини дiючої сили 𝐹𝑓 :

𝐹𝑅 =
√︁
𝐹 2
𝑢𝑛 − 𝛼𝐹 2

𝑓 (5.21)

Параметр 𝛼 знаходиться з умови, що 𝐹𝑅 = 𝐹𝑅𝑚𝑖𝑛 при 𝐹𝑓 = 𝐹𝑢𝑛:
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𝛼 =
𝐹 2
𝑢𝑛 − 𝐹 2

𝑅𝑚𝑖𝑛

𝐹 2
𝑢𝑛

(5.22)

Величина 𝐹𝑅𝑚𝑖𝑛 визначається за результатами DFT-розрахункiв Рис. (6.3).

5.3 Методика верифiкацiї флуктуацiйної моделi

З огляду на отриманi в рамках молекулярної динамiки результати (роз-

дiл 4, сторiнка 76), залежно вiд орiєнтацiї графенових листiв, руйнуванню

контактного зв’язка може передувати явище витягування атомiв карбону

з графенового листа (анвравелiнгу). Для спрощення верифiкацiї був обра-

ний карбiн-графеновий наноелемент з орiєнтацiєю графенових листiв типу

“zigzag”, так як для такої структури не спостерiгалося анвравелiнгу.

Карбiн-графеновий наноелемент складався з двох з’єднаних ланцюж-

ком карбiна графенових листiв (по 213 атомiв в кожному), якi знаходилися

в однiй площинi з ланцюжком довжиною в 10 атомiв, що є модельним еле-

ментом нанопровiдника в суцiльно-вуглецевiй наноелектронiцi Рис. 5.3. В

данiй частинi роботи використовувався програмний пакет LAMMPS [74]

З огляду на актуальнi потенцiали для вуглецю, в роботi використову-

вався модифiкований потенцiал REBO2 [80], а саме Screened REBO2 [86],

який вводить функцiю екранування атома, котра дозволяє коректно опи-

сати ковалентний зв’язок в нерiвноважних станах, що не дозволяє зробити

REBO2. Параметри функцiї екранування були пiдiбранi таким чином, щоб

уникнути “не фiзичного” стрибка першої похiдної (сили) Рис. 5.4, а саме

𝑅𝑐𝑐
𝑖𝑛,1 = 1.90Å, 𝑅𝑐𝑐

𝑖𝑛,2 = 2.10Å, 𝑅𝑐𝑐
𝑎𝑟,1 = 2.20Å, 𝑅𝑐𝑐

𝑎𝑟,2 = 4.0Å, 𝑅𝑐𝑐
𝑏𝑜,1 = 1.86Å,

𝑅𝑐𝑐
𝑏𝑜,2 = 4.0Å. Внаслiдок репараметризацiї енергiя когезiї контактного зв’яз-

ка змiнилася на 0.1 еВ, та склала складає 97.74% вiд енергiї оригiнального

потенцiалу Screened REBO2 [86], що в даному дослiдженнi можна вважати

незначним.

Для дослiдження поведiнки системи було проведено моделювання в
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Рис. 5.3: Об’єкт моделювання. Кольорами зображено рiвнi механiчного на-

пруження: вiд синього до червоного. Зеленими стрiлками позначено напрям

повздовжньої деформацiї карбiн-графенового наноелемента.

двох режимах: в режимi постiйної деформацiї(𝑒 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡) системи карбiн-

графен (Додаток Б) та в режимi постiйної прикладеної зовнiшньої сили(𝐹𝑎𝑝 =

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡) (Додаток Г). При MD моделюваннi цей наноелемент було помiще-

но у бiльшу за розмiрами комiрку з неперiодичними граничними умовами

при моделюваннi в режимi постiйної деформацiї та в комiрку з перiодични-

ми умовами вздовж осi прикладеної сили в режимi постiйної прикладеної

сили.

Для пiдтримання сталої температури використовувався метод розши-

реної системи Нозе-Гувера, який генерує канонiчний розподiл частинок в

фазовому просторi [95]. Моделювання проводилось при температурi нано-

елемента 𝑇𝑠𝑦𝑠 = 600° K, як в режимi постiйної сили так i в режимi постiйної

деформацiї, проте спостерiгалась неоднорiднiсть розподiлу температури в

наноелементi. Температура ланцюжка складала приблизно 𝑇𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛 = 750° K

при температурi системи 𝑇𝑠𝑦𝑠 = 600° K. Дана особливiсть нанопристрою

була врахована при порiвняннi результатiв моделювання методом молеку-
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Рис. 5.4: Дiаграма деформацiї та потенцiал для контактного зв’язку отри-

мана з використанням оригiнального (1) та модифiкованого (2) Screened

REBO2 потенцiалу.

лярної динамiки та передбаченнями теоретичної моделi.

Результати попереднiх моделювань показали значний розкид значень

мiцностi такого нанопристрою, описанi у роздiлi 4. У зв’язку з чим для для

кожного значення прикладеної сили проводилася серiя моделювань, кожне

iз яких вiдрiзнялось початковим розподiлом швидкостей атомiв (iнiцiалiза-

цiєю швидкостей атомiв). Набрана статистика експериментiв оброблялася

нижче описаними алгоритмами.
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5.3.1 Обробка результатiв моделювання

Для режиму постiйної сили була обрана температура 600° К, для якої

було визначено дiапазон значення сили в якому об’єкт руйнується в допу-

стимому часовому iнтервалi та було проведено по 15 моделювань тривалi-

стю 200 пс для кожного з 15 значень сили в цьому iнтервалi. Та записана

траєкторiя руху атомiв, значення напруження та енергiї. з яких знаходився

момент розриву використовуючи наступний алгоритм (1):

Algorithm 1 Визначення момент розриву
𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑠← array of forces

𝑡𝑐𝑟 ← argmax𝑡,𝑓>𝐹𝑐𝑟(𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑠)

𝑡𝑜𝑏𝑠 ← Observation time

𝑡𝑢𝑝𝑙 ← Uploading time

if 𝑡𝑐𝑟 = 𝑡𝑢𝑝𝑙 then

𝑡𝑐𝑟 ← 𝑡𝑢𝑝𝑙

else if 𝑡𝑐𝑟 = 𝑡𝑜𝑏𝑠 then

𝑡𝑐𝑟 ← 𝑡𝑜𝑏𝑠

return 𝑡𝑐𝑟.

Внаслiдок чого ми отримаємо певну кiлькiсть експериментiв, якi зруй-

нувалися в процесi виходу на робоче навантаження 𝑁𝑢𝑝𝑙 = 𝑁(𝜏 < 𝜏𝑢𝑝𝑙), про-

тягом часу спостереження 𝑁𝑜𝑏𝑠 та не зруйнувалися за перiод спостереження

𝑁>𝑜𝑏𝑠 = 𝑁(𝜏 > 𝜏𝑜𝑏𝑠). Вiдповiдно результати чисельних експериментiв бу-

дуть розподiленi за законом обрiзаного експоненцiйного розподiлу 5.13. У

випадку, якщо кiлькiсть експериментiв, якi вийшли за час максимального

очiкування буде значною, можна використати даний фактор для уточнення

результатiв апроксимацiї.
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𝑓(𝜏, 𝜏 *, 𝑎, 𝑏) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
0, Якщо 𝜏 6 𝜏𝑢𝑝𝑙

𝜑(𝜏)
Φ(𝜏𝑢𝑝𝑙)−Φ(𝜏𝑜𝑏𝑠) , Якщо 𝜏𝑢𝑝𝑙 < 𝜏 6 𝜏𝑜𝑏𝑠

0, Якщо 𝜏 > 𝜏𝑜𝑏𝑠

(5.23)

де 𝜏 * = 𝜏0/𝑃0 – середнiй час очiкування критичної подiї (руйнування),

𝜑(𝜏) – функцiя щiльностi експоненцiйного розподiлу:

𝜑(𝜉) =
1

𝜏 *
exp

(︁
− 𝜏

𝜏 *

)︁
(5.24)

a Φ(𝜏) кумулятивна функцiя експоненцiйного розподiлу

Φ(𝜉) = exp
(︁
− 𝜏

𝜏 *

)︁
(5.25)

Для визначення параметрiв даного розподiлу необхiдно знайти макси-

мум його функцiї максимальної правдоподiбностi ℒ =
∏︀

𝑥∈𝑋 𝑓(𝑥):

(𝜏 *) = argmax
𝜏*

(︃∏︁
𝑥∈𝑋

𝑓(𝜏, 𝜏 *, 𝜏𝑢𝑝𝑙, 𝜏𝑜𝑏𝑠)

)︃
(5.26)

що еквiвалентно знаходженню максимуму суми логарифмiв доданкiв

замiсть добутку:

(𝜏 *) = argmax
𝜏*

(︃∑︁
𝑥∈𝑋

𝑙𝑛[𝑓(𝜏, 𝜏 *, 𝜏𝑢𝑝𝑙, 𝜏𝑜𝑏𝑠)]

)︃
(5.27)

при цьому результат оптимiзацiї повинен задовольняти наступнiй умовi

– час не може бути вiд’ємний 𝜏 * > 0.

З урахуванням вище означених обмежень, задача задача оптимiзацiї

набуває наступного вигляду:⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
𝜏 * > 0

𝜏𝑢𝑝𝑙, 𝜏𝑜𝑏𝑠 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡

ℒ [𝑓(𝜏, 𝜏 *, 𝜏𝑢𝑝𝑙, 𝜏𝑜𝑏𝑠)]→ 𝑚𝑎𝑥

(5.28)
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Недолiком такого пiдходу є те, що в ньому враховуються не всi данi екс-

перименту, а саме, той факт, що нам вiдомо яка кiлькiсть експериментiв

вiдбулась без руйнування наноелемента 𝜏 * > 𝜏𝑜𝑏𝑠, та яка кiлькiсть експери-

ментiв вiдбулась з передчасним руйнуванням наноелемента 𝜏 * 6 𝜏𝑢𝑝𝑙. Нев-

рахування цих даних може погiршити точнiсть апроксимацiї даних, отри-

маних методом молекулярної динамiки теоретичним розподiлом. В зв’язку

з чим, була запропонована наступна методика апроксимацiї даних теоре-

тичним розподiлом:

1. Побудова кумулятивних функцiй розподiлу ймовiрностi руйнуван-

ня наноелемента вiд часу, з результатiв отриманих методом моле-

кулярної динамiки;

2. Перенормування кумулятивних функцiй розподiлу, враховуючи, що

в частинi експериментiв руйнування вiдбулося на етапi навантаже-

ння елемента (𝑃𝑢𝑝𝑙(𝜏) = 𝑁(𝜏 < 𝜏𝑢𝑝𝑙)/𝑁), частина експериментiв

не зруйнувалася за перiод очiкування розриву (𝑃𝑜𝑏𝑠(𝜏) = 𝑁(𝜏 >

𝜏𝑜𝑏𝑠)/𝑁).

𝑃 (𝜏) =
𝑁(𝜏 < 𝜏𝑢𝑝𝑙)

𝑁
+ Φ(𝜏)

𝑁(𝜏 < 𝜏𝑜𝑏𝑠)

𝑁
(5.29)

де Φ(𝜏) – кумулятивна функцiя розподiлу.

3. Апроксимацiя перенормованого кумулятивного розподiлу викори-

стовуючи метод найменшик квадратiв:

(𝜏 *) = argmin
𝜏*

(︃
1

𝑁

∑︁
𝜏∈𝑇

(𝑃 (𝜏)− Φ(𝜏, 𝜏 *))2
)︃

(5.30)

де 𝑇 – експериментальна вибiрка моментiв руйнування, Φ(𝜏, 𝜏 *) –

експоненцiйна функцiя розподiлу, 𝑁 – розмiр експериментальної ви-

бiрки, 𝜏 * – параметр котрий ми оцiнюємо (середнiй час очiкування

до руйнування).
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5.4 Верифiкацiя розподiлу ймовiрностi втрати стабiльностi

зв’язку

Згiдно з теоретичними викладками вище, довговiчнiсть карбiн-графе-

нового наноелемента повинна бути розподiлена по експоненцiйному зако-

ну (5.13).

На Рис. 5.5а-5.5г, наведенi функцiї розподiлу ймовiрностi руйнування,

якi отриманi за результатами моделювання методом молекулярної динамi-

ки та в рамках запропонованої моделi, де синi точки – ймовiрнiсть розри-

ву контактного зв’язка, оранжева лiнiя – апроксимована експоненцiйним

розподiлом ймовiрнiсть розриву контактного зв’язку. Отриманi результа-

ти добре апроксимуються експоненцiйним розподiлом, що вiдображено на

Рис. 5.5а-5.5г. Для високих зусиль Рис. 5.5б-5.5г, де часи спостережень є

порiвняно невеликi, данi розрахункiв добре узгоджуються з теоретичними

даними, отриманими з використанням флуктуацiйної моделi.

Для менших прикладених зовнiшнiх навантажень спостерiгалася роз-

бiжнiсть мiж даними молекулярної динамiки i моделлю Рис. 5.5а. Дана

розбiжнiсть може бути пов’язана з бiльш тривалими часовими iнтервала-

ми моделювання, за яких наявнiсть осциляцiй прикладеної до ланцюжка

сили при моделюваннi в режимi постiйної сили могло занизити результат.

Це пов’язано з тим, що залежнiсть iмовiрностi руйнування вiд прикладе-

ної сили описується експоненцiйним законом. Вiдповiдно, при вищих зна-

ченнях прикладеної сили ймовiрнiсть руйнування буде суттєво зростати,

i середня iмовiрнiсть руйнування контактного атома буде вища за iмовiр-

нiсть руйнування контактного атома для усернедненої сили. Як наслiдок,

довговiчнiсть карбiн-графенового наноелемента буде зменшуватись.
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(а) (б)

(в) (г)

Рис. 5.5: Кумулятивнi функцiї розподiлу ймовiрностi руйнування карбiн-

графенового наноелемента, отримана методом молекулярної динамiки (си-

нi точки), апроксимацiя даних молекулярної динамiки експоненцiйним роз-

подiлом (оранжева лiнiя) та передбачення моделi для контактного зв’яз-

ку ланцюжка (зелена лiнiя) при прикладених навантаженнях 5 нН(а),

5.28 нН(б), 5.56 нН(в) та 5.84 нН(г) при температурi 𝑇 = 750°K

5.5 Залежнiсть довговiчностi вiд прикладеної сили

Довговiчнiсть карбiн-графенового наноелемента в умовах постiйної при-

кладеної сили та постiйної деформацiї системи було порiвняно з теоре-

тичними результатами отриманими для дiаграми деформацiї контактного

зв’язку, побудованої з використання екранованого потенцiалу REBO2 [86].
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Рис. 5.6: Зiставлення ресурсу наноелемента отриманого з теоретичної мо-

делi з врахуванням релаксацiї ланцюжка (червонi лiнiї для 5%, 50%, 95%)

ймовiрностi руйнування, теоретичної моделi без врахуванням зону неста-

бiльностi (чорнi лiнiї для 5%, 50%, 95%), ймовiрностi руйнування та даними

молекулярної динамiки: синiми кружками позначено середнє значення при

температурi 750°K.

Згiдно з отриманими результатами, наявнiсть зони нестабiльностi Рис. 6.3,

спричиненою релаксацiєю ланцюжка має вирiшальний вплив на довговi-

чнiсть карбiн-графенового наноелемента. Як показано на Рис. 5.6, нев-

рахування ЗН приводить до завищення довговiчностi на багато порядкiв.

Крiм того, результати МД моделювання пiдтвердить передбачене теорiєю

iснування двох механiзмiв розриву зв’язку. Як передбачує теорiя, перехiд

вiд високоенергетичного- до низькоенергетичного механiзму спостерiгає-

ться при величинi прикладеної сили близько 70%-75% вiд мiцностi зв’язку

Довговiчнiсть карбiн-графенового наноелемента в умовах постiйної при-

кладеної сили також добре узгоджується зi значеннями флуктуацiйної мо-
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делi з урахуванням релаксацiї та має такi ж значнi вiдмiнностi з моделлю

без її врахування (за межами довiрчого iнтервалу). Також в даному режимi

були отриманi значення для бiльш низьких значень прикладеної сили, – 5.0

нН та 5.28 нН. За бiльш низьких значень сили 5.0 нН спостерiгалося змен-

шення довговiчностi в експериментi в межах довiрчого iнтервалу, однак,

як вище описувалось, таке зниження довговiчностi може бути спричинене

осциляцiями величини прикладеної сили в даному режимi.

5.6 Висновки

1. У вiдповiдностi до даних МД-моделювання, запропонована флукту-

ацiйна модель дозволяє з достатньою точнiстю прогнозувати дов-

говiчнiсть карбiн-графенових наноелементiв в умовах термомеха-

нiчного навантаження. При цьому, немає потреби у використаннi

пiдгоночних параметрiв. Константи моделi отримуються за даними

першопринципних розрахункiв.

2. Результати МД-моделювання пiдтверджують передбачене теорiєю

iснування двох механiзмiв розриву контактного зв’язку та силовi

умови переходу вiд “низькоенергетичного” до “високоенергетично-

го” механiзму розриву контактного зв’язку. Це дозволяє викори-

стовувати запропоновану модель для прогнозування довговiчностi

карбiн-графенових наноелементiв в широкому iнтервалi температур

та значень силового поля.

3. Ймовiрнiсть довговiчностi карбiн-графенових наноелементiв в умо-

вах термомеханiчного навантаження з достатньою точнiстю опису-

ється експоненцiйним законом.
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РОЗДIЛ 6

ПРОГНОЗУВАННЯ РЕСУРСУ КАРБIН-ГРАФЕНОВОГО

НАНОЕЛЕМЕНТА

6.1 Методика

Дослiджувались наноелементи складалися з двох нескiнченних напiв-

площин графену з’єднаних мiж собою карбiновим ланцюгом, який мiстив

рiзну кiлькiсть атомiв N, яка коливалася в межах вiд 5 до 10. Для аналiзу

атомних перебудов, якi супроводжують деформацiю та руйнування карбiн-

графенового наноелемента використовувались результати ДФТ-розрахункiв,

якi наведенi в роботах [3–5].

Рис. 6.1: Карбiн-графеновий наноелемент.

На Рис. 6.1 зображена елементарна комiрка впорядкованої надбудови

карбiн-графенового наноелемента, котра була використана в моделюван-

нi [3–5] методом теорiї функцiоналу густини для вирiшення задач з про-

гнозування його довговiчностi. В таких наноелементах є “вiльнi” зв’язки

атомiв вуглецю, у реальних наноприладах такi атоми перебувають у зв’яз-

ку з киснем, воднем або iншими елементами. Як було показано в роботi [3],

такi атоми не впливають нi на мiцнiсть нанопристрою, нi на його ресурс.
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Повна енергiя та механiчнi властивостi [3–5] були отриманi з викори-

станням програмного пакету QUANTUM ESPRESSO (QE) [118]. Обмiнно-

кореляцiйний потенцiал було розраховано в GGA-PBE [62] наближеннi,

а саме надлегкий псевдопотенцiал для вуглецю, генерований за схемою

Вандербiльта (C.pbe-van ak.UPF версiї 7.3.4) [119]. Результати цих дослi-

джень показали, що використання псевдопотенцiалу забезпечує необхiдну

точнiсть розрахунку загальної енергiї карбiну та отримання достовiрної iн-

формацiї про атомну структуру карбiну та механiчнi властивостi, зокрема,

вiдтворення структури кумулену та полiїну.

Для хвильових функцiй була вибрана енергiя вiдсiчення (cut-off) рiвна

60 Ry. Забудова зони Брiлюєна була наступна: Monkhorst-Pack [120] 4×1×
4. Критерiєм завершення процесу моделювання було досягнення рiзницi

по енергiї в процесi її в 1.0 × 10−6 Ry. Мiнiмiзацiя структури по енергiї

вiдбувалась з використанням алгоритму Бройдена-Флетчера-Гольдфарба-

Шанно (BFGS) [121, 122].

6.2 Зона втрати стабiльностi та атомнi механiзми руйнування

карбiн-графенового наноелемента

Згiдно з даними розрахункiв в формалiзмi Теорiї Функцiоналу Густи-

ни (DFT) розтягу дослiджуваного наноелемента Рис. 6.1 були побудованi

дiаграми залежностi повної енергiї вiд довжини наноелемента та дiаграми

деформацiї контактного зв’язку (залежнiсть сили в контактному зв’язку)

вiд довжини цього зв’язку Рис. 6.3.

У вiдповiдностi до цих даних наявнiсть зони нестабiльностi (ЗН) є клю-

човою особливiстю кiнетики розриву контактного зв’язку, яка контролює

цiлiснiсть i довговiчнiсть всього наноелемента. Ця нестабiльнiсть проявля-

ється(полягає) в стрибкоподiбному збiльшеннi довжини контактного зв’яз-

ку 𝑎 > 𝑎𝑢𝑛 (точка “В”). Причиною цього є зменшення опору збiльшенню
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довжини контактного зв’язку при 𝑎 > 𝑎𝑢𝑛 (низхiдна гiлка дiаграми дефор-

мацiї). Ця енергiя витрачається на роботу по збiльшенню довжини конта-

ктного зв’язку (перемiщення контактного атома з точки “B” а точку “C”).

Важливим є те, що збiльшення довжини контактного зв’язку вiдбувається

за рахунок накопиченої енергiї пружних деформацiй, тобто повна енергiя

системи залишається незмiнною.

Рис. 6.2: Електронна густина на рiзних стадiях деформацiї наноелемента: а

– початковий стан; б – момент нестабiльностi; c – момент пiсля вiдновлення

рiвноваги (точки A, B, C на рис. 4 вiдповiдно)

Особливiстю карбiн-графенових наноелементiв є те, що втрата стабiль-

ностi контактного зв’язка не призводить до його розриву. Здатнiсть конта-

ктного зв’язку чинити опiр вiдновлюється в точцi "C". Яка характеризує

нижню межу зони нестабiльностi 𝐹𝑅𝑚𝑖𝑛. Як було показано в роботi [3],

причиною цього є перебудова електронної структури ланцюжка i, вiдпо-

вiдно, його атомної будови. Пiсля втрати стабiльностi вiдбувається перехiд

вiд полiїн до кумулен структури. Як показано на Рис 6.2 в точцi “C” спо-

стерiгається деформована кумулен структура [3]. В iнших наноструктурах

втрата стабiльностi призводить до повного розриву, тобто 𝐹𝑅𝑚𝑖𝑛 = 0 [6].

Наявнiсть ЗН має визначальний вплив на довговiчнiсть карбiн-графенового

наноелемента в умовах термомеханiчного навантаження, оскiльки iнду-

кована тепловими флуктуацiями втрата стабiльностi контактного зв’язку
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Рис. 6.3: Залежнiсть сили 𝐹 , що дiє в контактному зв’язку, вiд його довжи-

ни, – 𝑎01, що супроводжується змiною довжин атомних зв’язкiв всерединi

карбiнового ланцюга.

призводить до вивiльнення накопиченої в наноелементi енергiї пружних де-

формацiй, що значно полегшує розрив контактного зв’язку, тобто сприяє

порушенню цiлiсностi наноелемента.

В цьому полягає синергiя теплового та силового впливу на стабiльнiсть

карбiн-графенового наноелемента. Дане явище має ключовий вплив на ста-

бiльнiсть та довговiчнiсть карбiн-графенового наноелемента при термо-

силовому навантаженнi. Крiм того, починаючи з певного рiвня прикладеної

сили, синергiя призводить до змiни кiнетики руйнування зв’язку. Вiдбуває-

ться це в умовах, коли величина прикладеного навантаження 𝐹𝑓 бiльша за
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силу 𝐹𝑅 зв’язку контактного атома з графеном пiсля релаксацiї. В такому

випадку iндукована тепловими флуктуацiями втрата стабiльностi конта-

ктного зв’язку вже є не тiльки необхiдним, а i достатнiм фактором для

його руйнування.

Рис. 6.4: Залежнiсть ресурсу наноелемента вiд навантаження при 𝑇 =

600°K, 𝜏0 = 0.042пс - середнiй перiод коливання атома; 𝐹𝑓 – величина при-

кладеного навантаження; 𝐹𝑢𝑛 – гранична мiцнiсть на розрив контактного

зв’язку; I – область, де тепловi коливання лише iнiцiюють розрив конта-

ктного зв’язку; II – область, де тепловi коливання є необхiдними i достатнi-

ми умовами для вiдмови. Суцiльна лiнiя – це час очiкування до руйнува-

ння з урахуванням впливу внутрiшнiх сил на вивiльнення пружної енергiї

деформацiї. Штрихована лiнiя – це час очiкування до руйнування без вра-

хування вищевказаного ефекту. Точкова лiнiя – це ресурс згiдно моделi

Аренiуса 1.2.1

Величина 𝐹𝑅 залежить вiд накопиченої в ланцюжку енергiї пружних

деформацiй. Вона змiнюється вiд максимального значення 𝐹𝑚𝑎𝑥
𝑅 = 𝐹𝑢𝑛,
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коли на систему не дiє зовнiшня сила (𝐹𝑓 = 0), до мiнiмального значен-

ня 𝐹𝑚𝑎𝑥
𝑅 ≈ 3𝑛𝑁 Рис. 6.2, при максимальному навантаженнi 𝐹𝑓 = 𝐹𝑢𝑛. В

першому наближеннi залежнiсть для 𝐹𝑅 має вигляд 5.21, де безрозмiрний

параметр 𝛼 для десятиатомного наноелемента складає 𝛼 = 0.91.

Згiдно з 5.21, критичне значення навантаження 𝐹 *𝑓 , починаючи з якого

втрата стабiльностi зв’язка є достатньою умовою його розриву, визначає-

ться як:

𝐹 *𝑓 >
𝐹𝑢𝑛√
1− 𝛼

(6.1)

для дослiджуваного наноелемента (𝛼 = 0.91) 𝐹 *𝑓 > 0.72𝐹𝑢𝑛.

На малюнку Рис. 6.4 зображена залежнiсть часу життя вiд вiдносної

величини прикладеної сили при температурi 600°K. Штрихованою лiнiєю

позначено криву, отриману без врахування накопичених в наноелементi

напружень, суцiльною – з врахуванням виконаної напруженнями роботи

пiсля втрати стабiльностi контактним зв’язком.

Падiння часу життя наноелемента при переходi вiд пунктирної до су-

цiльної лiнiї є кiлькiсною мiрою вище згаданої синергiї. Дiлянки «I» та

«II» вiдрiзняються кiнетикою руйнування. В дiлянцi «I» iндукована флу-

ктуацiями нестабiльнiсть є необхiдною, але не достатньою умовою розриву

контактного зв’язку. В дiлянцi «II» накопиченої в наноелементi потенцiй-

ної енергiї достатньо для того, щоб вiдносно невелика теплова флуктуацiя,

здатна вивести короткочасну втрату стабiльностi Рис. 6.2, призводила до

руйнування контактного зв’язка. В точцi переходу iз дiлянки «I» в дiлянку

«II» час життя наноелемента при 𝑇 = 600°K зменшувалася вiд 4.61× 1010

рокiв до 0.05 секунди. Це є наочним прикладом прояву явища синергiї дiї

теплових коливань та прикладеного механiчного навантаження.

Також на малюнку нанесено значення часу очiкування до руйнування

зв’язку в наближеннi моделi Аренiуса 1.2.1 в якому 𝜏0 = 0.042пс, 𝐸0 =
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Рис. 6.5: Залежнiсть ресурсу карбiн-графенового наноелемента вiд наван-

таження в широкому дiапазонi температур.

6.44еВ.

Як i слiдувало очiкувати, в граничному випадку, коли ланцюжок не-

навантажений, час очiкування до повного розриву, розрахований в рамках

запропонованої моделi та моделi Аренiуса, майже спiвпадають.

На малюнку Рис. 6.5 наведенi залежностi очiкування розриву конта-

ктного зв’язку вiд величини прикладеного навантаження для п’яти тем-

ператур. Цi залежностi отриманi в рамках запропонованої моделi. Для

їх отримання була використана дiаграма деформацiї контактного зв’язку

Рис. 6.3.

З описаного вище можна зробити висновок, що ненавантажений карбiн-

графеновий наноелемент має майже необмежений ресурс при температурах

не вище 𝑇 6 600°K i навантаженнях, якi не перевищують половину мiцно-

стi контактного зв’язку, яка згiдно з результатами розрахункiв методом
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теорiї функцiоналу густини складає 𝜎 = 311ГПа. При механiчних наван-

таженнях, що не перевищують 30% вiд максимальних, дослiджуваний на-

ноелемент може бути експлуатований за температур не вище 𝑇 6 1000°K.

6.3 Ефект парностi непарностi

Згiдно з даними Рис. 6.6 у “непарних”, на вiдмiну вiд “парних” значен-

ня коефiцiєнта 𝛼 дуже близькi до одиницi. Це означає, що в “непарних”

ланцюгах ефект формування зони втрати стабiльностi є бiльш вираже-

ним. Зi збiльшенням прикладеної сили ширина зони втрати стабiльностi

збiльшується, що проявляється у зменшеннi 𝐹𝑅 Рис. 6.7. Крiм того, зв’я-

зок мiж значенням 𝐹𝑓 i нижньою межею зони втрати стабiльностi, 𝐹𝑅, має

вирiшальний вплив на закономiрностi розриву контактного зв’язку та час

очiкування цього розриву.

Рис. 6.6: Залежнiсть коефiцiєнта 𝛼 вiд кiлькостi атомiв в ланцюжку 𝑁 .

Залежно вiд спiввiдношення мiж 𝐹𝑓 i 𝐹𝑅 можливi два рiзнi механiзми

розриву зв’язку. Коли величина прикладеної сили 𝐹𝑓 менша за 𝐹𝑅, коро-
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ткочасна втрата стабiльностi зв’язку спричинена коливанням (𝑢 > 𝑢𝑢𝑛)

Рис. 5.1 є недостатньою для розриву зв’язку (механiзм I). I, в свою чергу,

вимагає реалiзацiї бiльшої флуктуацiї 𝜎𝑐, при якiй атом буде “пiдхоплений”

прикладеною силою. Iнший механiзм буде спостерiгатися коли величина

прикладеної сили перевищує нижню межу зони втрати стабiльностi 𝐹𝑅. В

такому випадку нестабiльнiсть контактного зв’язку, спричинена флукту-

ацiєю, є достатньою для його розриву, тобто втрата стабiльностi зв’язку

(𝑢 > 𝑢𝑢𝑛) стає як необхiдною так i достатньою умовою розриву зв’язку

(механiзм II). Вiдповiдно, значення критичних коливань, необхiдних для

розриву зв’язку, 𝜎𝑐 = 𝜎𝑢𝑛, значно зменшується.

Рис. 6.7: Вплив кiлькостi атомiв в ланцюжку на мiцнiсть контактного зв’яз-

ку 𝐹𝑢𝑛, рiвень нижньої межi зони втрати стабiльностi 𝐹𝑚𝑖𝑛
𝑅 (a) та значення

енергiї контактного зв’язку 𝐸𝑏 (б)

В рамках запропонованої флуктуацiйної моделi, використовуючи данi

розрахункiв методом теорiї функцiоналу густини, були розрахованi зале-

жностi ресурсу вiд кiлькостi атомiв в ланцюгу при фiксованих значеннях

температури 𝑇 (600°K, 1000°K, 1200°K та 1500°K та механiчних наванта-

жень 𝐹𝑓 (0нН, 3нН, 4нН, 5нН, 6нН, 7нН). Як показують розрахунки, очi-

куваний час до розриву контактного зв’язку суттєво залежить вiд того, чи
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є число атомiв у карбiновому ланцюгу “парним”, чи “непарним” (Рис. 6.8).

Рис. 6.8: Залежнiсть ресурсу вiд кiлькостi атомiв ланцюга при фiксованiй

температурi 𝑇 та механiчному навантаженнi 𝐹𝑓 (𝐹𝑢𝑛 - гранична мiцнiсть на

розрив контактного зв’язку). Нижня крива на кожному графiку вiдповiдає

критичному навантаженню 𝐹 *𝑓 = (0.71− 0.74)× 𝐹𝑢𝑛.

Згiдно з отриманими результатами у ненавантаженому станi (𝐹𝑓 =

0 нН) найвищий ресурс (час очiкування до розриву контактного зв’язку)
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мають “парнi” ланцюги, з яких ланцюг з кiлькiстю атомiв рiвних шести

має найвищий ресурс з помiж усiх. Зi збiльшенням навантаження рiзниця

в ресурсi мiж “парними” i “непарними” ланцюгами зростає, а тенденцiя змi-

нюється на протилежну: “непарнi” ланцюги мають вищий ресурс, зокрема

ланцюг з кiлькiстю атомiв рiвною семи.

Таким чином, будуть спостерiгатися двi протилежнi закономiрностi. За

вiдсутностi механiчного навантаження 𝐹𝑓 = 0 нН “парнi” ланцюги мають

бiльший термiн служби, а при вищих навантаженнях, таких що перевищу-

ють критичнi 𝐹𝑓 > 𝐹 *𝑓 (𝐹 *𝑓 = (0.71 − 0.74) × 𝐹𝑢𝑛) спостерiгається проти-

лежна закономiрнiсть i бiльший ресурс мають “непарнi”. Це пояснюється

реалiзацiєю двох рiзних термо-флуктуацiйних механiзмiв розриву зв’язкiв,

розглянутих вище (Рис. 6.4).

У першому випадку (𝐹𝑓 = 0нН) ширина зони втрати стабiльностi до-

рiвнює нулю, а величина роботи необхiдної для розриву зв’язку є основним

фактором, що визначає очiкуваний час розриву контактного зв’язку. Згi-

дно з розрахунками методом функцiоналу густини, значення 𝐸𝑏 для “пар-

них” ланцюгiв є вищим (Рис. 6.7 б). В областi навантажень, бiльших за

критичне, 𝐹𝑓 > 𝐹 *𝑓 , спостерiгається протилежна закономiрнiсть. “Непарнi”

ланцюги мають бiльший час очiкування розриву контактного зв’язку. Як

було показано вище, у цьому випадку нестабiльнiсть контактного зв’язку є

як необхiдною, так i достатньою умовою його розриву, тобто реалiзований

другий механiзм (Рис. 6.3). Вiдповiдно, зусилля втрати стабiльностi, 𝐹𝑢𝑛,

має вирiшальний вплив на ресурс. Для “непарних” ланцюгiв 𝐹𝑢𝑛 є вищою

(Рис. 6.7 a). Зi збiльшенням навантаження з 𝐹𝑓 = 0нН до 𝐹𝑓 = 𝐹 *𝑓 нН вiд-

бувається перехiд вiд першого механiзму до другого. Як результат, бiльш

надiйнi “парнi” ланцюги стають менш надiйними. У цьому випадку в пе-

рехiднiй областi ефект “парних-непарних” зникає. Це вiдбувається, коли

навантаження близьке до 𝐹𝑓 ≈ 0.3× 𝐹𝑢𝑛.

Таким чином, залежно вiд механiзму розриву контактного зв’язку, очi-
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куваний час цього розриву контролюється або мiцнiстю контактного зв’яз-

ку, або величиною енергiї зв’язку. У свою чергу, значення цих характе-

ристик залежить вiд того, парне чи непарне число атомiв у ланцюзi. Цей

квантово-механiчний ефект, зумовлений рiзною електронною структурою

“парних” та “непарних” ланцюгiв. Як було показано у роботi [122], енер-

гетичний спектр електронiв в iзольованих ланцюгах з непарною i парною

кiлькiстю атомiв карбiну вiдрiзняється кiлькiстю заповнених 𝜋-орбiталей.

У цьому випадку ланцюги з непарною кiлькiстю атомiв є бiльш енергети-

чно вигiдними.

6.4 Висновки

1. Довговiчнiсть карбiн-графенового елемента визначається часом очi-

кування критичної флуктуацiї змiщення атома контактного зв’язку,

величина якого, в загальному випадку, задається рiвнем прикладе-

ного механiчного навантаження;

2. Синергiя теплових коливань атомiв та механiчного навантаження

є ключовим фактором, який визначає стабiльнiсть та довговiчнiсть

карбiн-графенових наноелементiв;

3. Починаючи з певного рiвня прикладеного навантаження, накопи-

чена пружна енергiя стає достатньою для втрати стiйкостi конта-

ктного зв’язка, тобто iндукована тепловими флуктуацiями втрата

стабiльностi стає не тiльки необхiдною, але й достатньою умовою

для його руйнування. Для дослiджуваного елемента ця умова спо-

стерiгається при величинi прикладеного навантаження рiвним 72%

вiд мiцностi контактного зв’язка на розтяг;

4. Запропонована флуктуацiйна модель в першому наближеннi дозво-

ляє прогнозувати час очiкування до руйнування карбiн-графенового

наноелемента, без використання емпiричних коефiцiєнтiв викори-



131

стовуючи виключно розрахунки з перших принципiв;

5. При реалiзацiї високоенергетичного механiзму руйнування, нано-

елементи з “парним” числом атомiв мають бiльший ресурс. Це по-

в’язано з бiльшою енергiєю зв’язку в цих ланцюгах та меншою ши-

риною зони втрати стабiльностi. У випадку механiчних наванта-

жень, коли реалiзовується низькоенергетичний механiзм, має мiсце

зворотна залежнiсть, – це означає, що наноелементи з “непарною”

кiлькiстю атомiв мають вищий ресурс, оскiльки вони мають вищi

значення критичного зусилля втрати стабiльностi, котрий регулює

розрив котрактного зв’язку при другому механiзмi;

6. У ненавантаженому станi наноелементи, що мiстять шестиатомнi

карбiновi ланцюги, будуть мати найвищий час очiкування до роз-

риву. У розтягнутому станi (𝐹𝑓 > 0.3× 𝐹𝑢𝑛) пристрої з “непарною”

кiлькiстю атомiв в карбiновому ланцюгу мають бiльший ресурс. З

прикладної точки зору це означає, що цей тип наноелементiв є пер-

спективним для елементiв стрейтронiки;

7. В цiлому карбiн-графеновi наноелементи мають достатнiй для пра-

ктичного використання рiвень термiчної стабiльностi у ненаванта-

женому станi в iнтервалi температур до 1200−1400°K. За наявностi

механiчних навантажень, якi не перевищують 30-50% вiд мiцностi

контактного зв’язка, верхня границя температури при його експлу-

атацiї неповинна перевищувати 1000− 600°K, вiдповiдно;
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ВИСНОВКИ

1. Карбiновi ланцюжки обмеженої довжини мають складну атомну бу-

дову, яка проявляється в змiнi мiжатомних вiдстаней вздовж лан-

цюжка i залежностi цих вiдстаней вiд кiлькостi атомiв в ланцюжку

та того, чи є ця кiлькiсть парною або непарною. Цi особливостi будо-

ви карбiнового ланцюжка обумовлюють вiдповiднi залежностi для

мiцностi i пружностi мiжатомних зв’язкiв. При цьому мiнiмальну

мiцнiсть має крайнiй зв’язок, а максимальну – центральний. Лан-

цюжки з непарним числом атомiв є мiцнiшими за ланцюжки з пар-

ним числом. Максимальну мiцнiсть при цьому мають п’ятиатомнi

ланцюжки.

2. Вимiрнiсть є одним iз основних чинникiв, який суттєво впливає на

мiцнiсть зв’язку в вуглецевих кристалах. Iз зменшенням вимiрностi

кристала мiцнiсть його зв’язку зростає. Причиною цього ефекту в

кристалах вуглецю є зменшення координацiйного числа та зроста-

ння кута мiж зв’язками.

3. Встановлено, що кiнетика розриву контактного зв’язку в карбiн-

графеновому наноелементi залежить вiд орiєнтацiї графенових ли-

стiв. У випадку “zigzag” орiєнтацiї вiн є двостадiйним. При цьому,

розриву мiжатомного зв’язку передує явище анравелiнгу, яке поля-

гає у витягуваннi карбiнового ланцюжка iз графенового листа. У

випадку “armchair” орiєнтацiї розрив контактного зв’язка вiдбуває-

ться без анравелiнгу. Основною причиною такої кiнетики руйнува-

ння є орiєнтацiйна залежнiсть мiцностi мiжатомного зв’язку.

4. Величина ресурсу карбiн-графенового наноелемента визначається

часом очiкування критичної флуктуацiї змiщення атома контактно-
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го зв’язку, величина якої, в загальному випадку, визначається рiв-

нем прикладеного механiчного навантаження.

5. Встановлено, що залежнiсть iмовiрностi критичної подiї (руйнува-

ння карбiн-графенового наноелемента) вiд часу має вигляд експо-

ненцiйного закону розподiлу, при цьому, величина середньоквадра-

тичного вiдхилення величини часу до руйнування дорiвнює його

середньому значенню.

6. Запропонована флуктуацiйна модель дозволяє прогнозувати довго-

вiчнiсть карбiн-графенового наноелемента, без використання емпi-

ричних коефiцiєнтiв, використовуючи виключно данi розрахункiв

з перших принципiв. Результати МД-моделювання пiдтверджують

передбачене теорiєю iснування двох механiзмiв розриву контактно-

го зв’язку та силовi умови переходу вiд “низькоенергетичного” до

“високоенергетичного” механiзму розриву контактного зв’язку. Це

дозволяє використовувати запропоновану модель для прогнозуван-

ня довговiчностi карбiн-графенових наноелементiв та iнших нано-

обєктiв, якi складаються iз комбiнацiї одно-двовимiрних наностру-

ктур.

7. Починаючи з певного рiвня прикладеного навантаження, накопиче-

на пружна енергiя стає достатньою для втрати стабiльностi конта-

ктного зв’язку, тобто iндукована тепловими флуктуацiями втрата

стабiльностi стає не тiльки необхiдною, але й достатньою умовою

для його руйнування. Для дослiджуваного елемента ця умова спо-

стерiгається при величинi прикладеного навантаження рiвнiй 72%

вiд мiцностi контактного зв’язку на розтяг.

8. Для практичного використання карбiн-графеновий наноелемент має

достатнiй рiвень термiчної стабiльностi в ненавантаженому станi до

температур 1200 − 1400°K. За наявностi механiчних навантажень,

якi не перевищують 30-50% вiд мiцностi контактного зв’язку, верхня
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границя температури при його експлуатацiї не повинна перевищу-

вати 600− 1000°K, вiдповiдно.
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[70] Porezag, D., T. Frauenheim, T. Köhler, G. Seifert, and R. Kaschner (1995,

May). Construction of tight-binding-like potentials on the basis of density-

functional theory: Application to carbon. Phys. Rev. B 51, 12947–12957.

[71] Elstner, M., D. Porezag, G. Jungnickel, J. Elsner, M. Haugk,

T. Frauenheim, S. Suhai, and G. Seifert (1998, Sep). Self-consistent-charge

density-functional tight-binding method for simulations of complex materials

properties. Phys. Rev. B 58, 7260–7268.

[72] Verlet, L. (1967, Jul). Computer "experiments"on classical fluids. i.

thermodynamical properties of lennard-jones molecules. Phys. Rev. 159, 98–

103.

[73] Toukmaji, A., C. Sagui, J. Board, and T. Darden (2000). Efficient particle-

mesh ewald based approach to fixed and induced dipolar interactions. The

Journal of Chemical Physics 113 (24), 10913–10927.

[74] Lammps molecular dynamics simulator. http://lammps.sandia.gov/.

[75] Abell, G. C. (1985, May). Empirical chemical pseudopotential theory of

molecular and metallic bonding. Phys. Rev. B 31, 6184–6196.

http://lammps.sandia.gov/


143

[76] Tersoff, J. (1988, Apr). New empirical approach for the structure and

energy of covalent systems. Phys. Rev. B 37, 6991–7000.

[77] Tersoff, J. (1989, Mar). Modeling solid-state chemistry: Interatomic

potentials for multicomponent systems. Phys. Rev. B 39, 5566–5568.

[78] Brenner, D. W. (1990, Nov). Empirical potential for hydrocarbons for use

in simulating the chemical vapor deposition of diamond films. Phys. Rev.

B 42, 9458–9471.

[79] Brenner, D. W. (1992, Jul). Erratum: Empirical potential for hydrocarbons

for use in simulating the chemical vapor deposition of diamond films. Phys.

Rev. B 46, 1948–1948.

[80] Brenner, D. W., O. A. Shenderova, J. A. Harrison, S. J. Stuart, B. Ni,

and S. B. Sinnott (2002). A second-generation reactive empirical bond order

(rebo) potential energy expression for hydrocarbons. Journal of Physics:

Condensed Matter 14 (4), 783.

[81] Stuart, S. J., A. B. Tutein, and J. A. Harrison (2000, April). A reacti-

ve potential for hydrocarbons with intermolecular interactions. j. Chem.

Phys. 112, 6472–6486.

[82] Los, J. H. and A. Fasolino (2003, Jul). Intrinsic long-range bond-order

potential for carbon: Performance in monte carlo simulations of graphitizati-

on. Phys. Rev. B 68, 024107.

[83] Los, J. H., L. M. Ghiringhelli, E. J. Meijer, and A. Fasolino (2005, Dec).

Improved long-range reactive bond-order potential for carbon. i. construction.

Phys. Rev. B 72, 214102.

[84] Chenoweth, K., A. C. T. van Duin, , and I. William A. Goddard (2008).

Reaxff reactive force field for molecular dynamics simulations of hydrocarbon

oxidation. The Journal of Physical Chemistry A 112 (5), 1040–1053.

[85] Perriot, R., X. Gu, Y. Lin, V. V. Zhakhovsky, and I. I. Oleynik (2013, Aug).

Screened environment-dependent reactive empirical bond-order potential for

atomistic simulations of carbon materials. Phys. Rev. B 88, 064101.



144
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Додаток А
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Додаток Б

Скрипт LAMMPS для моделювання карбiн-графенового

наноелемента в умовах постiйної деформацiї

1

2 # Variables
3 variable DataName index ../ data/carbon_nanowire_atomic_fix_ppp_cut.data
4

5 # Intialization
6 units metal
7 boundary p p p
8 atom_style atomic
9 atom_modify map array

10

11 newton on on
12 neighbor 3 bin
13 neigh_modify delay 10
14

15 timestep 0.001
16 thermo 1000
17

18 # Atom Definition
19 read_data ${DataName}
20

21 #---------------------
22 # ATOMS GROUP
23 #---------------------
24 # chain group
25 #---------------------
26 #
27 #x-x\ /x-x\
28 # 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -11 x-
29 #x-x/ \x-x/
30 #
31 #
32 group chain id 209:218 ## PLEASE DEFINE CHAIN ATOMS
33 group overchain id 202 225 209:218
34

35 group atom0 id 202 # Z1: AD FIRST COORDINATION SPHERE of CONTACT ATOM
36 group atom1 id 202
37

38 group atom2 id 209 # CHAIN ATOMS
39 group atom3 id 210
40 group atom4 id 211
41 group atom5 id 212
42 group atom6 id 213
43 group atom7 id 214
44 group atom8 id 215
45 group atom9 id 216
46 group atom10 id 217
47 group atom11 id 218
48

49 group atom12 id 225 # Z1: AD FIRST COORDINATION SPHERE of CONTACT
ATOM

50
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51 #group end_point id 1 401
52

53 group contact_bound id 202 209 218 225 210 217
54 #---------------------
55 # FIX ATOMS GROUP
56 #---------------------
57 group fixLo0 id 1:26 # fix layer 1
58 group fixHi0 id 401:426 # fix layer 2
59 group unfixgroup id 27:400 # free group (unfix atoms and layers and chain)
60

61

62 # Interaction
63 pair_style atomistica Rebo2Scr
64 pair_coeff * * C
65

66 minimize 1.0e-4 1.0e-6 1000 10000
67 run 0
68

69

70 # Settings
71 variable tempWindow equal ${TEMP }*0.04+0.3
72 variable tempFraction equal (${TEMP }*0.04+0.1)/sqrt(${TEMP})
73

74 velocity unfixgroup create ${TEMP} ${RANDOM_NUM}
75

76 fix ff_d1 fixHi0 aveforce 0.0 0.024 0.0
77 fix ff_p1 fixLo0 setforce 0.0 0.0 0.0
78 fix fnve all nve
79 fix fterm unfixgroup temp/rescale 10 ${TEMP} ${TEMP} ${tempWindow} ${

tempFraction}
80

81 run 5000
82

83 unfix fnve
84 unfix fterm
85 unfix ff_d1
86

87 velocity fixHi0 create 0.0 ${RANDOM_NUM}
88

89 run 0
90

91 fix ensemle all nvt temp ${TEMP} ${TEMP} 100.0
92

93 # DEFINE SET FORCE
94

95 variable force_start_it equal 5000
96 variable force_end_it equal 20000
97

98 variable addForce equal 0.10*(1 - exp(-((step -5000) ^8/20000^8)))
99 variable baseForce equal 0.90*(1 - exp(-((step -5000) ^2/6000^2)))

100 variable num_fix equal 26
101

102 variable setForce equal 0.024+0.038461*(${FORCE}-1)*\
103 (v_baseForce+v_addForce)/1.604
104

105 variable RsetForce equal v_setForce*${num_fix }*1.604
106

107 fix k1 fixHi0 aveforce 0.0 v_setForce 0.0
108

109 # Output
110 thermo_style custom step temp ke pe v_RsetForce
111 thermo_modify format float "%14.2f" norm no flush yes
112

113 run 20000
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114

115 unfix k1
116 velocity fixHi0 create 0.0 ${RANDOM_NUM}
117 fix ff_d2 fixHi0 setforce 0.0 0.0 0.0
118

119 # ENDIF SET FORCE
120

121 # Computes
122 compute keatom all ke/atom
123 compute peatom all pe/atom
124 compute stress all stress/atom NULL
125

126 compute ke_chain all ke
127 compute pe_chain all pe
128 compute temp_chain chain temp
129 compute temp unfixgroup temp
130

131 ## Dumps
132 dump d1 contact_bound custom 1 ${DATA_ROOT }/ contact_bound.dat id x y z

c_stress [1] c_stress [2] c_stress [3] fx fy fz vx vy vz
133

134 dump d2 chain custom 1 ${DATA_ROOT }/ chain.dat id x y z c_stress
[1] c_stress [2] c_stress [3] fx fy fz vx vy vz

135

136 fix chTemp all ave/time 10 1 10 c_temp_chain file ${DATA_ROOT }/
chain_temp.profile

137 fix ChEnergy all ave/time 10 1 10 c_ke_chain c_pe_chain file ${DATA_ROOT
}/ chain_energy.profile

138 fix SysEnergy all ave/time 10 1 10 c_temp file ${DATA_ROOT }/ sys_temp.
profile

139

140 thermo 10000
141 run 1500000
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Додаток В

Скрипт LAMMPS для моделювання карбiн-графенового

наноелемента в умовах постiйної швидкостi деформацiї

1 # Variables
2 variable DataName index ../ data/carbon_nanowire_atomic_fix_ppp_cut.data
3

4 # Intialization
5 units metal
6 boundary p p p
7 atom_style atomic
8 atom_modify map array
9

10 newton on on
11 neighbor 3 bin
12 neigh_modify delay 10
13

14 timestep 0.001
15 thermo 100
16

17 # Atom Definition
18 read_data ${DataName}
19

20 #---------------------
21 # ATOMS GROUP
22 #---------------------
23 # chain group
24 #---------------------
25 #
26 #x-x\ /x-x\
27 # 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -11 x-
28 #x-x/ \x-x/
29 #
30 #
31 group chain id 209:218 ## PLEASE DEFINE CHAIN ATOMS
32 group overchain id 202 225 209:218
33

34 group atom0 id 202 # Z1: AD FIRST COORDINATION SPHERE of CONTACT ATOM
35 group atom1 id 202
36

37 group atom2 id 209 # CHAIN ATOMS
38 group atom3 id 210
39 group atom4 id 211
40 group atom5 id 212
41 group atom6 id 213
42 group atom7 id 214
43 group atom8 id 215
44 group atom9 id 216
45 group atom10 id 217
46 group atom11 id 218
47

48 group atom12 id 225 # Z1: AD FIRST COORDINATION SPHERE of CONTACT
ATOM

49

50 #group end_point id 1 401
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51

52 group contact_bound id 202 209 218 225
53 #---------------------
54 # FIX ATOMS GROUP
55 #---------------------
56 group fixLo0 id 1:26 # fix layer 1
57 group fixHi0 id 401:426 # fix layer 2
58 group unfixgroup id 27:400 # free group (unfix atoms and layers and chain)
59

60

61 # Interaction
62 pair_style atomistica Rebo2Scr
63 pair_coeff * * C
64

65 minimize 1.0e-4 1.0e-6 1000 10000
66 run 0
67

68

69 # Settings
70 variable tempWindow equal ${TEMP }*0.04+0.3
71 variable tempFraction equal (${TEMP }*0.04+0.1)/sqrt(${TEMP})
72

73 velocity unfixgroup create ${TEMP} ${RANDOM_NUM}
74

75 fix ff_d1 fixHi0 aveforce 0.0 0.024 0.0
76 fix ff_p1 fixLo0 setforce 0.0 0.0 0.0
77 fix fnve all nve
78 fix fterm unfixgroup temp/rescale 10 ${TEMP} ${TEMP} ${tempWindow} ${

tempFraction}
79

80 run 5000
81

82 unfix fnve
83 unfix fterm
84 unfix ff_d1
85

86 velocity fixHi0 create 0.0 ${RANDOM_NUM}
87

88 run 0
89

90 fix ensemle all nvt temp ${TEMP} ${TEMP} 100.0
91

92 # DEFINE SET FORCE
93

94 variable force_start_it equal 5000
95 variable force_end_it equal 20000
96

97 variable addForce equal 0.10*(1 - exp(-((step -5000) ^8/20000^8)))
98 variable baseForce equal 0.90*(1 - exp(-((step -5000) ^2/6000^2)))
99 variable num_fix equal 26

100

101 variable setForce equal 0.024+0.038461*(${FORCE}-1)*( v_baseForce+
v_addForce)/1.604

102 variable RsetForce equal v_setForce*${num_fix }*1.604
103

104 fix k1 fixHi0 aveforce 0.0 v_setForce 0.0
105

106 # Output
107 thermo_style custom step temp ke pe v_RsetForce
108 thermo_modify format float "%14.2f" norm no flush yes
109

110 run 20000
111

112 #unfix k1
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113 #velocity fixHi0 create 0.0 ${RANDOM_NUM}
114 #fix ff_d2 fixHi0 setforce 0.0 0.0 0.0
115

116 # ENDIF SET FORCE
117

118 # Computes
119 compute keatom all ke/atom
120 compute peatom all pe/atom
121 compute stress all stress/atom NULL
122

123 compute ke_chain all ke
124 compute pe_chain all pe
125 compute temp_chain chain temp
126 compute temp unfixgroup temp
127

128 ## Dumps
129 dump d1 contact_bound custom 10 ${DATA_ROOT }/ contact_bound.dat \
130 id x y z c_stress [1] c_stress [2] c_stress [3] fx fy fz vx vy vz
131 dump d2 chain custom 10 ${DATA_ROOT }/chain.dat id x y z \
132 c_stress [1] c_stress [2] c_stress [3] fx fy fz vx vy vz
133

134

135 fix chTemp all ave/time 10 1 10 c_temp_chain file ${DATA_ROOT }/
chain_temp.profile

136 fix ChEnergy all ave/time 10 1 10 c_ke_chain c_pe_chain file ${DATA_ROOT
}/ chain_energy.profile

137 fix SysEnergy all ave/time 10 1 10 c_temp file ${DATA_ROOT }/ sys_temp.
profile

138

139

140 run 1500000
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Додаток Г

Скрипт LAMMPS для моделювання карбiн-графенового

наноелемента в умовах постiйної прикладеної сили

1 # Variables
2 variable DataName index ../ data/carbon_nanowire_atomic_fix_ppp_cut.data
3

4 # Intialization
5 units metal
6 boundary p p p
7 atom_style atomic
8 atom_modify map array
9

10 newton on on
11 neighbor 3 bin
12 neigh_modify delay 10
13

14 timestep 0.001
15 thermo 100
16

17 # Atom Definition
18 read_data ${DataName}
19

20 #---------------------
21 # ATOMS GROUP
22 #---------------------
23 # chain group
24 #---------------------
25 #
26 #x-x\ /x-x\
27 # 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -11 x-
28 #x-x/ \x-x/
29 #
30 #
31 group chain id 209:218 ## PLEASE DEFINE CHAIN ATOMS
32 group overchain id 202 225 209:218
33

34 group atom0 id 202 # Z1: AD FIRST COORDINATION SPHERE of CONTACT ATOM
35 group atom1 id 202
36

37 group atom2 id 209 # CHAIN ATOMS
38 group atom3 id 210
39 group atom4 id 211
40 group atom5 id 212
41 group atom6 id 213
42 group atom7 id 214
43 group atom8 id 215
44 group atom9 id 216
45 group atom10 id 217
46 group atom11 id 218
47

48 group atom12 id 225 # Z1: AD FIRST COORDINATION SPHERE of CONTACT
ATOM

49

50 #group end_point id 1 401
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51

52 group contact_bound id 202 209 218 225
53 #---------------------
54 # FIX ATOMS GROUP
55 #---------------------
56 group fixLo0 id 1:26 # fix layer 1
57 group fixHi0 id 401:426 # fix layer 2
58 group unfixgroup id 27:400 # free group (unfix atoms and layers and chain)
59

60

61 # Interaction
62 pair_style atomistica Rebo2Scr
63 pair_coeff * * C
64

65 minimize 1.0e-4 1.0e-6 1000 10000
66 run 0
67

68

69 # Settings
70 variable tempWindow equal ${TEMP }*0.04+0.3
71 variable tempFraction equal (${TEMP }*0.04+0.1)/sqrt(${TEMP})
72

73 velocity unfixgroup create ${TEMP} ${RANDOM_NUM}
74

75 fix ff_d1 fixHi0 aveforce 0.0 0.024 0.0
76 fix ff_p1 fixLo0 setforce 0.0 0.0 0.0
77 fix fnve all nve
78 fix fterm unfixgroup temp/rescale 10 ${TEMP} ${TEMP} ${tempWindow} ${

tempFraction}
79

80 run 5000
81

82 unfix fnve
83 unfix fterm
84 unfix ff_d1
85

86 velocity fixHi0 create 0.0 ${RANDOM_NUM}
87

88 run 0
89

90 fix ensemle all nvt temp ${TEMP} ${TEMP} 100.0
91

92 # DEFINE SET FORCE
93

94 variable force_start_it equal 5000
95 variable force_end_it equal 20000
96

97 variable addForce equal 0.10*(1 - exp(-((step -5000) ^8/20000^8)))
98 variable baseForce equal 0.90*(1 - exp(-((step -5000) ^2/6000^2)))
99 variable num_fix equal 26

100

101 variable setForce equal 0.024+0.038461*(${FORCE}-1)*( v_baseForce+
v_addForce)/1.604

102 variable RsetForce equal v_setForce*${num_fix }*1.604
103

104 fix k1 fixHi0 aveforce 0.0 v_setForce 0.0
105

106 # Output
107 thermo_style custom step temp ke pe v_RsetForce
108 thermo_modify format float "%14.2f" norm no flush yes
109

110 run 20000
111

112 #unfix k1
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113 #velocity fixHi0 create 0.0 ${RANDOM_NUM}
114 #fix ff_d2 fixHi0 setforce 0.0 0.0 0.0
115

116 # ENDIF SET FORCE
117

118 # Computes
119 compute keatom all ke/atom
120 compute peatom all pe/atom
121 compute stress all stress/atom NULL
122

123 compute ke_chain all ke
124 compute pe_chain all pe
125 compute temp_chain chain temp
126 compute temp unfixgroup temp
127

128 ## Dumps
129 dump d1 contact_bound custom 10 ${DATA_ROOT }/ contact_bound.dat \
130 id x y z c_stress [1] c_stress [2] c_stress [3] fx fy fz vx vy vz
131 dump d2 chain custom 10 ${DATA_ROOT }/chain.dat id x y z \
132 c_stress [1] c_stress [2] c_stress [3] fx fy fz vx vy vz
133

134 fix chTemp all ave/time 10 1 10 c_temp_chain file ${DATA_ROOT }/
chain_temp.profile

135 fix ChEnergy all ave/time 10 1 10 c_ke_chain c_pe_chain file ${DATA_ROOT
}/ chain_energy.profile

136 fix SysEnergy all ave/time 10 1 10 c_temp file ${DATA_ROOT }/ sys_temp.
profile

137

138

139 run 1500000
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Додаток Д

Текстовий файл структури карбiн-графенового наноелемента

орiєнтацiї “armchair”

1 # LAMMPS data file created from VNL: Compatible with atom_style atomic.
2 426 atoms
3 1 atom types
4 0.000000 31.993022 xlo xhi
5 0.000000 56.279820 ylo yhi
6 -10.000000 20.000000 zlo zhi
7

8 Masses
9

10 1 12.010700
11

12 Atoms
13

14 1 1 1.845751 0.710430 5.000000
15 2 1 4.306753 0.710430 5.000000
16 3 1 6.767755 0.710430 5.000000
17 4 1 9.228756 0.710430 5.000000
18 5 1 11.689758 0.710430 5.000000
19 6 1 14.150760 0.710430 5.000000
20 7 1 16.611762 0.710430 5.000000
21 8 1 19.072763 0.710430 5.000000
22 9 1 21.533765 0.710430 5.000000
23 10 1 23.994767 0.710430 5.000000
24 11 1 26.455768 0.710430 5.000000
25 12 1 28.916770 0.710430 5.000000
26 13 1 31.377772 0.710430 5.000000
27 14 1 0.615250 1.420860 5.000000
28 15 1 3.076252 1.420860 5.000000
29 16 1 5.537254 1.420860 5.000000
30 17 1 7.998256 1.420860 5.000000
31 18 1 10.459257 1.420860 5.000000
32 19 1 12.920259 1.420860 5.000000
33 20 1 15.381261 1.420860 5.000000
34 21 1 17.842262 1.420860 5.000000
35 22 1 20.303264 1.420860 5.000000
36 23 1 22.764266 1.420860 5.000000
37 24 1 25.225268 1.420860 5.000000
38 25 1 27.686269 1.420860 5.000000
39 26 1 30.147271 1.420860 5.000000
40 27 1 0.615250 2.841720 5.000000
41 28 1 3.076252 2.841720 5.000000
42 29 1 5.537254 2.841720 5.000000
43 30 1 7.998256 2.841720 5.000000
44 31 1 10.459257 2.841720 5.000000
45 32 1 12.920259 2.841720 5.000000
46 33 1 15.381261 2.841720 5.000000
47 34 1 17.842262 2.841720 5.000000
48 35 1 20.303264 2.841720 5.000000
49 36 1 22.764266 2.841720 5.000000
50 37 1 25.225268 2.841720 5.000000
51 38 1 27.686269 2.841720 5.000000
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52 39 1 30.147271 2.841720 5.000000
53 40 1 1.845751 3.552150 5.000000
54 41 1 4.306753 3.552150 5.000000
55 42 1 6.767755 3.552150 5.000000
56 43 1 9.228756 3.552150 5.000000
57 44 1 11.689758 3.552150 5.000000
58 45 1 14.150760 3.552150 5.000000
59 46 1 16.611762 3.552150 5.000000
60 47 1 19.072763 3.552150 5.000000
61 48 1 21.533765 3.552150 5.000000
62 49 1 23.994767 3.552150 5.000000
63 50 1 26.455768 3.552150 5.000000
64 51 1 28.916770 3.552150 5.000000
65 52 1 31.377772 3.552150 5.000000
66 53 1 1.845751 4.973010 5.000000
67 54 1 4.306753 4.973010 5.000000
68 55 1 6.767755 4.973010 5.000000
69 56 1 9.228756 4.973010 5.000000
70 57 1 11.689758 4.973010 5.000000
71 58 1 14.150760 4.973010 5.000000
72 59 1 16.611762 4.973010 5.000000
73 60 1 19.072763 4.973010 5.000000
74 61 1 21.533765 4.973010 5.000000
75 62 1 23.994767 4.973010 5.000000
76 63 1 26.455768 4.973010 5.000000
77 64 1 28.916770 4.973010 5.000000
78 65 1 31.377772 4.973010 5.000000
79 66 1 0.615250 5.683440 5.000000
80 67 1 3.076252 5.683440 5.000000
81 68 1 5.537254 5.683440 5.000000
82 69 1 7.998256 5.683440 5.000000
83 70 1 10.459257 5.683440 5.000000
84 71 1 12.920259 5.683440 5.000000
85 72 1 15.381261 5.683440 5.000000
86 73 1 17.842262 5.683440 5.000000
87 74 1 20.303264 5.683440 5.000000
88 75 1 22.764266 5.683440 5.000000
89 76 1 25.225268 5.683440 5.000000
90 77 1 27.686269 5.683440 5.000000
91 78 1 30.147271 5.683440 5.000000
92 79 1 0.615250 7.104300 5.000000
93 80 1 3.076252 7.104300 5.000000
94 81 1 5.537254 7.104300 5.000000
95 82 1 7.998256 7.104300 5.000000
96 83 1 10.459257 7.104300 5.000000
97 84 1 12.920259 7.104300 5.000000
98 85 1 15.381261 7.104300 5.000000
99 86 1 17.842262 7.104300 5.000000

100 87 1 20.303264 7.104300 5.000000
101 88 1 22.764266 7.104300 5.000000
102 89 1 25.225268 7.104300 5.000000
103 90 1 27.686269 7.104300 5.000000
104 91 1 30.147271 7.104300 5.000000
105 92 1 1.845751 7.814730 5.000000
106 93 1 4.306753 7.814730 5.000000
107 94 1 6.767755 7.814730 5.000000
108 95 1 9.228756 7.814730 5.000000
109 96 1 11.689758 7.814730 5.000000
110 97 1 14.150760 7.814730 5.000000
111 98 1 16.611762 7.814730 5.000000
112 99 1 19.072763 7.814730 5.000000
113 100 1 21.533765 7.814730 5.000000
114 101 1 23.994767 7.814730 5.000000
115 102 1 26.455768 7.814730 5.000000



162

116 103 1 28.916770 7.814730 5.000000
117 104 1 31.377772 7.814730 5.000000
118 105 1 1.845751 9.235590 5.000000
119 106 1 4.306753 9.235590 5.000000
120 107 1 6.767755 9.235590 5.000000
121 108 1 9.228756 9.235590 5.000000
122 109 1 11.689758 9.235590 5.000000
123 110 1 14.150760 9.235590 5.000000
124 111 1 16.611762 9.235590 5.000000
125 112 1 19.072763 9.235590 5.000000
126 113 1 21.533765 9.235590 5.000000
127 114 1 23.994767 9.235590 5.000000
128 115 1 26.455768 9.235590 5.000000
129 116 1 28.916770 9.235590 5.000000
130 117 1 31.377772 9.235590 5.000000
131 118 1 0.615250 9.946020 5.000000
132 119 1 3.076252 9.946020 5.000000
133 120 1 5.537254 9.946020 5.000000
134 121 1 7.998256 9.946020 5.000000
135 122 1 10.459257 9.946020 5.000000
136 123 1 12.920259 9.946020 5.000000
137 124 1 15.381261 9.946020 5.000000
138 125 1 17.842262 9.946020 5.000000
139 126 1 20.303264 9.946020 5.000000
140 127 1 22.764266 9.946020 5.000000
141 128 1 25.225268 9.946020 5.000000
142 129 1 27.686269 9.946020 5.000000
143 130 1 30.147271 9.946020 5.000000
144 131 1 0.615250 11.366880 5.000000
145 132 1 3.076252 11.366880 5.000000
146 133 1 5.537254 11.366880 5.000000
147 134 1 7.998256 11.366880 5.000000
148 135 1 10.459257 11.366880 5.000000
149 136 1 12.920259 11.366880 5.000000
150 137 1 15.381261 11.366880 5.000000
151 138 1 17.842262 11.366880 5.000000
152 139 1 20.303264 11.366880 5.000000
153 140 1 22.764266 11.366880 5.000000
154 141 1 25.225268 11.366880 5.000000
155 142 1 27.686269 11.366880 5.000000
156 143 1 30.147271 11.366880 5.000000
157 144 1 1.845751 12.077310 5.000000
158 145 1 4.306753 12.077310 5.000000
159 146 1 6.767755 12.077310 5.000000
160 147 1 9.228756 12.077310 5.000000
161 148 1 11.689758 12.077310 5.000000
162 149 1 14.150760 12.077310 5.000000
163 150 1 16.611762 12.077310 5.000000
164 151 1 19.072763 12.077310 5.000000
165 152 1 21.533765 12.077310 5.000000
166 153 1 23.994767 12.077310 5.000000
167 154 1 26.455768 12.077310 5.000000
168 155 1 28.916770 12.077310 5.000000
169 156 1 31.377772 12.077310 5.000000
170 157 1 1.845751 13.498170 5.000000
171 158 1 4.306753 13.498170 5.000000
172 159 1 6.767755 13.498170 5.000000
173 160 1 9.228756 13.498170 5.000000
174 161 1 11.689758 13.498170 5.000000
175 162 1 14.150760 13.498170 5.000000
176 163 1 16.611762 13.498170 5.000000
177 164 1 19.072763 13.498170 5.000000
178 165 1 21.533765 13.498170 5.000000
179 166 1 23.994767 13.498170 5.000000
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180 167 1 26.455768 13.498170 5.000000
181 168 1 28.916770 13.498170 5.000000
182 169 1 31.377772 13.498170 5.000000
183 170 1 0.615250 14.208600 5.000000
184 171 1 3.076252 14.208600 5.000000
185 172 1 5.537254 14.208600 5.000000
186 173 1 7.998256 14.208600 5.000000
187 174 1 10.459257 14.208600 5.000000
188 175 1 12.920259 14.208600 5.000000
189 176 1 15.381261 14.208600 5.000000
190 177 1 17.842262 14.208600 5.000000
191 178 1 20.303264 14.208600 5.000000
192 179 1 22.764266 14.208600 5.000000
193 180 1 25.225268 14.208600 5.000000
194 181 1 27.686269 14.208600 5.000000
195 182 1 30.147271 14.208600 5.000000
196 183 1 0.615250 15.629460 5.000000
197 184 1 3.076252 15.629460 5.000000
198 185 1 5.537254 15.629460 5.000000
199 186 1 7.998256 15.629460 5.000000
200 187 1 10.459257 15.629460 5.000000
201 188 1 12.920259 15.629460 5.000000
202 189 1 15.381261 15.629460 5.000000
203 190 1 17.842262 15.629460 5.000000
204 191 1 20.303264 15.629460 5.000000
205 192 1 22.764266 15.629460 5.000000
206 193 1 25.225268 15.629460 5.000000
207 194 1 27.686269 15.629460 5.000000
208 195 1 30.147271 15.629460 5.000000
209 196 1 1.845751 16.339890 5.000000
210 197 1 4.306753 16.339890 5.000000
211 198 1 6.767755 16.339890 5.000000
212 199 1 9.228756 16.339890 5.000000
213 200 1 11.689758 16.339890 5.000000
214 201 1 14.150760 16.339890 5.000000
215 202 1 16.611762 16.339890 5.000000
216 203 1 19.072763 16.339890 5.000000
217 204 1 21.533765 16.339890 5.000000
218 205 1 23.994767 16.339890 5.000000
219 206 1 26.455768 16.339890 5.000000
220 207 1 28.916770 16.339890 5.000000
221 208 1 31.377772 16.339890 5.000000
222 209 1 16.611762 17.639910 5.000000
223 210 1 16.611762 18.939910 5.000000
224 211 1 16.611762 20.239910 5.000000
225 212 1 16.611762 21.539910 5.000000
226 213 1 16.611762 22.839910 5.000000
227 214 1 16.611762 24.139910 5.000000
228 215 1 16.611762 25.439910 5.000000
229 216 1 16.611762 26.739910 5.000000
230 217 1 16.611762 28.039910 5.000000
231 218 1 16.611762 29.339910 5.000000
232 219 1 1.845751 30.639930 5.000000
233 220 1 4.306753 30.639930 5.000000
234 221 1 6.767755 30.639930 5.000000
235 222 1 9.228756 30.639930 5.000000
236 223 1 11.689758 30.639930 5.000000
237 224 1 14.150760 30.639930 5.000000
238 225 1 16.611762 30.639930 5.000000
239 226 1 19.072763 30.639930 5.000000
240 227 1 21.533765 30.639930 5.000000
241 228 1 23.994767 30.639930 5.000000
242 229 1 26.455768 30.639930 5.000000
243 230 1 28.916770 30.639930 5.000000
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244 231 1 31.377772 30.639930 5.000000
245 232 1 0.615250 31.350360 5.000000
246 233 1 3.076252 31.350360 5.000000
247 234 1 5.537254 31.350360 5.000000
248 235 1 7.998256 31.350360 5.000000
249 236 1 10.459257 31.350360 5.000000
250 237 1 12.920259 31.350360 5.000000
251 238 1 15.381261 31.350360 5.000000
252 239 1 17.842262 31.350360 5.000000
253 240 1 20.303264 31.350360 5.000000
254 241 1 22.764266 31.350360 5.000000
255 242 1 25.225268 31.350360 5.000000
256 243 1 27.686269 31.350360 5.000000
257 244 1 30.147271 31.350360 5.000000
258 245 1 0.615250 32.771220 5.000000
259 246 1 3.076252 32.771220 5.000000
260 247 1 5.537254 32.771220 5.000000
261 248 1 7.998256 32.771220 5.000000
262 249 1 10.459257 32.771220 5.000000
263 250 1 12.920259 32.771220 5.000000
264 251 1 15.381261 32.771220 5.000000
265 252 1 17.842262 32.771220 5.000000
266 253 1 20.303264 32.771220 5.000000
267 254 1 22.764266 32.771220 5.000000
268 255 1 25.225268 32.771220 5.000000
269 256 1 27.686269 32.771220 5.000000
270 257 1 30.147271 32.771220 5.000000
271 258 1 1.845751 33.481650 5.000000
272 259 1 4.306753 33.481650 5.000000
273 260 1 6.767755 33.481650 5.000000
274 261 1 9.228756 33.481650 5.000000
275 262 1 11.689758 33.481650 5.000000
276 263 1 14.150760 33.481650 5.000000
277 264 1 16.611762 33.481650 5.000000
278 265 1 19.072763 33.481650 5.000000
279 266 1 21.533765 33.481650 5.000000
280 267 1 23.994767 33.481650 5.000000
281 268 1 26.455768 33.481650 5.000000
282 269 1 28.916770 33.481650 5.000000
283 270 1 31.377772 33.481650 5.000000
284 271 1 1.845751 34.902510 5.000000
285 272 1 4.306753 34.902510 5.000000
286 273 1 6.767755 34.902510 5.000000
287 274 1 9.228756 34.902510 5.000000
288 275 1 11.689758 34.902510 5.000000
289 276 1 14.150760 34.902510 5.000000
290 277 1 16.611762 34.902510 5.000000
291 278 1 19.072763 34.902510 5.000000
292 279 1 21.533765 34.902510 5.000000
293 280 1 23.994767 34.902510 5.000000
294 281 1 26.455768 34.902510 5.000000
295 282 1 28.916770 34.902510 5.000000
296 283 1 31.377772 34.902510 5.000000
297 284 1 0.615250 35.612940 5.000000
298 285 1 3.076252 35.612940 5.000000
299 286 1 5.537254 35.612940 5.000000
300 287 1 7.998256 35.612940 5.000000
301 288 1 10.459257 35.612940 5.000000
302 289 1 12.920259 35.612940 5.000000
303 290 1 15.381261 35.612940 5.000000
304 291 1 17.842262 35.612940 5.000000
305 292 1 20.303264 35.612940 5.000000
306 293 1 22.764266 35.612940 5.000000
307 294 1 25.225268 35.612940 5.000000
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308 295 1 27.686269 35.612940 5.000000
309 296 1 30.147271 35.612940 5.000000
310 297 1 0.615250 37.033800 5.000000
311 298 1 3.076252 37.033800 5.000000
312 299 1 5.537254 37.033800 5.000000
313 300 1 7.998256 37.033800 5.000000
314 301 1 10.459257 37.033800 5.000000
315 302 1 12.920259 37.033800 5.000000
316 303 1 15.381261 37.033800 5.000000
317 304 1 17.842262 37.033800 5.000000
318 305 1 20.303264 37.033800 5.000000
319 306 1 22.764266 37.033800 5.000000
320 307 1 25.225268 37.033800 5.000000
321 308 1 27.686269 37.033800 5.000000
322 309 1 30.147271 37.033800 5.000000
323 310 1 1.845751 37.744230 5.000000
324 311 1 4.306753 37.744230 5.000000
325 312 1 6.767755 37.744230 5.000000
326 313 1 9.228756 37.744230 5.000000
327 314 1 11.689758 37.744230 5.000000
328 315 1 14.150760 37.744230 5.000000
329 316 1 16.611762 37.744230 5.000000
330 317 1 19.072763 37.744230 5.000000
331 318 1 21.533765 37.744230 5.000000
332 319 1 23.994767 37.744230 5.000000
333 320 1 26.455768 37.744230 5.000000
334 321 1 28.916770 37.744230 5.000000
335 322 1 31.377772 37.744230 5.000000
336 323 1 1.845751 39.165090 5.000000
337 324 1 4.306753 39.165090 5.000000
338 325 1 6.767755 39.165090 5.000000
339 326 1 9.228756 39.165090 5.000000
340 327 1 11.689758 39.165090 5.000000
341 328 1 14.150760 39.165090 5.000000
342 329 1 16.611762 39.165090 5.000000
343 330 1 19.072763 39.165090 5.000000
344 331 1 21.533765 39.165090 5.000000
345 332 1 23.994767 39.165090 5.000000
346 333 1 26.455768 39.165090 5.000000
347 334 1 28.916770 39.165090 5.000000
348 335 1 31.377772 39.165090 5.000000
349 336 1 0.615250 39.875520 5.000000
350 337 1 3.076252 39.875520 5.000000
351 338 1 5.537254 39.875520 5.000000
352 339 1 7.998256 39.875520 5.000000
353 340 1 10.459257 39.875520 5.000000
354 341 1 12.920259 39.875520 5.000000
355 342 1 15.381261 39.875520 5.000000
356 343 1 17.842262 39.875520 5.000000
357 344 1 20.303264 39.875520 5.000000
358 345 1 22.764266 39.875520 5.000000
359 346 1 25.225268 39.875520 5.000000
360 347 1 27.686269 39.875520 5.000000
361 348 1 30.147271 39.875520 5.000000
362 349 1 0.615250 41.296380 5.000000
363 350 1 3.076252 41.296380 5.000000
364 351 1 5.537254 41.296380 5.000000
365 352 1 7.998256 41.296380 5.000000
366 353 1 10.459257 41.296380 5.000000
367 354 1 12.920259 41.296380 5.000000
368 355 1 15.381261 41.296380 5.000000
369 356 1 17.842262 41.296380 5.000000
370 357 1 20.303264 41.296380 5.000000
371 358 1 22.764266 41.296380 5.000000
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372 359 1 25.225268 41.296380 5.000000
373 360 1 27.686269 41.296380 5.000000
374 361 1 30.147271 41.296380 5.000000
375 362 1 1.845751 42.006810 5.000000
376 363 1 4.306753 42.006810 5.000000
377 364 1 6.767755 42.006810 5.000000
378 365 1 9.228756 42.006810 5.000000
379 366 1 11.689758 42.006810 5.000000
380 367 1 14.150760 42.006810 5.000000
381 368 1 16.611762 42.006810 5.000000
382 369 1 19.072763 42.006810 5.000000
383 370 1 21.533765 42.006810 5.000000
384 371 1 23.994767 42.006810 5.000000
385 372 1 26.455768 42.006810 5.000000
386 373 1 28.916770 42.006810 5.000000
387 374 1 31.377772 42.006810 5.000000
388 375 1 1.845751 43.427670 5.000000
389 376 1 4.306753 43.427670 5.000000
390 377 1 6.767755 43.427670 5.000000
391 378 1 9.228756 43.427670 5.000000
392 379 1 11.689758 43.427670 5.000000
393 380 1 14.150760 43.427670 5.000000
394 381 1 16.611762 43.427670 5.000000
395 382 1 19.072763 43.427670 5.000000
396 383 1 21.533765 43.427670 5.000000
397 384 1 23.994767 43.427670 5.000000
398 385 1 26.455768 43.427670 5.000000
399 386 1 28.916770 43.427670 5.000000
400 387 1 31.377772 43.427670 5.000000
401 388 1 0.615250 44.138100 5.000000
402 389 1 3.076252 44.138100 5.000000
403 390 1 5.537254 44.138100 5.000000
404 391 1 7.998256 44.138100 5.000000
405 392 1 10.459257 44.138100 5.000000
406 393 1 12.920259 44.138100 5.000000
407 394 1 15.381261 44.138100 5.000000
408 395 1 17.842262 44.138100 5.000000
409 396 1 20.303264 44.138100 5.000000
410 397 1 22.764266 44.138100 5.000000
411 398 1 25.225268 44.138100 5.000000
412 399 1 27.686269 44.138100 5.000000
413 400 1 30.147271 44.138100 5.000000
414 401 1 0.615250 45.558960 5.000000
415 402 1 3.076252 45.558960 5.000000
416 403 1 5.537254 45.558960 5.000000
417 404 1 7.998256 45.558960 5.000000
418 405 1 10.459257 45.558960 5.000000
419 406 1 12.920259 45.558960 5.000000
420 407 1 15.381261 45.558960 5.000000
421 408 1 17.842262 45.558960 5.000000
422 409 1 20.303264 45.558960 5.000000
423 410 1 22.764266 45.558960 5.000000
424 411 1 25.225268 45.558960 5.000000
425 412 1 27.686269 45.558960 5.000000
426 413 1 30.147271 45.558960 5.000000
427 414 1 1.845751 46.269390 5.000000
428 415 1 4.306753 46.269390 5.000000
429 416 1 6.767755 46.269390 5.000000
430 417 1 9.228756 46.269390 5.000000
431 418 1 11.689758 46.269390 5.000000
432 419 1 14.150760 46.269390 5.000000
433 420 1 16.611762 46.269390 5.000000
434 421 1 19.072763 46.269390 5.000000
435 422 1 21.533765 46.269390 5.000000
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436 423 1 23.994767 46.269390 5.000000
437 424 1 26.455768 46.269390 5.000000
438 425 1 28.916770 46.269390 5.000000
439 426 1 31.377772 46.269390 5.000000
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