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چکیده
 بسیاری از سطوح بصورت مورب در مقابل نازل پاشش قرار میگیرند که. کاربردهای وسیعی در صنعت دارد،پوشش دادن سطوح توسط نانوذرات
 برخورد نانو قطره با یک سطح مورب بررسی شده و، توسط شبیهسازی دینامیک مولکولی، در این مطالعه.باعث برخورد مایل نانو قطره با سطح میشود
 نتایج نشان میدهد که نسبت. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است،میزان پخش قطره روی سطح مورب و در زوایا و سرعتهای برخورد متفاوت
 نتایج نشان. بشدت افزایش پیدا میکند، اندکی زیاد شده ولی با افزایش سرعت برخورد، با افزایش زاویه برخورد،پخش شدن نانو قطره برروی سطح
 برای، که در ابعاد میکرو صورت میگیرند، مانند سرعت و زاویه برخورد در پاشش پالسمایی،میدهد که تاثیر پارامترهای موثر در پاششهای حرارتی
 از مدلسازی در ابعاد نانو میتوان برای پیشبینی چگونگی پوششهای نانویی استفاده نمود و همچنین از آن برای.پاششهای نانویی قابل تعمیم نیست
.کاهش هزینه های آزمایشگاهی و یا بررسی فرآیندهای پوشش سطوح در این ابعاد استفاده کرد
. نانو قطره سطح مورب، نانو پوششها، شبیهسازی دینامیک مولکولی:واژههای کلیدی
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Abstract
Nanoparticle coatings have wide range applications in industries. Many surfaces are placed obliquely in front of
the spray nozzle that nanodrops collide oblique with the surface. In this paper, the impact of nanodroplets on an
oblique surface has been simulated by means of molecular dynamics. Particular attention has been paid to the
study of the spreading on the various angles and impact velocities. The results show that nanodroplet spread has
increased slightly by increasing the collision angle, but increased greatly with increasing velocity. The results
show that the effect of thermal spraying parameters, such as speed and angle of incidence in plasma spraying, is
not applicable in the case of nano coating. These results can be used to predict nano coating state as well as to
reduce the cost of experiments or study the new processes in these dimensions.
Keywords: Molecular dynamics simulation, Nano coatings, Nanodroplet, Oblique surface.
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مقدمه

کردهاند[ .]7آنها از روشهای  2CFDاستفاده کرده و در

پوشش دادن سطوح در ابعاد نانو کاربرد وسیعی در

محیط پیوسته مطالعات خود را انجام دادهاند .سپس اسدی

تکنولوژی روز دنیا دارد .از جمله میتوان پوششدهنده

و همکاران تاثیر زاویه را در رفتار میکرو قطره به هنگام

های فلزی وغیر فلزی(بصورت حرارتی و یا غیرحرارتی)،

برخورد با سطح جامد ،از جمله تغییر شکل ،پخش شدن

جت پرینترها ،اسپری پرینترها ،سنتز دی ان ای ،سنتز

و یا حتی جدا شدن قطره از روی سطح بررسی کردند[.]8

داروهای جدید ،ساخت سلولهای جدید خورشیدی و

در مقاله آنها اثر زاویه تماس در برخورد قطره با سطح،

بسیاری از موارد دیگر را نام برد .چگونگی برخورد نانو

مطالعه و مدلسازی شده است .آنها ابتدا با استفاده از

قطره با سطح نقش مهمی در خواص پوشش ایجاد شده

تئوری سینتیک مولکولی ،رابطهای برای تعیین زاویه تماس

دارد[ .]2 ,1در پوشش دادن سطح با نانو قطرات ،قسمت

دینامیکی قطره با سطح به دست آوردند ،سپس آنرا در

عمدهای از قطرات بصورت مایل به سطح برخورد کرده و

شبیهسازی عددی قطره با سطح به کار برده و برپایه آن

برروی آن پخش میشوند[ .]4 ,3از طرفی بررسی

مدل عددی را اصالح کردند .در آن مطالعه نیز آنها از

چگونگی پخش شدن قطره برروی سطح در ابعاد نانو ،به

شبیهسازی  CFDاستفاده کردند .در ادامه ،اسدی برخورد

دلیل ناپیوسته بودن محیط ،با شبیهسازیهای دینامیک

عمودی نانو قطره باسطح صاف را توسط روش CFD-

سیال امکان پذیر نبوده و فقط توسط مطالعه دینامیک

 3MKبررسی نمود[ .]9اگرچه وی از روش دینامیک

مولکولی( )1MDامکانپذیر است[.]6 ,5

مولکولی استفاده نکرده بود ولی نتایج آن تشابه خوبی با

دینامیک مولکولی بعنوان یک ابزار مناسب برای

نتایج صدیقی داشت[ .]11صدیقی پخش شدن نانو قطره

شبیهسازی فرآیندها در ابعاد نانو توسعه یافته است .با

را بر روی سطح شبیهسازی نموده و تغییرات زوایای

توسعه فنآوری شبیهسازی کامپیوتری ،بدست آوردن

تماس در حین برخورد قطره با سطح را به دست آورده

اطالعات مهم از شبیهسازی کامپیوتری ممکن شده است

بود .آنها از انواع سطوح رطوبتپذیر ،رطوبتناپذیر و

به گونهای که بدست آوردن همان اطالعات از طریق

نیمه رطوبتپذیر در شبیهسازی خود استفاده کرده

تجربه و آزمایش سخت وگاهی غیر ممکن است .استفاده

بودند[.]11 ,11

از مزایایی مانند ارایه راه کار برای محققان ،هدایت

بررسی منابع و مقاالت گذشته نشاندهنده فقدان مطالعه و

آزمایش ،کاهش آزمایشهای کورکورانه و کاهش هزینه

عدم وجود دادههای منتشر شده در مورد برخورد نانوقطره

های ناشی از آزمایش ،جزو موارد مهم شبیهسازی

به سطح مورب است .بنابراین در راستای مطالعات

دینامیک مولکولی است .بررسی مقاالت و منابع نشان

گذشته که ایجاد پوشش در ابعاد میکرو بررسی شده بود،

میدهد که تاکنون مطالعه برخورد نانو قطره به سطح

نیاز است که برخورد قطرات در ابعاد نانو و ایجاد

مورب انجام نشده است ،اگرچه مطالعات وسیعی برای

پوششهای نانویی در پاششهای مورب نیز بررسی گردد.

برخورد قطرات میکرو در پاششهای حرارتی و پالسمایی

در این حالت به دلیل اینکه محیط از حالت پیوسته خارج

صورت گرفته است .اسدی و همکاران شیبهسازی عددی

شده و ناپیوسته میشود ،استفاده از روشهای شبیهسازی

و مدل تحلیلی برخورد مایل میکرو قطره با سطح زیرالیه

دینامیک مولکولی الزامی است .در این تحقیق برخورد

در فرآیند الیهنشانی به روش پاشش حرارتی را مطالعه

قطره نانو به سطح مورب توسط شبیهسازی دینامیک

Molecular Dynamics

1

Computational fluid dynamics
Computational fluid dynamics- molecular kinetic
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3
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مولکولی مطالعه شده است .همچنین تاثیر زوایای و
سرعتهای مختلف برخورد قطره ،تجزیه و تحلیل شده و
نتایج حاصله ارایه گردیده است.

d2 r

)(2

dv

F = ma , F = m dt , F = md2 t

که در آن  rمقدار جابجایی v ،سرعت و  aشتاب اتم
است .اساس شبیهسازی دینامیک مولکولی محاسبه
موقعیت و سرعت گام به گام اتم یا مولکول است ،و

شبیهسازی دينامیک مولکولی
دینامیک مولکولی یک روش شبیهسازی مهم در ابعاد نانو
برای ارزیابی و پیش بینی ساختار و خواص مواد است که
در آن شبیهسازی حرکت و تعامل اتمها و مولکولها
توسط کامپیوتر انجام میگیرد[ .]15-12در طول شبیه
سازی ،هر اتم در حال حرکت با توجه به مکانیسم نیوتنی،
تحت میدان پتانسیلی است که توسط همه اتمهای همسایه
تشکیل شده است .بعبارتی ،روش دینامیک مولکولی یک
نوع شبیهسازی بوسیله اعمال میدان نیرو و معادله حرکت
نیوتن است.
میدان نیرو که پایه شبیهسازی دینامیک مولکولی است
وابسته به انرژی پتانسیل مولکولها و فاصله بین هر دو
مولکول است .برای مقاصد مختلف ،میدان نیرو را میتوان
به اشکال گوناگون ,با دامنه و محدودیتهای مختلف
تقسیم کرد .پتانسیل لنارد  -جونز بطور گستردهای

درنهایت به دست آوردن محل جدید اتم یا مولکول مورد
نظر است .روشهای زیادی برای حل معادالت حرکت
نیوتن وجود دارند ،روش ورلت 4در بسیاری از برنامه
های شبیهسازی مورد استفاده قرار گرفته است که به روش
قورباغه جهنده 5معروف است و معادالت آن بشکل زیر
است.
)(3

1

1

⃗ 𝑖 (𝑡 + 2𝛿𝑡) = v
v
𝑡𝛿)𝑡( 𝑖⃗⃗ 𝑖 (𝑡 − 2𝛿𝑡) + a
1
𝑡𝛿 )𝑡𝛿
2

)(4

⃗ 𝑖 (𝑡 + 𝛿𝑡) = r𝑖 (𝑡) + v
v
⃗ 𝑖 (𝑡 +

 vسرعت a⃗𝑖 ،شتاب و 𝑡𝛿
که در آن 𝑖 rمقدارجابجایی⃗ 𝑖 ،
گام

زمانی6

است a⃗𝑖 (𝑡) .از موقعیت )𝑡( 𝑖 rدر زمان  tبه
1
2

 vو )𝑡( 𝑖 rرا
آسانی محاسبه میشود .اگر )𝑡𝛿 ⃗ 𝑖 (𝑡 −
1
2

بدانیم  ،آنگاه میتوانیم سرعت را در زمان 𝑡𝛿  𝑡 +از
دو معادله اخیر بدست آوریم .و درنهایت سرعت در زمان
 tمیتواند از معادله زیر محاسبه شود:
1
])𝑡𝛿− 2

+ v
𝑡( 𝑖 ⃗

1
)𝑡𝛿+ 2

𝑡(

1
⃗
[v
𝑖 2

= )𝑡( 𝑖 ⃗
v

بصورت تابع پتانسیلی میدان نیرو استفاده میشود که

)(5

بشکل زیر است:

این الگوریتم در بسیاری از برنامههای شبیهسازی بکاربرده

] U(r) = 4ε[(𝜎⁄r)12 − (𝜎⁄r)6

میشود چرا که در آن تنها نیاز به دانستن سرعت در زمان

در اینجا ) U(rپتانسیل مولکولها در مقدار  rبوده و r

𝑡𝛿 𝑡 − 12و موقعیت در زمان  tاست ،که فضای کمتری را

فاصله بین مولکولها است ε .نشان دهنده عمق چاه

بر روی کامپیوتر اشغال میکند و از طرفی یک روش

پتانسیل و σفاصلهای است که در آن پتانسیل بین ذرات

پایدار است[ .]16 ,13در شبیهسازی انجام شده در این

صفر است [.]16

تحقیق از گروه  NVEاستفاده شده است که در آن N

در شبیهسازی از ترموستات النگوین برای ثابت نگهداشتن

تعداد اتمها V ،حجم سیستم  E ،انرژی سیستم بوده و

𝐵𝑘𝜀 𝑇 = 0.793

ثابت هستند[ .]16 ,14 ,13الزم به ذکر است که تعداد

استفاده شده است که در آن  Tدرجه حرارت و  kBثابت

مولکولهای تعیین شده در جعبههای شبیهسازی دینامیک

بولتزمن هستند[.]18 ,17

مولکولی ثابت است ،به این معنی که اگر برخی از

)(1

دمای الیه نازک طبق معادله

دینامیک ذرات توسط معادله دوم نیوتن و به شکل زیر
است تعریف میشود:

4

terreV
5
Leap forg
6
peteeVeT
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مولکولها از جعبه خارج شوند ،به همان تعداد مولکول
به جعبه وارد میشود .بنابراین چگالی سیستم نباید تغییر
کند .حجم-ثابت در شبیهسازی دینامیک مولکولی بسیار
مهم است که در اینجا نیز بدین گونه عمل شده و حجم
ثابت در نظر گرفته شده است[.]16
ترشوندگی توانایی یک مایع برای تر کردن سطح جامد
است وآنرا میتوان بوسیله موازنه نیروهای بین سطح ,مایع
و گاز بدست آورد .کار چسبندگی انرژی مورد نیازی
است که برای جداکردن دو سطح(مثال سطح مایع از
جامد) مورد نیاز است و از رابطه زیر به دست میآید:
)(6

شکل  .6الگوریتم شبیهسازی دینامیک مولکولی.

قانون الپالس و شعاع مايع

Wa = γ1 + γ2 + γ12

قبل از شبیهسازی ،مکعبهای مایع بعنوان یک شبکه

که  γ1و  γ2بترتیب کشش سطحی سطوح  1و  2هستند،

 CFFاتمی را درنظر گرفته که بترتیب با طولهای 11 ، 5

 γ12کشش سطحی بین سطح  1و سطح  2است[.]8 ,7

 23 ، 17 ،و  31نانومتر ساخته شده و بترتیب حاوی 118

مقدار ترشوندگی بوسیله زاویه تماس  θبیان میگردد که

 2457 ، 1199 ، 511 ،و  4631مولکول است.

 θزاویه تقاطع بین خط مماس مایع و سطح جامد است.

در کد ضرایب پتانسیل لنارد جونز برابر با

هنگامی که مایع به تعادل می رسد θ ،از رابطه زیر بدست
γ𝑠 = 𝛾𝑆𝐿 + 𝛾𝐿 cos θ

که در آن 𝑠 γکشش سطحی بین سطح جامد و بخار است
و 𝐿𝑆𝛾 کشش سطحی بین سطح جامد و مایع است و 𝐿𝛾
کشش سطحی بین مایع و بخار بوده و  θزاویه تماس
است[.]8
الگوريتم شبیهسازی دينامیک مولکولی
دینامیک مولکولی نوعی از شبیهسازی کامپیوتری است که
با استفاده از قوانین شناخته شده در فیزیک ،حرکت اتمها
و مولکولها را در اثر تقابل با یکدیگر نشان میدهد[,12
.]16 ,14
مراحل مهم در شبیهسازی دینامیک مولکولی در شکل 1
نشان داده شده است:

𝐽 1.05 × 10 −21و 𝑚𝑛  σ = 0.45تنظیم شده که
پارامترهای لنارد جونزی مولکولهای CO2

میآید:
)(7

=ε

هستند .شعاع برش درآن برابر  2.5 σو اندازه گام زمانی
برابر  1/13پیکوثانیه در نظر گرفته شده است ،هنگامیکه
معادله یانگ-الپالس برای این شبیهسازی تنظیم شود
مقدار مایع درمکعب پیدا میشود.
الزم بذکر است که در حالت تعادل ،همانند آنچه که در
شکل 2مشخص گردیده ،مکعب مایع به یک کره مایع
تبدیل میشود.
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در جدول  1مشاهده میشود هنگامی که تعداد مولکولها
به اندازه کافی زیاد باشد ،فشار و شعاع با توجه به "قانون
الپالس" قابل اندازهگیری و درصد خطا پایین است.
𝛾2
𝑅

)(9

= 𝑛𝑖P𝑜𝑢𝑡 − P

که در آن 𝑡𝑢𝑜 Pفشار خارج P𝑖𝑛 ،فشار داخل 𝛾 ،کشش
سطحی و  Rشعاع قطره است.
)(11
شکل  .3تعادل  4631مولکول.

2γ
)⁄∆P| × 100%
R

E = |(∆P −

خطا در جدول فوق از فرمول زیر محاسبه میشود.

شکل  2نشان میدهد که مایع طی چند نانو ثانیه از مکعب
به شکل کروی درمیآید ،که در آن چندین اتم نیز بطور
جداگانه کره را احاطه کردهاند .از آنجا که تنها چند هزار
اتم در کره وجود دارد تجمع کامال کروی نخواهد بود .اما
با افزایش تعداد اتمها ،شکل قطره کرویتر میشود ولی
با افزایش تعداد اتمهایی که در شبیهسازی شرکت میکنند،
زمان اجرای برنامه بسیار افزایش خواهد یافت.

قانون الپالس در سطح ماکروسکوپی قابل استفاده و معنی
دار است ،اگر مدل متناسب با قانون الپالس باشد ،خواص
فیزیکی مشابه با مدل ساخته شده در سطح ماکروسکوپی
است .از جدول  1مشاهده میشود که وقتی تعداد اتمهای
مایع بیش از  2457عدد است ،میتوان آن را در
شبیهسازی مورد استفاده قرارداد تا خواص ماکروسکوپی
را برای فرآیند فیزیکی بدست آورد .هنگامی که تعداد
اتمها بسیار کم است ،مانند  118اتم ،اتمها به اطراف و در

از طریق معادله زیر تنش سطحی حاکم بدست میآید که

همه جا پراکنده خواهند شد و به شکل یک کره جمع

است:

نخواهند شد .زمانی که تعداد اتمها را به  511عدد افزایش

مقدارآن

N/m

0.005704

=γ

γ = (1.1 ± 0.01)ε𝜎 −2

)(8

دهیم وضع بهتر است و اتمها مانند شکل کره جمع
آوری میشوند اما پایدار نیستند و بسیاری از اتمها به

جدول  .6شعاع و فشار قطره درحالت تعادل.

بیرون از کره میروند و سپس برمیگردند .اگر در مورد

118

511

1199

2457

4531

گام زمانی

111111

111111

111111

211111

211111

𝜰

/15714

1/15714

1/15714

1/15714

1/15714

R

غیرکره

شبه کره

بی ثبات

1/2141

1/2566

نتايج بدست آمده و تجزيه و تحلیل آنها

∆P

1/5611

1/444

اعتبار سنجی شبیهسازی

خطا

1/39%

1/134%

در این قسمت ،نتیجه شبیهسازی را با مطالعات اسدی

 1111اتم اینکار را انجام دهیم ،لبه منطقه اتمها شبیه یک
کره است اما فشار هنوز به ثبات نمیرسد.

مقایسه شده است .اسدی از روش( )CFD-MKبرای
شبیهسازی برخورد قائم نانو قطره با قطر  6نانومتر و
سرعت  1/25متر بر ثانیه استفاده کرده است[.]9
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با توجه به شکل  3میتوان مشاهده کرد که نتایج حاصل

پخش شدن نانوقطره روی سطح جامد مورب

از برخورد قائم بسیار نزدیک به هم بوده ،بنابراین نتایج

برای محاسبات ،اندازه هر گام زمانی  1/13پیکوثانیه و

حاصل از شبیهسازی دینامیک مولکولی پیشبینی مناسبی

شعاع برش  2/5 σدر نظر گرفته شده است .قطر ابتدایی

از برخورد نانوقطره را ارایه میدهد .حداکثر مقدار خطا

قطره مورد بحث  5نانومتر در نظر گرفته شده و تغییر این

برای حداکثر ارتفاع قطره(از صفحه تا نوک قله قطره) 3

قطر پس از برخورد با دیواره جامد مورب و میزان

درصد و حداکثر مقدار خطا برای خط تماس قطره با

گسترش و پهن شدن آن روی سطح در زوایای برخورد

سطح(مقدار پخش شدن قطره روی سطح) برابر  7درصد

 61،45،31،15و  75درجه از راستای قائم مورد تجزیه و

است.

تحلیل قرار گرفته است .درواقع ،سطح به صورت افقی ،و
برخورد قطره نسبت به سطح زاویهدار است که همانند
برخورد یک قطره به سطح مورب است(شکل .)4
در شبیهسازی ،برخورد مایل نانو قطره آرگون به یک
سطح جامد بررسی شده است .این شبیهسازی برای
زوایای برخورد نشان داده شده در شکل  4و در هر زاویه
با سرعتهای  1/5 ,1و  2متر بر ثانیه انجام شده است .دو
نمونه از برخورد نانو قطره باسطح ،از لحظه شروع تا به
تعادل رسیدن قطره ،انتخاب شده و نتایج آن ارایه گردیده
است(شکلهای  -5الف و ب) .شکلهای استفاده شده
همگی عکسهایی هستند که در زمانهای مختلف و در
حین شبیهسازی دینامیک مولکولی توسط نرم افزار vmd

از محیط شبیهسازی استخراج شده است.

شکل  .4زوایای برخورد نانو قطره به سطح جامد.

(الف)

(ب)

شکل  .2برخورد نانو قطره به قطر  6نانومتر با سرعت  1/25متربرثانیه
به سطح صاف.
الف – شبیهسازی انجام شده در این تحقیق
ب  -شبیهسازی انجام شده توسط اسدی[]9

اسدی ،شبیهسازی برخورد نانو قطره به سطح مورب در فرآيند ايجاد پوششهای نانويی ،علوم و مهندسی سطح10 )6231(23

مقايسه تغییرات پخش شدن نانوقطره برروی سطح

الف

جامد
از شبیهسازی انجام شده ،تاثیر تغییرات سرعت و زاویه
برخورد در پخش شدن قطره روی سطح ،قابل مشاهده
است .برای تحلیل دادهها ،تغییر قطر نانوقطره در هنگام
برخورد به سطح و پخش شدن آن ،نسبت به قطر اولیه،
محاسبه شده و رسم گردیده است .بنابراین از نسبت
D
𝐷 𝑚⁄استفاده شده است که در آن 𝑚 Dحداکثر قطر
𝑜
پخش شدن پس از برخورد و 𝑜𝐷 قطر اولیه نانوقطره
است .نانوقطره به قطر  5نانومتر با سرعتهای برخورد ،1
 1/5و  2متربرثانیه در نظر گرفته شده و تاثیر تغییر زاویه
𝑚D
برخورد از  15درجه تا  75درجه بر روی مقدار 𝐷⁄
𝑜
 ،بررسی شده است ،بعبارتی تاثیر زاویه و سرعت برخورد
در میزان پخش شدن نانوقطره برروی سطح مطالعه
گردیده است(شکلهای  6الی  .)13در شکل های  6الی 8

ب

برخورد نانوقطره در سرعت های ثابت و زوایای برخورد
مختلف رسم شده است .همانگونه که مشاهده میگردد
در سرعتهای کم مانند  ،1 m/sزاویه برخورد قطره
تاثیری بر روی میزان پخش شدن قطره برروی سطح
ندارد .بعبارتی سطح پوشش داده شده توسط نانو قطره
نسبت به قطر قطره در این سرعت ،با زوایای متفاوت
برخورد ،تقریبا ثابت است .با افزایش سرعت برخورد
نانوقطره باسطح ،تاثیرات زاویه برخورد برروی میزان
پخش شدن قطره افزایش مییابد .در این حالت هرچه
میزان زاویه برخورد بیشتر شود ،میزان پخش شدن قطره
بیشتر میگردد.
در شکلهای  9الی  13برخورد نانو قطره در زوایای ثایت
و با سرعتهای گوناگون مشاهده میشود .شکل  9نشان
میدهد که در زاویه برخورد  15درجه با افزایش سرعت
برخورد میزان پخش شدن قطره به شدت و تا بیش از سه

شکل  .5الف) برخورد نانو قطره به سطح جامد با سرعت  1متربرثانیه

برابر افزایش پیدا کرده است .شکلهای بعدی نشان

و زاویه  15درجه ،ب) برخورد نانو قطره به سطح جامد با سرعت 2

میدهد که اگر چه زاویه برخورد را افزایش میدهیم

متربرثانیه و زاویه  75درجه.
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(شکلهای  11الی  )13ولی تاثیری در افزایش سطح
پخش شدن قطره مشاهده نمیگردد .مشاهده میشود که
سرعت در هر زاویه مورد نظر پارامتر تعیین کننده پخش
شدن قطره است .بنابراین تاثیر سرعت برخورد نسبت به
زاویه برخورد بر روی پخش شدن نانو قطره ،بسیار زیاد
است .این نتیجه گیری در ابعاد میکرو مشاهده نگردیده
است ،برای مثال برخورد قطرات میکرو در پاششهای
پالسمایی ،چنین رفتاری را از خود نشان نمیدهند]،[9
بنابراین نمیتوان تجربیات پاششهای حرارتی کنونی را
بطور کامل در مقیاس نانو به کار برد.

شکل  .4تغییرات نسبت گسترش نانوقطره برروی سطح در مراحل
مختلف زمانی با زوایای برخورد  15تا  75درجه و با سرعت 2
متربرثانیه.

شکل  .1تغییرات نسبت گسترش نانوقطره برروی سطح در مراحل
مختلف زمانی با زوایای برخورد  15تا  75درجه و با سرعت 1
متربرثانیه.

شکل  .3تغییرات نسبت پخش شدن نانوقطره برروی سطح در مراحل
مختلف زمانی با سرعتهای برخورد  1/5 ,1و  2متربرثانیه تحت
زاویه  15درجه.

شکل  .0تغییرات نسبت گسترش نانوقطره برروی سطح در مراحل
مختلف زمانی با زوایای برخورد  15تا  75درجه و با سرعت 1/5
متربرثانیه.
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شکل  .65تغییرات نسبت پخش شدن نانوقطره برروی سطح در
مراحل مختلف زمانی با سرعتهای برخورد  1/5 ,1و  2متربرثانیه

شکل  .62تغییرات نسبت پخش شدن نانوقطره برروی سطح در

تحت زاویه  31درجه.

مراحل مختلف زمانی با سرعتهای برخورد 1 /5 ,1و  2متربرثانیه
تحت زاویه  75درجه.

نتیجهگیری
در این تحقیق برخورد نانو قطره به سطح جامد مورب ،با
استفاده از شبیهسازی دینامیک مولکولی ،مورد مطالعه قرار
گرفته است .ابتدا روش دینامیک مولکولی شرح داده شده
و مشخص گردید که تعداد اتمهای شرکت کننده در
شبیهسازی باید به تعداد الزم برسد تا کشش سطحی
شکل  .66تغییرات نسبت پخش شدن نانوقطره برروی سطح در

ماکروسکوپیک درآن بدست آید .نتایج برخورد نانوقطره

مراحل مختلف زمانی با سرعتهای برخورد 1 /5 ,1و  2متربرثانیه

در پنج زاویه برخورد  61 ،45 ،31 ،15و  75درجه و در

تحت زاویه  45درجه.

سه سرعت برخورد  1/5 ،1و  2متر برثانیه رسم گردیده و
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج به دست آمده
نشان میدهد که نسبت پخش شدن نانو قطره برروی
سطح ،با افزایش زاویه برخورد ،اندکی افزایش دارد ،ولی
با افزایش سرعت بشدت افزایش پیدا میکند .این نتیجه
گیری در مقیاس نانو ،با آنچه در مقیاس میکرو اتفاق
میافتد ،متفاوت است .بنابراین در تولید پوششهای
نانویی ،سرعت برخورد عامل مهمتری نسبت به زاویه
برخورد بوده و باید سرعت مناسب برخورد مایل قطره به

شکل  .63تغییرات نسبت پخش شدن نانوقطره برروی سطح در
مراحل مختلف زمانی با سرعتهای برخورد 1 /5 ,1و  2متربرثانیه
تحت زاویه  61درجه.

سطح را بهینهسازی کرد تا بیشترین کارایی را در میزان
پخش شدن قطره برروی سطح به دست آورد.
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