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 چکیده
صی که در عمل در تعیین پارامترها و خوامل روش های آزمایشگاهی، عنوان مککولی به ک مولشبیه سازی دینامی

خواص ن با انطباق نتایج تجربی و تئوری، در تعیی COMPASSمیدان نیروی کند. ممکن نخواهد بود کمک می

 Materialم افزار در نرواحد تکرار شونده  200با پلی اتیلن خطی ها کاربرد دارد. ثل پلیمربسیاری از مواد آلی م

Studio  .به همراه پیچ و تاب زنجیر از حالت انرژی کلی مجموعه در حالت آمورف ایجاد و از نظر هندسی بهینه شد

در ابتدا مجموعه به کمک روش کمتر بوده و این امر بیانگر پایداری پلیمر در حالت مارپیچ تصادفی است. خطی 

گیری نو از نتایج میانگی شدهریلکس  NPTروش  بای ساختار چگال حاسبهشود. برای مریلکس می NVTدینامیکی 

نسبی طای چگالی با خآید. ست میدحالل پذیری بشود. در نهایت به کمک چگالی انرژی چسبندگی، پارامتر انمی

 شود.محاسبه مینسبت به حالت تجربی،  %1.3و پارامتر انحالل پذیری با خطای  1.5%
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  مقدمه -1
های سازیرود. شبیهسازی دینامیک مولکولی از ابزارهای مهم حل مسائل پیچیده علوم مختلف به شمار میشبیه

ای میکروسکوپی بین کنش ههای مولکولی )از لحاظ ساختاری و بر هم و کامپیوتری جهت درک خواص مجموعهمحاسباتی 

 برسیمسازند تا به مفاهیمی جدیدی های مرسوم ما را قادر میشود. این محاسبات به عنوان مکمل آزمایشانجام می ها(آن

دینامیک مولکولی مسیری برای شناختن ویژگی های دینامیکی  ت.رسیدن به آنها از روش های دیگر غیرممکن اسکه 

دهد و یکی از برتری های آن است. شبیه سازیها و... به ما میلوژیکی، طیفهای رئوژگیل، ویمستقیم مانند ضرایب انتقا

در ابتدا کند. ل مینی و دنیای ماکروسکوپی آزمایشگاه عمهای محاسباتی مانند پلی بین ابعاد میکروسکوپی و مقیاس زما

کنیم. به ت میی از خواص بالک دریافدقیق دهیم و پیش بینیی برهمکنش های بین مولکولی ارائه میحدسی درباره

 [1]عبارتی دیگر میتوان آن را پلی میان مباحث تئوری و آزمایش تجربی دانست.

برای مطالعه برهمکنش های  1950یت در اواخر دهه روش دینامیک مولکولی برای اولین بار توسط آلدر و واین را

گام بعدی  در مورد رفتار مایعات ساده از مطالعات آنها به دست آمد.های سخت معرفی شد. بسیاری از بینش های مهم کره

آرگون بیه سازی را با استفاده از یک پتانسیل واقع بینانه برای شط رحمان بود که اولین توس 1964در این زمینه در سال 

توسط رحمان و  1974 مایع انجام داد و در نهایت اولین شبیه سازی دینامیک مولکولی برای سیستم واقعی آب در سال

ود. برای مثال شلوم مختلف استفاده میاستیلینگر انجام شد. امروزه تکنیک های شبیه سازی بسیار گسترش یافته و در ع

سازی دینامیک مولکولی در روش های تجربی یم ها و پروتئین ها و شبیهشبیه سازی کالسیک کوانتومی برا مطالعه آنز

 [2]استفاده می شود. NMRیکس و تعیین ساختار مانند کریستالوگرافی اشعه ا

 condensed-phase optimized molecular potentials for atomisticمخفف:) COMPASSیدان نیروی م

simulation studies) نطباق امیدان نیرو از . این نجام محاسبات برای طیف گسترده ای از مواد ایجاد شده استبا هدف ا

مایعات ، یستال های مولکولیکرها مختلف  ای گروهج تجربی با تئوری برای محاسبات استفاده میکند. میدان نیرو برنتای

با این میدان گروه تعریف شده است که دقت باالیی دارد. از جمله مواد قابل بررسی  28های جداگانه در  مولکولمولکولی و 

 [3].نیروی پلیمرها هستند
 

 شبیه سازی -2
 استفاده شد. BIOVIA Material Studio 2017ازی از نرم افزار برای شبیه س

 ساخت پلیمر -1-2
داد تکرار آن در عانتخاب شد و تواحد تکرار شونده اتیلن استفاده شد.  Homopolymerبرای ساخت پلیمر از ابزار 

ها بار گام بهینه شد. 5000حداکثر هندسی در  از نظر COMPASS( Forcefield)میدان نیرو ساختار با  است. 200زنجیر 

 Atomبه صورت اتمی )نیروهای الکتروستاتیکی و واندروالسی و تعیین ( Forcefield assignedنیرو )به کمک میدان 

based .(1 نمودارگام به حداقل انرژی می رسد. ) 3190ر ختار دسا( در نظر گرفته شد 
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 یلن ایجاد شدهساختار پلی اتزی روند بهینه سا -1 نمودار

 حاسبه چگالیم -2-2
میدان نیروی گرم بر سانتی متر مکعب، به کمک ساختار بهینه شده در  1رضی یک سل آمورف با چگالی ف

COMPASS صورت  تاتیکی بهنیروهای الکتروس شود.ایجاد میEwald به صورت  و واندروالسAtom based  در نظر گرفته

 1مده در جدول شود. خالصه نتایج بدست آاز نظر هندسی بهینه می 1-2قسمت ه مجدد مشابه سل ایجاد شد شود.می

 داشته که این پایداری مطابق رفتارکمتری نسبت به حالت خطی  کل زنجیر پلیمر در سل آمورف انرژیقابل مشاهده است. 

 قابل مشاهده است. 1اد شده در تصویر تصویر سل آمورف ایج ظار است.پلیمر قابل انت (Random Coilتصادفی )مارپیچ 

 
  فل آمورخطی و سحالت ثر بهینه سازی هندسی پلیمر در انرژی های بدست آمده در ا برخی از یسهقام -1 جدول

 سل آمورف خطی (kcal/mol) انرژی

 5.184 4.464 پیوندی

 144.868 55.134 زاویه ای

 -1077.128 -1275.781 پیچشی

 -416.840 56.862 اندروالسو

 25.743 7.123 الکتروستاتیکی

 -1373.328 -1208.469 انرژی کل
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 مورف بهینه شده پلی اتیلنآسل  – 1تصویر 

به تعادل می ثانیه(پیکو 50)در مجموع  گام 50000در  NVTدر اجرای دینامیکی به صورت  مدل ایجاد شدهسپس 

دما به خواهد بود.  2-2و واندروالس مطابق بخش  استاتیکیمکنش های الکتروو بره COMPASS رسد. میدان نیرو

  شود.درجه کلوین تنظیم می 298روی کلوین درجه  10 نوسانبا  Velosity Scaleصورت 

دما  گیرد.قرار می گیگاپاسکال 0.1شار خارجی با ف NPTمجدد در اجرای دینامیکی به صورت  بدست آمده، نتیجه

ج محاسبه با میانگین گیری از تمام نتایچگالی  شود.کنترل می Bredsenرت و فشار به صو Velosity Scaleبه صورت 

 ازی نشان داده شده است.سب زمان شبیه ستغییرات چگالی برح 2در نمودار  .خواهد شد
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 چگالی محاسبه شده در طی زمان شبیه سازی -2 نمودار

 

 حالل پذیریپارامتر انحاسبه م -3-2
چسبندگی انرژی چگالی  محاسبات به کمک ،2-2ریلکس شده در قسمت ساختار پذیری انحاللپارامتر 

(Cohesive Enrgy Density)  شود.میمحاسبه 

 

 جنتای -3
 نمایش داده شده است. 2نتایج بدست آمده از شبیه سازی با مقدار تجربی در جدول 

 
  شبیه سازی با نتایج تجربیده از آمج بدست یسه نتایمقا -2 جدول

 پارامتر مقدار محاسباتی [4]جربیار تمقد خطای نسبی

 (3g/cm) چگالی 0.837 0.85 -0.0153

 (3J/cm)50. پذیریپارامتر انحالل 16.416 16.2 0.0133

 

 نتیجه گیری -4
 متر انحالل پذیری پلی اتیلن را محاسبه کند.چگالی و پاراواند با دقت خوبی تمی COMPASSمیدان نیروی 

و  زیرا در شبیه سازی بلورینگی پلیمر در نظر گرفته نشده است بودهاتیلن چگالی محاسبه شده برابر چگالی آمورف پلی 

و بنابراین در این حالت پایدار  پیچ خورده کمتر از حالت خطی بوده . انرژی پلیمر در حالتسل به صورت آمورف ساخته شد

ریلکس  NVTبه کمک روش ساختار ابتدا  ها، قابل انتظار است.اختار مارپیج تصادفی پلیمراین موضوع به توجه به ساست. 

یر محاسباتی و ئه دهد. مقادشود تا چگالی مناسب را ارااز نظر حجمی ریلکس می NPTشده و سپس به کمک روش 

 است. %2ختالف آن ها کمتر از دند و ایسه شتجربی مقا

 

 مراجع

 
1.  Theory of Molecular Dynamics Simulation. Available from: "https://embnet.vital-

it.ch/MD_tutorial/pages/MD.Part1.htm". 

2.  Vollmayr-Lee, K., "Introduction to molecular dynamics simulations". American Journal of Physics, 

2020. 88. 

3.  Sun, H., "COMPASS:  An ab Initio Force-Field Optimized for Condensed-Phase 

ApplicationsOverview with Details on Alkane and Benzene Compounds". The Journal of Physical 

Chemistry B, 1998. 102(38): p. 7338-7364. 

4.  Mark, J.E., "Physical Properties of Polymers Handbook". 2 ed. 2007: Springer. 

 


