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АНОТАЦІЯ 

Роман ЧОРНИЙ. Вплив деформації на фононний транспорт в Si нанонитках 

різної морфології.  

Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю 104 Фізика та 

астрономія, освітня програма «Фізика наносистем». – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, 

кафедра фізики металів. – Київ – 2022.  

Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент Василь 

КУРИЛЮК, завідувач кафедри фізики металів. 

Методом молекулярної динаміки досліджено вплив деформацій на 

теплопровідність кремнієвих нанониток та кремній-германієвих нанониток 

типу «ядро-оболонка». Для кремнієвих нанониток виявлено зменшення 

теплопровідності при одновісному розтягу. Показано, що ефект зменшення 

теплопровідності зумовлений зменшенням швидкості поздовжних 

акустичних фононів. Для нанониток типу «ядро-оболонка» розраховано 

внутрішні деформації та проаналізовано їх внесок в загальну 

теплопровідність структур. 

Ключові слова: кремній, германій, нанонитка, коефіцієнт теплопровідності, 

метод молекулярної динаміки.  

 

SUMMARY 

Chornyi R.M. Strain effect on phonon transport in Si nanowires of different 

morphology. 

Master’s qualification in specialty 104 Physics and astronomy, educational 

program «Physics of nanosystems». – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Faculty of Physics, Metal Physics Department. – Kyiv. – 2022.  

Research supervisor: Candidate of Physico-Mathematical Sciences, Associate 

Professor Vasyl KURYLIUK, Head of Metal Physics Department.  



 

 

The strain effect on thermal conductivity of silicon nanowires and silicon-

germanium "core-shell" nanowires was studied by the method of molecular 

dynamics. It was detected a decrease in thermal conductivity of silicon nanowires 

under uniaxial stretching. It was shown that the effect of decreasing thermal 

conductivity was caused by a decrease in the velocity of longitudinal acoustic 

phonons. The internal deformations of "core-shell" nanowires were calculated and 

it was analyzed its part in total thermal conductivity of structures.  

Key words: silicon, germanium, nanowire, thermal conductivity coefficient, 

molecular dynamics method. 
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ВСТУП 

Сучасний розвиток технологій супроводжується зростанням потреб у 

виробництві та споживанні електроенергії. Проте, велика частина 

виробництва електроенергії на сьогодні спряжена із забрудненням 

екологічної системи планети. Зокрема, спалювання корисних копалин в 

якості пального на ТЕС супроводжується виділенням сірчаного, 

вуглекислого та чадного газів, а також оксидів азоту, пилу, сажі та інших 

забруднюючих речовин. Видобування вугілля відкритим способом приводить 

до зміни природних ландшафтів, а інколи – і до їхньої руйнації. Розливи 

нафти і нафтопродуктів при видобуванні та транспортуванні здатні 

пошкодити флору та фауну на великих територіях. Атомна енергетика, на яку 

припадає майже половина виробленої електроенергії в Україні, також є 

потенційно небезпечною через можливість аварій на енергоблоках, які 

супроводжуються викидом в довколишнє середовище радіоактивних 

речовин. Крім того, виникає ряд проблем, пов’язаних з переробкою і 

захороненням ядерних відходів. 

Саме тому в останні десятиліття активно проводиться дослідження і 

розробка альтернативних джерел енергії, серед яких виділяються сонячні 

батареї, вітряки, геотермальні установки і установки, що працюють на 

біомасі. Звичайно, в них є ряд своїх недоліків, проте в плані екології вони 

набагато менше приносять шкоди довкіллю. Окрім того, поклади вугілля, 

нафти і газу з часом виснажуються, а сонце і вітер є невичерпними 

джерелами енергії. 

Одним із альтернативних джерел енергії можуть стати термоелектричні 

елементи. Перш за все, їх використання є повністю екологічно чистим. Окрім 

того, відкривається можливість використовувати теплову енергію, яка 

неефективно розсіюється в багатьох індустріальних процесах. До цього 

всього додамо простоту конструкції, відсутність рухомих деталей, 

безгучність роботи, велику надійність, можливість мініатюризації без втрати 
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ефективності. Тому термоелектричні елементи вже активно 

використовуються в аерокосмічній сфері, транспортуванні, індустріальних 

потребах, медичному обладнанні та вимірюванні температури. 

Попри зазначені переваги, термоелектричні елементи є економічно 

вигідними лише в застосуваннях малого масштабу. Це пов’язано з тим, що 

коефіцієнт корисної дії термоелектричних елементів становить лише близько 

4%, тоді як аналогічний параметр для сонячних батарей на сьогодні 

перевищує 20%. З цієї точки зору вкрай нагальною потребою є пошук 

методів підвищення ефективності перетворення енергії в термоелектричних 

елементах. Одним з перспективних шляхів для досягнення зазначеної мети на 

сьогодні вважається використання наноструктур, як робочих матеріалів для 

створення термоелементів. Саме нанорозмірний стан відкриває можливості 

для контрольованого керування тепловими та електричними властивостями 

робочого матеріалу, які визначають термоелектричну добротність. 

Метою даної роботи є визначення впливу деформації кремнієвих 

нанониток на їх теплопровідність. Зокрема, за допомогою методів 

комп’ютерного моделювання виконано серію розрахунків теплопровідності 

Si-нанониток в умовах одновісного розтягу та при наявності внутрішніх 

деформацій в структурі. Передбачається, що отримані результати можуть 

стати підґрунтям для розробки термоелектричних елементів підвищеної 

ефективності на основі деформованих нанониток.  
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I.ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД 

1.1. Термоелектричні елементи: принцип дії та проблеми 

 підвищення ефективності енергоперетворення

Термоелектричні перетворювачі як елементи альтернативної енергетики 

викликають значний прикладний інтерес через широкі можливості 

перетворення тепла від різних джерел (теплові станції, заводи, моторні 

транспортні засоби, комп’ютери чи навіть людське тіло) в електричну 

енергію [1-2]. Основними перевагами цього методу отримання енергії є 

відсутність хімічних реакцій, тривалий час експлуатації конструкції, 

безтоксичність [3]. 

Принцип дії термоелементів ґрунтується на використанні ефекту 

Зеєбека, що виникає в замкнутому колі із двох напівпровідників n- і p-типу 

(рис.1.1) При неоднорідному нагріві такої структури, від гарячого до 

холодного краю одного напівпровідника дрейфуватимуть електрони, а по 

іншому – дірки. Таким чином, внаслідок теплового потоку виникає різниця 

потенціалів (напруга) між вказаними матеріалами [1].  

 

 

Рис.1. Схема термоелектричного елемента 
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Ефективність (термоелектрична добротність) η перетворення теплової 

енергії в електричну визначається як [3]: 

2S T

k


  ,      (1.1) 

S - коефіцієнт Зеєбека, T - температура, σ - електропровідність, а k – 

теплопровідність. З виразу (1.1) випливає, що одним зі шляхів збільшення 

ефективності термоелектричного елемента є зменшення теплопровідності 

робочого матеріалу без суттєвої зміни електропровідності. Однак, вказані 

величини є пов’язаними: при збільшенні електропровідності зростає і 

теплопровідність матеріалу. Тому проблема пошуку методів контрольованої 

зміни теплопровідності матеріалів залишається актуальною як з 

фундаментальної, так і прикладної точок зору. Одним із шляхів її вирішення 

на сьогодні вбачається використання наноструктур, зокрема, кремнієвих 

нанониток та розробка способів тюнінгу їх теплових властивостей. 

 

 

 1.2. Способи контрольованої зміни теплопровідності нанониток

В ранніх експериментах Хохбаума [4] було встановлено, що 

термоелектрична добротність в кремнієвих нанонитках може суттєво 

підвищитися порівняно з об’ємним кремнієм внаслідок майже стократного 

зниження теплопровідності. Однак, для промислового виробництва 

термоелектричних елементів на основі кремнієвих нанониток необхідні 

подальші дослідження та пошук нових методів зниження теплопровідності.  

Встановлено, що теплопровідність нанониток є чутливою до 

геометричних параметрів. Зокрема, в роботі [5] було показано, що 

теплопровідність k нанониток Si змінюється з їх довжиною L як k~L
β
. 

Зменшення діаметру та площі поперечного перерізу веде до збільшення 

питомої поверхні нанониток і відповідного зменшення теплопровідності за 

рахунок розсіювання фононів на границі поділу. За допомогою моделювання 
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методом молекулярної динаміки було показано [6], що теплопровідність 

нанонитки може змінюватися в залежності від форми поперечного перерізу. 

Зокрема, найнижча теплопровідність спостерігається в нанонитках з 

трикутною формою поперечного перерізу. 

Іншим шляхом зміни теплопровідності нанониток є створення 

нанониток на основі твердих розчинів Si1-xGex. Наприклад, Чен 

продемонстрував [7], що теплопровідність нанониток Si1-xGex досягає 

мінімуму при вмісті Ge x=0.5 і становить лише приблизно 18% від 

теплопровідності нанониток із чистого кремнію. Зниження теплопровідності 

відбувається внаслідок локалізації фононних мод через домішкове 

розсіювання. Лі та Мінго [8] виявили, що теплопровідність нанониток 

Si0,6Ge0,4 при кімнатній температурі вздовж кристалографічного напрямку 

<001> є на 16% вищою, ніж вздовж напрямку <111>. При нижчих 

температурах анізотропія теплопровідності може досягати 87%.  

Ефективним методом керування теплопровідністю нанониток є 

використання надграток Si/Ge [9]. Зокрема, Ху зі співавторами отримали 

наднизькі значення теплопровідності в Si/Ge нанонитках, використавши 

комбінацію поверхневого та гетерофазного розсіювання фононів. 

Дослідження показали, що теплопровідність Si/Ge нанониток змінюється 

немонотонно як з довжиною решітки Si/Ge, так і з площею поперечного 

перерізу нанонитки. При цьому теплопровідність таких нанониток приблизно 

є на порядок (92%) нижчою, ніж відповідне значення в кремнієвих 

нанонитках.  

Альтернативним способом подальшої модуляції теплопровідності 

нанониток є структурна інженерія, зокрема, використання структур типу 

«ядро-оболонка», пористих чи резонансних структур. Виявлено, що просте 

осадження тонкої оболонки Ge на кристалічний Si може призвести до різкого 

зниження теплопровідності на 75% при кімнатній температурі порівняно з 

непокритими нанонитками [10]. Показано, що таке зниження 

теплопровідності є результатом локалізації фононних довгохвильових мод на 
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межі поділу Si–Ge та появи високочастотних дифузійних мод. Вайсс 

експериментально встановив, що в Si-нанонитках з діаметром, більшим за 

довжину вільного пробігу фононів, пористість істотно знижує 

теплопровідність. У сильно пористих Si-нанонитках теплопровідність може 

знижуватися навіть до 1 Вт·м
-1

·К
-1

. 

 

 

1.3. Деформація як інструмент керування тепловими 

 властивостями наноматеріалів

Варто зазначити, що не всі описані способи керування теплопровідністю 

нанониток отримали подальший розвиток, оскільки одні з них виявилися 

несумісними з кремнієвою технологією, а деякі інші – не привели до 

очікуваних ефектів. Одним з можливих напрямів подальшого розв’язку даної 

проблеми може стати страйнтроніка – розділ сучасної фізики, який вивчає 

можливості деформації як інструменту для керування фізичними процесами і 

властивостями твердих тіл і наноструктур. На сьогодні існують достеменні 

дані, що демонструють зміни теплових властивостей наноматеріалів різної 

розмірності під впливом деформацій. Зокрема, показано, що 

теплопровідність вуглецевих нанотрубок незначно зростає при зсувних 

деформаціях і швидко зменшується при деформаціях одновісного розтягу 

[11]. Також виявлено, що теплопровідність GaN нанониток зменшується при 

деформації розтягу до температури фазового переходу 1495 K, після чого 

вона залишається здебільшого сталою при збільшенні осьової деформації 

[12]. В останні роки також інтенсивно вивчається вплив деформації на 

властивості 2D-матеріалів [13-14].  

Проте, варто відмітити, що дослідження деформаційного впливу на 

процеси фононного транспорту в нанонитках знаходяться лише в початковій 

фазі і низка питань щодо механізмів впливу деформації на теплові 

властивості залишається нерозкритими. В даній роботі проводиться 
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дослідження впливу зовнішньої та внутрішньої деформації на 

теплотранспортні характеристики нанониток на основі кремнію. 

 

 

 1.4. Вплив деформації на теплопровідність 3D-матеріалів

В роботі [15] авторами було досліджено вплив сил розтягу та стиснення 

на теплопровідність кремнію. Метод рівноважної молекулярної динаміки 

було використано для оцінки теплопровідності з урахуванням різних 

міжатомних потенціалів. Зокрема, було перевірено потенціали Стіллінгера-

Вебера, Терзоффа, EDIP, MEAM для опису руху атомів кремнію за різних 

деформацій та температурних умов. Виявилось, що потенціал Терзоффа дає 

фізично коректну криву теплопровідності при гідростатичній деформації, 

тоді як інші потенціали дають великі похибки, особливо при застосуванні 

деформації стиску. Крім того, знайдено фононну густину станів та криві 

дисперсії за допомогою моделювання молекулярної динаміки. Ці дані 

безпосередньо використовувались для розрахунків теплопровідності з 

урахуванням наближення кінетичної теорії. Порівняння результатів 

моделювання молекулярної динаміки та кінетичної теорії як функції 

деформації та температури дозволило дослідити різні фактори, що впливають 

на теплопровідність напруженого кремнію. 

Розвиваючи даний напрямок досліджень, А. Тейлор дослідив вплив 

пластичної деформації на теплопровідність різних іонних кристалів [16]. У 

кристалах NaCI, KCI та NaF було виявлено різке зменшення 

теплопровідності при деформації, подібне до тих, про які повідомляють 

Спроулл, Мосс та Вайнсток. Несподівані відмінності у частотній залежності 

часу релаксації фононного дефекту викликають запитання, чи можуть 

точкові дефекти, створені під час деформації, впливати на розсіювання 

фононів. Схоже, що дослідження кінетики відновлення теплопровідності, 

паралельні цим, проведені на змінах масової густини Сільверстоуном і 
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Праттом на NaCI, і Воном на KCI, виключають це. Експерименти на 

зігнутому LiF підтвердили припущення Спроулла, що теплопровідність 

деформованих кристалів визначається когерентним розсіянням фононів на 

групах дислокацій. 

Здатність змінювати теплові та механічні властивості наноструктур 

шляхом адаптування наноструктурної морфології призвела до значної 

активності в таких сферах як мікроелектронні та оптоелектронні пристрої. 

Два типи наноструктур, які привернули значну увагу В. Самведі [17], - це 

надгратки Si–Ge та біоміметичні нанокомпозити Si–Ge, в яких одна фаза 

розподіляється в іншій фазі біоміметичним способом, подібно до біологічних 

матеріалів. В своєму дослідженні Самведі виконав систематичне порівняння 

атомістичних факторів, які впливають на їх температурну поведінку при 

різних ступенях деформації в діапазоні температур, для набору надграток Si–

Ge та біоміметичних нанокомпозитів Si–Ge з використанням моделювання 

нерівноважної молекулярної динаміки при трьох різних температурах (400, 

600 та 800 K) та на рівнях деформацій, що варіюються від -10 % до 10%. 

Аналіз вказує на те, що морфологічні відмінності нанорозмірних надграток 

та нанокомпозитів призводять до вражаючого контрасту спектральної 

густини фононів, міжфазного теплового граничного опору та 

теплопровідності. У випадку нанокомпозитів зміни морфології на 

наномасштабі та деформація на розтяг або стиск при температурах від 400 до 

800 К не мають значного впливу на зміну теплопровідності. Однак такі 

фактори сильно впливають на теплопровідність надграток. Виявлено, що 

товщина нанокомпозитів суттєво впливає на значення теплопровідності при 

деформації, при чому зі збільшенням впливу деформації при збільшенні 

товщини нанокомпозиту. Авторами дослідження було показано, що 

співвідношення, засноване на ефективному середньому наближенні, 

відповідає розрахованим за допомогою молекулярної динаміки значенням 

теплопровідності нанокомпозитів. 
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В іншій роботі [18] за допомогою атомного моделювання було 

досліджено розмірний, температурний та деформаційний впливи на 

теплопровідність аморфно-кристалічних кремнієвих надграток. Виявилось, 

що додавання шару аморфної фази значно зменшує теплопровідність 

надграток. При підвищенні температури зростає і теплопровідність, а опір 

Капіци зменшується. У міру зміни деформації від стиснення до натягу опір 

Капіци збільшується, а теплопровідність зменшується як при стисненні, так і 

при розтягу. Коефіцієнти перекриття спектрів вібрацій на межі поділу 

використовуються для пояснення впливу деформації на міжфазний 

теплообмін. Дане дослідження демонструє потенціал для формування 

теплових властивостей аморфних/кристалічних кремнієвих надграток 

шляхом введення зовнішніх факторів, таких як деформація та температура. 

 

 

 1.5. Вплив деформації на теплопровідність 2D-матеріалів

В рамках дослідження впливу деформації на теплопровідність 2D-

матеріалів групою вчених було розглянуто аномальний вплив деформації на 

теплопровідність борофену методом реактивної молекулярної динаміки [19]. 

Для цього було синтезовано, власне, борофен: атомарно тонкий, гофрований, 

кристалічний двовимірний борний лист. Моделювання одновісного розтягу 

виконали вздовж прямолінійних напрямків при кімнатній температурі і, в 

результаті, виявили 2D-модулі пружності 188 Н/м
2
 та 403 Н/м

2
 уздовж 

поперечних і поздовжніх напрямків відповідно. Ця анізотропія пояснюється 

вигином борофенової структури вздовж поперечного напрямку. 

Окрім того, було використано нерівноважну молекулярну динаміку для 

розрахунку теплопровідності гратки. Враховуючи її розмірну залежність, при 

кімнатній температурі очікується отримати теплопровідність 75,9±5,0 Вт/м·K 

та 147±7,3 Вт/м·K, а ефективну середню довжину вільного пробігу фононів 

оцінено в 16,7±1,7 нм і 21,4±1,0 нм для поперечних і поздовжніх напрямків 
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відповідно. У цьому випадку анізотропія пояснюється різною густиною 

станів низькочастотних фононів з меншими груповими швидкостями і, 

можливо, скорочує час життя поперечних фононів. 

Також виявлено, що при деформації борофену в поздовжньому 

напрямку спостерігається значне збільшення теплопровідності в цьому ж 

напрямку. В той же час, якщо зразок деформований в поперечному напрямку, 

спостерігається значно менший приріст теплопровідності. Для деформації 8% 

в поздовжньому напрямку теплопровідність збільшується в 3,5 рази (250%), 

тоді як при такій самій поперечній деформації отримується збільшення лише 

в 1,2 рази (20%). 

Також було проведено розрахункове дослідження конкуруючого впливу 

деформації та вакансій на теплопровідність силіцену [20]. Для цього було 

теоретично досліджено теплопровідність силіцену при ізотропних 

деформаціях розтягу в широкому діапазоні температур. На основі рівняння 

Больцмана в наближенні часу релаксації та використовуючи деформаційно-

залежні силові константи, отримані з першопринципних розрахунків, 

обчислено варіації теплопровідності напруженого нескінченного та 

скінченного за розмірами силіцену з одновакансійними дефектами та 

порівняно їх з випадком не напруженого силіцену. Зокрема, досліджувалась 

конкуренція між двома протилежними ефектами; деформація спричиняє 

підвищення теплопровідності, а вакантні дефекти спричиняють її зменшення. 

Було показано, що наявність вакантних дефектів має більш чіткий і набагато 

сильніший ефект у напруженому силіцені і здатна видаляти або зміщувати 

пік, створений деформацією в теплопровідності нескінченного силіцену. 

Цікаво, що придушення теплопровідності через вакансії змінюється залежно 

від деформації. Крім того, представлені результати показують, що при 

збільшенні температури теплопровідність стає менш чутливою до 

деформації, і різниця між зразками нескінченного та скінченного розміру 

поступово зникає. Нарешті, розрахунки показують, що ефект параметра 
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дзеркальності граничного розсіяння чіткіше проявляється при проміжних 

значеннях деформацій. 

Подібні дослідження були проведені з аморфними тонкими плівками 

діоксиду кремнію [21]. Вплив деформації на теплопровідність моделювався 

за допомогою молекулярної динаміки. Результати вказують на те, що 

теплопровідність монотонно зменшується при зміні деформації від стиску до 

розтягу. Загалом теплопровідність змінюється залежно від товщини та 

температури під напруженням. Для пояснення явищ використовується 

густина фононних станів напружених тонких плівок. Результати можуть бути 

потенційно використані для проектування пристроїв MEMS, які працюють 

при підвищеній температурі та використовують аморфну плівку SiO2 та інші 

подібні тонкі плівки. 

Дослідження з іншою плівкою описано в роботі [22]. За допомогою 

молекулярно-динамічних розрахунків досліджувався вплив деформації на 

теплопровідність та локальний розподіл теплового потоку в 

термоелектричній наноплівці Bi2Te3. Встановлено, що теплопровідність 

наноплівки Bi2Te3 може ефективно регулюватися деформацією. Примітно, 

що 6% деформація на розтяг здатна зменшити теплопровідність на 50%, тоді 

як деформація під стиском 4% може збільшити теплопровідність на 60%. 

Цікаво, що локальний тепловий потік в окремому атомному шарі зовсім по-

різному реагує на деформацію на розтяг і стиск: деформація на розтяг 

призводить до більш рівномірного розподілу теплового потоку, тоді як 

деформація на стиск веде до протилежної тенденції. За допомогою аналізу 

фононного коливального спектру було отримано основні фізичні уявлення 

про взаємозв'язок між деформацією, теплопровідністю та розподілом 

теплового потоку. Проведені дослідження забезпечують можливий шлях 

ефективної настройки теплопровідності термоелектричної наноплівки Bi2Te3 

за допомогою деформаційної інженерії. 

Іншою групою вчених було досліджено вплив деформації на коливання 

решітки, теплоємність та теплопровідність графена [23]. Першопринципні 
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розрахунки виконано на основі методу функціоналу густини. Виявлено, що 

дві вироджені оптичні гілки на фононних дисперсійних кривих 

розщеплюються поблизу G-точок через зменшену симетрію кристалів, і 

частоти оптичних фононних мод зміщуються вниз, індукуючи більше 

фононних мод при даній температурі. Теплоємність збільшується, але 

теплопровідність знижується через посилене розсіювання Умклаппа серед 

більшої кількості фононів. Це явище слід враховувати при визначенні 

теплорегулювання пристроїв на основі графена. 

Цікавим напрямком є дослідження Р. Челетона. У своїй роботі [24] він 

вивчав вплив деформації кручення на теплопровідність моно-, дво- та 

тришарової нанострічки графена. Фізична деформація та геометричні зміни 

низькорозмірної наноструктури впливають на перенос фононів, що 

призводить до помітних змін теплових характеристик. В даній роботі був 

проведений розрахунок теплопровідності скрученої графенової нанострічки 

за допомогою нерівноважної молекулярної динаміки. Зниження значення 

теплопровідності стрічки спостерігається із збільшенням кута кручення. 

Встановлено, що величина теплопровідності скрученої стрічки залежить від 

її  довжини і температури, при якій відбувається фізична деформація. 

Порівняно з моношаровою, зменшення теплопровідності двошарової та 

тришарової графенової стрічки є меншим за рахунок взаємодії між сусідніми 

шарами. Аналіз фононного транспорту у скрученому графені свідчить про те, 

що знижена теплопровідність деформованої графенової нанострічки 

обумовлена пом’якшенням акустичних фононних мод. 

Заслуговують на увагу дослідження теплопровідності у гібридизованих 

нанострічках графену та нітриду бору, модульованих деформацією [25]. 

Теплотранспортні властивості в гібридизованих стрічках графена та нітриду 

бору під різними штамами вивчалися за допомогою моделювання 

нерівноважною молекулярною динамікою. Було встановлено, що вплив 

деформацій на теплопровідність визначається їх типом. При деформації 

розтягу та зсуву, теплопровідність може модулюватися щонайменше до 50% 
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при кімнатній температурі, якщо деформація ɛ варіюється від 0 до 0,2. Однак, 

при деформації стиснення і згину, теплопровідність виявляється нечутливою 

до зміни деформації. Крім того, встановлено, що теплопровідність цих 

матеріалів суттєво залежить від розміру гібридизованої стрічки та 

відношення кількості h-BN до графену. 

Варто також згадати про дослідження теплопровідності графену при 

двовісному деформуванні. В роботі [26] досліджується вплив двовісної 

деформації розтягу на теплопровідність зигзагоподібного графена та графена 

типу «крісло» за допомогою моделювання нерівноважної молекулярної 

динаміки. Виявлено, що теплопровідність значно знижується при деформації 

з максимальним скороченням, отриманим при рівномірному двоосному 

деформуванні. 

 

 

 1.6. Вплив деформації на теплопровідність 1D-матеріалів 

В роботі [27] Юнг дослідив деформаційну залежність теплопровідності 

[0001]-орієнтованих GaN-нанониток. Було проаналізовано термомеханічну 

поведінку GaN-нанониток, орієнтованих вздовж напрямку 0001, з діаметром 

2,26 і 3,55 нм при навантаженні розтягу, за допомогою моделювання 

молекулярної динаміки методом Гріна-Кубо. Також досліджено фазове 

перетворення з в’юрциту в тетрагональну структуру. В результаті було 

встановлено, що теплопровідність зменшується при деформації розтягу та 

фазовому перетворенні, за винятком найменшого діаметра та температур 

вище 1495 K, при яких вона залишається здебільшого сталою при збільшенні 

деформації. Очевидно, що різні моди є наслідком змін поведінки фононів, 

пов’язаних, головним чином, з поверхневими структурами нанониток за 

різних умов. 

До перспективних 1D-матеріалів також належать вуглецеві нанотрубки. 

Групою вчених було досліджено теплопровідність чотирьох типів 
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деформованих вуглецевих нанотрубок методом нерівноважної молекулярної 

динаміки [28]. Виявилось, що різні деформації по-різному впливають на 

теплові властивості вуглецевих нанотрубок. Для зігнутих вуглецевих 

нанотрубок теплопровідність не залежить від кута вигину. Однак 

теплопровідність незначно зростає при xy-деформаціях і швидко 

зменшується при z-деформаціях. Теплопровідність не змінюється при 

гвинтових деформаціях до руйнування вуглецевих нанотрубок, але різко 

зменшується після досягнення критичного коефіцієнту деформації. 
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II.МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Нерівноважна молекулярна динаміка для розрахунку 

 теплопровідності нанониток

В даній роботі досліджувались процеси теплового транспорту в 

циліндричних кремнієвих нанонитках та кремній-германієвих нанонитках 

типу «ядро-оболонка» (рис.2.1). Моделювання процесів виконувалось за 

допомогою пакетів молекулярної динаміки LAMMPS [29]. Спочатку 

створювалась сама нанонитка, в якій атоми Si і атоми Ge розміщувались у 

вузлах кристалічної гратки таким чином, щоб ядром нитки був германій, а 

оболонкою – кремній. Бічна поверхня розглядалась вільною, а на грані, 

перпендикулярні до осі нанонитки, накладались періодичні граничні умови. 

Така структура витримувалась при сталих температурі і тиску (NPT-

ансамбль) впродовж 250 пс до повної релаксації механічних напружень. 

Інтегрування рівнянь руху здійснювалося за допомогою алгоритму Верле з 

кроком по часу 0.5 фс. 

В роботі визначався коефіцієнт теплопровідності 𝑘  вздовж осі нитки 

(напрямок 𝑂𝑧  на рис.2.1). Його розрахунки проводились методом 

нерівноважної молекулярної динаміки через алгоритм Мюллер-Плате [30]. 

В рамках вищезгаданого алгоритму величина 𝑘  визначалась із закону 

Фур’є: 

𝑘 = −
𝑞𝑧

𝑑𝑇 𝑑𝑧⁄
         (2.1) 

 

де qz – потік тепла, dT/dz – градієнт температури в обраному напрямку.  

Щоб створити тепловий потік, алгоритм Мюллер-Плате передбачає 

наступне. Спочатку досліджувана структура розбивається по довжині на 

тонкі шари. Центральний шар називають «гарячим», а крайні – «холодними» 

(рис.2.2). 
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Рис.2.1 Схеми досліджуваних нанониток: кремнієва нанонитка (вгорі) та 

нанонитка типу «ядро-оболонка» (внизу) 

 

В процесі періодично, через певну кількість кроків, обираються атом із 

найменшою швидкістю vh (кінетичною енергією) з «гарячого» шару і атом із 

найбільшою швидкістю vc з «холодного» шару. Далі здійснюється обмін 

швидкостями (енергіями) між цими атомами, що призводить до виникнення в 

структурі теплового потоку qz величиною: 

𝑞𝑧 =
1

2𝑡𝑆
∑

1

2
𝑀(𝑣𝑐

2 − 𝑣ℎ
2)𝑁𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑠

       (2.2) 

 

де t – час, протягом якого відбуваються обміни швидкостями, S – площа 

поперечного перерізу зразка, M – маса атома. 

Після багаторазового повторення таких обмінів кінетична енергія, а, 

отже, і температура «гарячого» шару стане вищою, ніж середня по зразку. 

Відповідно, температура «холодного» шару буде нижчою, ніж середнє 

значення по зразку. 

Температуру Ті кожного і-того шару можна обчислити за 

співвідношенням: 
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𝑇𝑖 =
1

𝑡𝑎𝑣
∑ (

1

3
𝑁𝑖𝑘𝐵 ∑ 𝑀𝑗𝑣𝑗

2𝑁𝑖
𝑗=1 )𝑡         (2.3) 

 

 

Рис.2.2. Схема реалiзацiї алгоритму Мюллер-Плате для визначення 

коефiцiєнта теплопровiдностi нанонитки. В верхнiй частинi пунктиром 

показано центральний i два крайнi шари, на якi розбивається нанонитка. 

Стрiлками показано напрямок теплового потоку 𝑞 в структурi. В нижнiй 

частинi схематично зображено розподiл температури вздовж нанонитки. 

Лiнiями на залежностi 𝑇(𝑧) видiлено дiлянки, з яких визначається градiєнт 

температури.  

 

Відомо, що коефіцієнт теплопровідності, розрахований методом 

Мюллер-Плате залежить також і від розміру комірки 𝐿c: 

0

1 1

ck k L


  ,      (2.4) 

де 𝑘0 – розрахований коефiцiєнт теплопровiдностi для комiрки з розмiром 𝐿𝑐, 

𝑘 – екстрапольоване значення коефiцiєнта теплопровiдностi для об’ємного 

матерiалу (𝐿𝑐 → ∞), 𝛼 – коефiцiєнт пропорцiйностi, що не залежить вiд 

розмiру 𝐿𝑐. Тому для одержання теплопровiдностi об’ємного 𝑎-SiO2 в роботi 
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попередньо будувались залежностi оберненої теплопровiдностi 1/𝑘0 вiд 

оберненої довжини 1/𝐿𝑐, якi екстраполювались для 𝐿𝑐 → ∞. 

 

 

  2.2. Потенціал міжатомної взаємодії

Вибір потенціалу міжатомної взаємодії є одним з ключових факторів 

при моделюванні фізичних процесів методом молекулярної динаміки. В 

даній роботі для опису міжатомних взаємодій було обрано потенціал 

Терзофф [31] як такий, що дає задовільне узгодження з експериментом при 

розгляді механічних і теплових властивостей кремнієвих та германієвих  

структур. 

Енергія міжатомної взаємодії в рамках даного потенціалу визначається 

співвідношенням [31]: 

 
1

2

ij ij ij ijr r

c ij ij ij ij
i j

E f r A e b B e
  



  
  ,   (2.4) 

де перший та другий доданки в квадратних дужках відповідають 

відштовхуванню і притяганню, а функція fc(rij) визначається як 

 
 

1,

1 1
cos , ,

2 2

0,

ij ij

ij ij

c ij ij ij ij

ij ij

ij ij

r R

r R
f r R r S

S R

r S






 
    

   




  (2.5) 

Доданок, що відповідає за притягання в (2.5) модулюється функцією 

 
1/2

1
i

i i

n
n n

ij ij i ijb   


  ,     (2.6) 

а функція 𝜁𝑖𝑗 враховує кутову залежність сили взаємодії: 
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,

ij c ik ik ijk
k i j

f r g  


  ,    (2.7) 

де 

 
2 2

2 2 2
1

( cos )

i i
ijk

i i i ijk

c c
g

d d h



  

 
.    (2.8) 

Значення параметрів потенцiалу Терзофф для кремнію та германію 

наведено в таблиці 2.1. 

 

Табл. 2.1.  Параметри потенціалу Терзофф для Si та Ge 

Константа Si Ge 

A(eV) 1830.8 1769 

B(eV) 471.18 218.787 

λ(Å
-1

) 2.4799 2.4451 

µ(Å
-1

) 1.7322 1.7047 

β 1.1·10
-6 

9.0166·10
-7 

n 0.78734 0.75627 

c 1.0039·10
5 

6.46921·10
4 

d 16.217 15.652 

h -0.59825 -0.43884 

R(Å) 2.7 2.8 

S(Å) 3.0 3.1 

 

 

 2.3. Методика розрахунку густини коливальних станів

В діелектриках та напівпровідниках, які витримуються при температурі 

нижче температури розриву, значною мірою на теплопровідність впливають 
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фонони, переважно акустичні. Тоді найпростіший вираз для теплопровідності 

k виглядатиме так: 

𝑘(𝑇) =
1

3
< 𝑣𝑝ℎ > 𝛬𝑝ℎ(𝑇)𝐶(𝑇)    (2.10) 

 

де <vph> - середня швидкість фонона, Λph – довжина вільного пробігу фонона, 

і С – питома теплота, яку можна визначити через фононну густину станів та 

функцію розподілу Бозе-Ейнштейна. Теорія k(T) вимагає, в основному, 

обчислення декількох механізмів розсіювання, які сприяють визначенню 

довжини вільного пробігу. 

Тому спектри дисперсії фононів потрібні як складові приблизних 

обчислень для складних систем, таких як нанонитки. У такому випадку 

важливою характеристикою є густина фононних станів n(ω), яка 

визначається за допомогою розрахунків кількості станів ndω, які 

потрапляють у діапазон частот від ω до ωdω. В даній роботі густина 

фононних станів обчислюється за допомогою перетворення Фур'є 

автокореляційної функції швидкості Z(τ) 

𝑍(𝜏) =
<�⃗� (𝜏)∙�⃗� (0)>

<�⃗� (0)∙�⃗� (0)>
       (2.11) 

де 𝑣 (𝜏) і 𝑣 (0) – атомні швидкості в момент часу t= τ  і t=0 відповідно, а 

< 𝑣 (𝜏) ∙ 𝑣 (0) >=
1

𝑁�̃�
∑ ∑ 𝑣𝑖⃗⃗⃗  

𝑁
𝑖

�̃�
𝑡 (𝑡 + 𝜏)𝑣𝑖⃗⃗⃗  (𝑡)   (2.12) 

виражає очікуване значення швидкості, в той час як сумування проходить по 

часу від 0 до τ, і по N атомах. Усереднення рівняння виконується протягом �̃� 

= 50 пс ~ при Т = 300 К. Далі густина фононів визначається як 

𝑛(𝜔) =
1

𝑍0
|∫ 𝑍(𝜏)𝑒𝑖𝜔𝜏𝑑𝜏

�̃�

0
|
2
    (2.13) 

де ω – кутова частота, а Z0 – коефіцієнт нормування, який визначається з 

умови ∫ 𝑛(𝜔)𝑑𝜔 = 1
∞

0
. 
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2.4. Програмний LAMMPS скрипт для розрахунку 

 теплопровідності нанониток

Для розрахунку коефіцієнта теплопровідності нанониток було створено 

програмний код в середовищі LAMMPS. За допомогою наведеного нижче 

скрипта виконувалася генерація структури, початкова мінімізація та 

релаксація структури та реалізація алгоритму Мюллер-Плате: 

variable          cycle loop 8 

variable          num equal v_cycle+0 

variable          seed equal v_cycle*v_cycle*150+v_cycle*23410+655210 

variable          nL equal  50  

variable          aSi equal 5.432  

variable          R_nw equal v_aSi*5 

variable          L_nw equal v_aSi*v_nL 

variable          Nc  equal 2.5 

variable          R_core equal v_aSi*v_Nc      

variable          Temperature index 300 400 500 600 700 800 900 1000    

variable          dt equal 0.5e-3 

variable          Tdamp equal 100*v_dt  

variable          Pdamp equal 1000*v_dt 

variable          Nrescale equal 10 

variable          Window equal 1.0 

variable          Fraction equal 0.5 

variable          Nslabs equal v_nL 

variable          Nsw equal 1 

variable          Nex equal 400 

variable          Nrepeat equal 500 

variable          Nfreq equal v_Nex*v_Nrepeat 

variable          Nswopping equal 50*v_Nfreq 

variable          NVE_Equil equal 500000 

variable          NPT_Equil equal 500000 

variable          Var equal v_Temperature 

shell             mkdir Results/CSNW_SiGe 

units             metal 

dimension         3 

boundary          p p p 

variable          xlo equal  -2*v_R_nw 

variable          xhi equal   2*v_R_nw 

variable          ylo equal  -2*v_R_nw 

variable          yhi equal   2*v_R_nw 

variable          zlo equal  -v_L_nw/2 

variable          zhi equal   v_L_nw/2 

lattice custom    ${aSi}     & 

        a1      1.0      0.0     0.0     & 

        a2      0.0      1.0     0.0     & 

        a3      0.0      0.0     1.0     & 

        basis   0.0      0.0     0.0     & 

        basis   0.0      0.5     0.5     &     
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        basis   0.25     0.25    0.25    &   

        basis   0.25     0.75    0.75    &  

        basis   0.5      0.0     0.5     &    

        basis   0.5      0.5     0.0     &    

        basis   0.75     0.25    0.75    &                                    

        basis   0.75     0.75    0.25    & 

region            NanoWire cylinder z 0.0 0.0  ${R_nw}  ${zlo} ${zhi} units box 

if "${Nc} > 0.0"  then "region  Core  cylinder z 0.0 0.0  ${R_core} ${zlo} ${zhi} units box" 

region            Box block ${xlo} ${xhi} ${ylo} ${yhi} ${zlo} ${zhi} units box 

create_box        2 Box 

create_atoms      2 region NanoWire 

if "${Nc} > 0.0"  then "delete_atoms      region Core" & 

"create_atoms     1 region Core"  

mass              1 28.0855 

mass              2 72.63 

pair_style        tersoff  

pair_coeff        * * SiCGe.tersoff Si(D) Ge 

neighbor          2.0   bin 

timestep          ${dt} 

thermo            1000 

reset_timestep    0 

timestep          ${dt} 

velocity          all create ${Temperature} ${seed} rot yes mom yes dist gaussian 

min_style         cg 

minimize          1e-18 1e-18 10000 10000 

reset_timestep    0 

fix               NVE all nve 

fix               TRESC all temp/rescale ${Nrescale} ${Temperature} ${Temperature} ${Window}  

${Fraction} 

run               ${NVE_Equil} 

unfix             NVE 

unfix             TRESC 

reset_timestep    0 

fix               NPT all npt temp ${Temperature} ${Temperature} ${Tdamp} iso 0.0 0.0 ${Pdamp} 

run               ${NPT_Equil} 

unfix             NPT 

reset_timestep    0 

fix               NVE all nve 

timestep          ${dt} 

thermo            ${Nex} 

compute           c1 all ke/atom 

variable          temper atom c_c1*1.60217e-19/(1.5*1.3806504e-23) 

variable          delta equal "lz/v_Nslabs" 

compute           ca all chunk/atom bin/1d z center ${delta}  units box 

fix               AVEC  all ave/chunk ${Nex} ${Nrepeat} ${Nfreq} ca v_temper file 

Results/CSNW_SiGe/tempprofile.${num}.dat  

fix               TC all thermal/conductivity ${Nex} z ${Nslabs} swap ${Nsw} 

variable          step equal step 

variable          tc equal f_TC 

fix               PRINT all print ${Nfreq} "${step}  ${tc}" append 

Results/CSNW_SiGe/energy.${num}.dat 

run               ${Nswopping} 
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print             "${Var} ${R_nw} ${R_core} ${dt} ${Nswopping} z MP" file 

Results/CSNW_SiGe/data.${num}.dat screen no 

write_data        Results/CSNW_SiGe/AtomPositions.${num}.data 

next              cycle 

next              Temperature 

jump              CSNW_SiGe.in  
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III.РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

3.1. Вплив зовнішньої одновісної деформації на коефіцієнт 

 теплопровідності кремнієвих нанониток

Деформаційний вплив на процеси фононного транспорту в нанонитках 

досліджувався шляхом їх попереднього одновісного розтягу з подальшим 

розрахунком коефіцієнта теплопровідності деформованих структур. Відомо, 

що в процесі деформації кремній зазнає крихкого руйнування при досягненні 

деякого критичного напруження. Тому перший етап роботи передбачав 

визначення напруження σ і деформації ε руйнування для модельованих 

нанониток та встановлення діапазону деформацій для розрахунку 

коефіцієнта теплопровідності. З цією метою для кожної нанонитки 

виконувався розрахунок кривої напруження/деформація, типовий вигляд якої 

показано на рис. 3.1.  

 

Рис. 3.1. Розрахована крива напруження/деформація для кремнієвої 

нанонитки при температурі Т=300 К 

 

З отриманої залежності видно, що напруження в нанонитці зростають 

при одновісному розтягу і досягають максимального значення σmax=14.5 ГПа 
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при деформації близько εmax=13.8%. При досягненні вказаних значень в 

нанонитці зароджується поверхнева тріщина (рис.3.2), яка швидко 

поширюється вглибину структури, після чого відбувається її руйнування.  

 

Рис. 3.2. Конфігурація кремнієвої нанонитки в процесі одновісного розтягу: 

a) – вихідний стан; b) зародження тріщини; c) d) – розвиток тріщини;  e) – 

руйнування нанонитки 

 

Оскільки в даній роботі метою є встановлення деформаційного впливу 

на теплопровідність нанониток без розгляду дефектів типу дислокацій чи 

тріщин, то доцільним було обрати діапазон деформацій, де нанонитка 

зберігає бездефектну структуру. Тому всі подальші розрахунки виконувалися 

для деформацій розтягу до 5% (прямокутна область на рис.3.1), де 

напруження є значно нижчими від напруження руйнування. 

На рис.3.3 показано розраховані температурні залежності коефіцієнта 

теплопровідності Si-нанонитки без деформації та нанонитки, підданої 

деформації розтягу величиною ε=5% в інтервалі температур 300-1000К. 

Видно, що теплопровідність k недеформованої нанонитки монотонно 

зменшується зі зростанням температури, що є типовою поведінкою для 

діелектриків та напівпровідників і пояснюється зростанням фонон-

фононного розсіювання з температурою. При зміні температури від 300 К до 

1000 К, коефіцієнт теплопровідності зменшується від ~28 Вт/(м·К) до ~11 

Вт/(м·К). Для деформованої нанонитки відбувається зменшення коефіцієнта 

теплопровідності у всьому досліджуваному інтервалі температур відносно 
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аналогічних значень недеформованої нанонитки. Різниця між значенням k 

для деформованої та недеформованої нанониток з урахуванням похибок 

дорівнює від 3 до 6 Вт/м·К. 

 

Рис. 3.3. Температурна залежність коефіцієнта теплопровідності кремнієвої 

нанонитки до деформації та після деформації розтягу величиною 5%. 

 

Зменшення теплопровідності кремнієвих нанониток внаслідок 

одновісного розтягу можна пояснити розглянувши вираз для коефіцієнта 

теплопровідності твердих тіл: 
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де υ(ω), τ(ω), D(ω) – фононні швидкість, час релаксації та густина станів, 

відповідно. Вираз в квадратних дужках визначає фононну теплоємність 

структури. Виходячи з наведеного співвідношення, для аналізу 

деформаційної поведінки теплопровідності нанониток в роботі було окремо 
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розраховано та проаналізовано вплив одновісного розтягу на залежності υ(ω), 

τ(ω), D(ω). 

На рис. 3.4 показано отримані залежності D(ω) для Si-нанонитки до та 

після одновісного розтягу. Фононний спектр практично співпадає з 

аналогічною залежністю для об’ємного кремнію і містить чотири смуги з 

максимумами поблизу 5 ТГц (TA-смуга), поблизу 10 ТГц (LA-смуга), та 

поблизу 12 ТГц та 15 ТГц (відповідно, LO- та TO-смуги).  

 

Рис.3.4. Густина фононних станів в кремнієвій нанонитці до деформації та 

після деформації розтягу величиною 5% 

 

Деформаційний вплив на залежність D(ω) проявляється у 

низькочастотному зсуві оптичних LO- та TO-смуг, а також LA-смуги. При 

цьому частотне положення TA-смуги поперечних акустичних фононів 

практично не змінюється. Оскільки оптичні фонони в твердих тілах 

володіють практично нульовою швидкістю поширення, то зміни 

деформаційні залежності D(ω) в цій області найімовірніше не впливають на 

зміну теплопровідності нанонитки. З іншого боку, зсув LA-смуги є 

незначним і також не може бути основною причиною деформаційних змін 
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коефіцієнта теплопровідності. Тому необхідно проаналізувати вплив 

деформації на залежності υ(ω), τ(ω), що входять до співвідношення (3.1). 

Як видно з рис.3.5, одновісний розтяг нанонитки зумовлює зменшення 

часу життя фононів у всьому інтервалі частот, причому різниця між 

значеннями τ в недеформованій і деформованій нанонитці зростає з 

частотою. Проте, зміна часу життя поперечних акустичних фононів, які 

визначають теплопровідність матеріалу, майже не спостерігається. Цей 

результат засвідчує, що деформаційні зміни часу релаксації фононів не є 

визначальним фактором, котрий зумовлює зменшення теплопровідності 

нанонитки. 

 

 

Рис.3.5. Час життя фононів в 

кремнієвій нанонитці до та 

після деформації розтягу 

величиною 5% 

Рис.3.6. Розраховані дисперсійні криві 

(суцільні лінії) та швидкість фононів 

(пунктирні лінії) в нанонитці до та після 

деформації розтягу величиною 5% 

 

Нарешті, вплив деформації на швидкості фононів різної поляризації 

вказує на суттєве зменшення швидкості поздовжніх акустичних фононів 

(рис.3.6) без помітної зміни швидкості акустичних поперечних фононів. 

Враховуючи, що саме акустичні фонони є основними носіями тепла в кремнії 
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та беручи до уваги пропорційність k~υ (рівняння 3.1), можна зробити 

висновок, що виявлені деформаційні зміни коефіцієнта теплопровідності Si-

нанониток є наслідком зміни швидкості LA-фононів. При цьому час життя 

фононів та трансформація коливального спектру нанониток не є 

визначальними чинниками зміни теплопровідності. 

 

 

3.2. Вплив внутрішніх деформацій на коефіцієнт 

 теплопровідності кремній-германієвих нанониток

В нанонитках на основі двох і більше матеріалів можлива поява 

внутрішніх деформацій, що є наслідком невідповідностей кристалічних 

граток. Прикладом вказаних нанониток є Si/Ge структури типу «ядро-

оболонка». Оскільки параметр гратки германію приблизно на 4% більший, 

ніж у кремнію, то можна очікувати появи деформацій стиснення в 

германієвій області таких нанониток і, навпаки, деформацій розтягу в 

кремнієвій області. Вказані внутрішні деформації впливатимуть на процеси 

фононного транспорту, а дослідження подібного впливу мають прикладне 

значення для проектування термоелектричних пристроїв чи теплопровідних 

елементів сучасної термовольтаїки та електронної техніки. 

В даній роботі було поставлено за мету встановити внесок внутрішніх 

деформацій в процеси фононного розсіювання для нанониток Si/Ge типу 

«ядро-оболонка». Величину і просторові розподіли внутрішніх деформацій 

було розраховано методом молекулярної динаміки. Для цього створювались 

нанонитки двох типів: «Si-ядро / Ge-оболонка» та «Ge-ядро / Si-оболонка». 

Для згенерованих структур виконувалась процедура мінімізації енергії для 

визначення рівноважних положень атомів і внутрішніх деформацій. 

Відповідні результати розрахунків показано на рис.3.7 для нанониток типу 

«Si-ядро / Ge-оболонка» та на рис. 3.8 для нанониток типу «Ge-ядро / Si-

оболонка».  
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Помітно, що кремнієве ядро в нанонитках «Si-ядро / Ge-оболонка» 

зазнає деформацій стиснення (рис.3.7, а) з максимальним значенням близько 

1.7%, тоді як в германієвій оболонці наявні деформації розтягу величиною до 

0.7%. На гетеромежі Si/Ge також помітними є зсувні деформації (рис.3.7, b) з 

максимальним значенням до 2.1%. В нанонитках типу «Ge-ядро / Si-

оболонка» германієве ядро перебуває під дією деформацій розтягу ~ 1.4% 

(рис.3.8, а), а кремнієва оболонка – деформацій стиснення з максимумом 

близько 2.1%. Величина зсувних деформацій не перевищує 0.9% (рис.3.8, b). 

a)  b) 

Рис. 3.7. Розраховані розподіли деформацій розтягу/стиснення (а) та зсуву 

(b) для нанониток «Si-ядро / Ge-оболонка» 

 

a)  b) 

Рис. 3.8. Розраховані розподіли деформацій розтягу/стиснення (а) та зсуву 

(b) для нанониток «Ge-ядро / Si-оболонка» 
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Для визначення внеску описаних деформацій в загальну 

теплопровідність нанониток в даній роботі було запропоновано наступний 

оригінальний підхід. Відомо, що основними механізмами фононного 

розсіювання в нанонитках типу «ядро-оболонка» є фонон-фононне 

розсіювання, що зростає зі збільшенням температури, розсіювання на 

поверхні та гетеромежах нанонитки, розсіювання на деформаційних 

неоднорідностях. Для відокремлення останнього механізму, було створено 

два типи нанониток: 1) Нанонитки з деформаціями – це структури «Si-ядро / 

Ge-оболонка», де присутні всі перелічені механізми розсіювання фононів; 2) 

Нанонитки без деформацій, де атоми германію в оболонці замінено на атоми 

кремнію, для яких штучно приписано маси атомів германію. В згенерованих 

у такий спосіб нанонитках зберігаються фонон-фононне та фонон-граничне 

розсіювання, а деформаційний механізм при цьому виключається.  Методом 

нерівноважної молекулярної динаміки для обох типів нанониток було 

розраховано температурні залежності коефіцієнтів теплопровідності. 

Відповідні результати представлено на рис. 3.9.  

 

Рис. 3.9. Розрахована температурна залежність коефіцієнта 

теплопровідності для нанонитки типу «Si-ядро / Ge-оболонка» з 

деформаціями (пунктирна лінія) та без деформацій (суцільна лінія) 
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Видно, що теплопровідність нанониток з деформаціями виявляється 

вищою у всьому інтервалі температур. Різниця між величиною 

теплопровідності нанониток складає від 5% до 12%. Цей результат можна 

пояснити виходячи з наступних міркувань. При заданій температурі кремній 

має вищу теплопровідність, ніж германій, тому в структурі «Si-ядро / Ge-

оболонка» величина теплопровідності буде визначатися здебільшого саме 

кремнієвим ядром. Отриманий розподіл внутрішніх напружень в такій 

структурі (рис.3.7) демонструє, що кремнієве ядро перебуває під дією 

деформацій стиснення. Водночас, аналіз деформаційного впливу на 

залежності υ(ω), τ(ω), D(ω) (рис. 3.4 – 3.6) дозволяє зробити висновок, що 

при деформаціях стиснення матиме місце зростання швидкості фононів, яке в 

результаті і зумовлює підвищення теплопровідності. 
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IV.ВИСНОВКИ 

1. Досліджено вплив зовнішньої одновісної деформації на теплопровідність 

кремнієвих нанониток та внутрішніх деформацій в структурах типу 

«ядро-оболонка». Показано, що деформація розтягу зумовлює зменшення 

теплопровідності нанониток в усьому досліджуваному інтервалі 

температур.  

2. Доведено, що деформаційні зміни теплопровідності кремнієвих 

нанониток є наслідком зміни швидкості поздовжніх акустичних фононів 

без помітних змін густини коливальних станів та часу релаксації фононів.   

3. Розраховано величину та просторові розподіли внутрішніх напружень в 

нанонитках типу «ядро-оболонка». Досліджено внесок механізму 

фононного розсіювання на деформаційних неоднорідностях в загальну 

теплопровідність нанониток. Виявлено, що деформаційні зміни 

коефіцієнта теплопровідності в інтервалі температур 300-1000 К 

складають 5-12%.  
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