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АНОТАЦІЯ 

Дмитро ПУЧКАНЬОВ. Моделювання одновісного розтягу Si/Ge нанониток 

типу ядро-оболонка. 

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. 

Проведено тестування потенціалів міжатомної взаємодії типу Tersoff та 

MEAM щодо можливості їх застосування при моделюванні механічних 

властивостей Si/Ge нанониток. З використанням потенціалу MEAM отримано 

основні механічні характеристики нанониток Si-Ge типу «ядро-оболонка». 

Показано, що модуль Юнга нанониток Si ядро / Ge оболонка зростає зі 

збільшенням частки кремнієвого ядра, тоді як для нанониток Ge ядро / Si 

оболонка має місце зменшення модуля Юнга структури при збільшення 

частки ядра з германію.  

Ключові слова: нанонитка, кремній, германій, метод молекулярної 

динаміки, механічні властивості. 

 

SUMMARY 

Dmytro PUCHKANIOV. Simulation of uniaxial tension of Si/Ge core-shell 

nanowires. 

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 potentials of interatomic interaction of Tersoff and MEAM type were 

tested for the possibility of their application in modeling the mechanical properties 

of Si / Ge nanowires. Using the potential of MEAM, the main mechanical 

characteristics of Si-Ge nanowires of the "core-shell" type were obtained. It is 

shown that Young's modulus of Si core / Ge shell nanowires increases with an 

increasing proportion of silicon core, while for Ge core / Si shell nanowires there is 

a decrease in Young's modulus structure with an increasing proportion of 

germanium core.. 

Key words: nanowire, silicon, germanium, molecular dynamics method, 

mechanical properties. 
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ВСТУП 

У наш час нанонитки привертають значну увагу науковців завдяки своїм 

корисним фізичним та хімічним властивостям. Вони стали основою для 

різних галузей виробництва таких як: військова промисловість, 

мікроелектроніка, приладобудування. Актуальний попит нанониток 

виражається їхніми унікальними властивостями. 

Особливої потреби в наші дні набувають нанонитки котрі дозволяють їх 

використання в екстремальних умовах, зокрема, під дією тиску, 

високих(низьких) температурах, механічних навантаженнях. Серед таких 

матеріалів виділяються нанонитки на основі германію та кремнію. Якісні 

механічні, хімічні та термічні властивості Ge та Si сприяють широкому 

використанню їх у приладобудуванні. 

В ході виконаних робіт проведено моделювання процесу деформації 

кремнієвих та германієвих нанониток за допомогою методу молекулярної 

динаміки з використанням потенціалів МЕАМ та Tersoff. Даний метод є 

аналогом дорогих та складних експериментів з дослідження механічних 

властивостей нанониток. В роботі отримано механічні параметри 

досліджуваних структур різної геометрії. 
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ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД 

1.1 Механічні характеристики нанониток та методи їх 

визначення 

За останні два десятиліття розроблено ряд методів для  механічного 

аналізу нанониток. Методології включають такі способи вимірювання 

механічних характеристик матеріалів: 

- прямі вимірювання, зокрема згинання та одновісне  навантаження; 

- непрямі підходи, такі як вібрація. 

На відміну від механічного тестування сипучих матеріалів, тестування 

нанониток сильно залежить від експериментальної установки. Зокрема, 

дослідження механічних властивостей нанониток супроводжується значними 

труднощами через невеликі розміри самої нанонитки. 

 

 

1.2 Дослідження на основі атомно-силового мікроскопу 

За допомогою атомно-силового мікроскопу (АСМ) можна вимірювати 

реакцію силового переміщення невеликого зонду у контакті з поверхнею 

(зонд-поверхня) з надзвичайно високою точністю отримуваного результату. 

Тому метод  АСМ був корисним для вимірювання механічних властивостей 

нанониток. Останнім часом для характеристики механічних властивостей 

нанониток були використані такі дані, як вигин AСМ та контактний резонанс 

(CR). Ці критеріі були засновані на основі АСМ вимірів. Wong та ін. 

спочатку використовували техніку згинання AСМ для вимірювання 

механічних властивостей SiC NWS [1]. У їхньому досліді, на затиснутій на 

підкладці MoS2 шляхом осадження для формування консолі, як показано на 

рис. 1.1. Створюється вертикальне навантаження на вільний кінець консолю 

за допомогою кантиліверу AСМ. Було доведено, що метод прямого 

вимірювання АСМ, (показаний на рис.1.1а) був корисним для 
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характеристики механічних властивостей нанониток, які були вирощені  

перпендикулярно на підкладці, наприклад, ZnO, Si та вирощені на 

сапфірових і кремнієвих підкладках, відповідно. 

 

 

Рис.1.1. Схематичні ілюстрації прямих вимірювань  нанониток методом 

AFM: a) нанонитка закріплена на одному з кінців (кантилівер знаходиться на 

вільному кінці); б) нанонитка закріплена на обох кінцях і в центрі 

знаходиться кантилівер 

 

Метод CR-AСМ (також називається модульованим наноіндентуванням) 

спочатку був розроблений для вимірювання модуля поверхні матеріалу [2] і 

пізніше використовувався для вимірювання радіальної еластичності 

багатостінкових вуглецевих нанотрубок. У цьому методі АСМ зонд з 

коливаннями, який керується модульованими сигналами, спочатку сканує 

підкладку, після чого сканується нанонитка, як показано на рис. 1.2. 

Резонансна частота і відхилення кантилівера АСМ фіксуються тоді, коли 

зонд поступово контактує з досліджуваним зразком. Резонансна частота 

змінюється в залежності від досліджуваного матеріалу (підкладка або 

нанонитка), геометрія  проходження контакту та прикладена сила. Нормальна 

сила контакту може бути отримана через вимірювання відхилення 

консольного зонда. 
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Рис.1.2. Схема модульованого наноіндентування 

 

Для дослідження нанониток використовувався метод CR-AFM. Зонд 

АСМ контактує безпосередньо з підкладкою, а також з нанониткою. 

Резонансна частота і відхилення кантилівера АСМ фіксуються тоді, коли 

зонд поступово контактує з досліджуваним зразком [3]. Контактна теорія 

Герца, контактна жорсткість між кантилівером АСМ і підкладкою, так і 

нанониткою можуть бути визначеними. Загалом, дослідження на основі АСМ 

відображають загальну методику для вимірювання механічних властивостей 

нанониток, особливо для точного вимірювання модуля нанонитки. Для 

отримання точних даних необхідно мати дві основні умови для практичної 

перевірки даного досліду. По-перше, якщо екземпляр нанонитки розміщений 

на підкладці за допомогою осадження і матеріал підкладки має бути 

жорсткішими, ніж сама нанонитка. М’яке осадження або матеріали підкладки 

можуть призвести до ненадійності розміщення, а отже, значне завищення 

модуля пружності [4,5,6,7]. По-друге, залишкові напруження можуть бути 

легко індуковані в нанонитках котрі закріплені з двох кінців, під час 

розміщення. Крім того, варто зазначити, що для АСМ на основі дослідження, 

вимірюваний модуль завжди оберненопропорційний до четвертої степені 
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діаметра нанонитки. Отже, отриманий модуль буде особливо чутливим до 

точності вимірюваного діаметра. Зразок меншого діаметру, ймовірно, буде 

мати більший розкид у виміряному значенні модуля. 

 

 

1.3 Дослідження механічних характеристик методом 

наноіндентування 

Наноіндентування є популярним методом характеристики механічних 

властивостей матеріалів у невеликих масштабах. Дослід досить зручний і 

вимагає лише простої підготовки зразка. У типовому досліді 

наноіндентування нанонитка накладається на плоску гладку поверхню 

підкладки. Зазвичай адгезія між нанониткю і підкладкою є достатньо міцною, 

щоб утримувати нанонитку під час досліду. Тим не менш, поліпшення 

кріплення може бути досягнуто, наприклад, електронно-променевим 

осадженням відповідного матеріалу на площі контакту, зазвичай на двох 

кінцях нанонитки. Для проходу може бути використаний гострий кантилівер, 

а також наступний прохід кантиліверу можна спостерігати за допомогою 

зображення AСМ, як показано на Рис.1.3. 

Модуль пружності нанонитки розраховується на основі отриманих та 

записаних даних з кривої напруження-деформація за допомогою методу 

аналізу даних Олівера–Фарра [9]. Як результат, даний метод широко 

використовується для безпосереднього отримання даних про механічні 

властивості широкого діапазону нанониток таких як: Ag, Au, In, W,Si, GaN, 

ZnO. Крім того, наноіндентування з плоским кантилівером можна 

використовувати для дослідження на вигин вертикально вирівняних 

нанониток вирощених на підкладках [10-12]. У минулому десятилітті 

наноіндентування було успішно інтегроване з іншими об’єктами, такими як 

як Раманівський спектроскоп [13], SEM [14-16] та ТЕМ [17]. Ці сучасні 

передові інтегровані засоби надають потужні інструменти для розробки 
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покращеного розуміння механічних властивостей наноматеріалів і 

наноструктур. 

 

 

Рис.1.3. а) схема встановлення кантиліверу. b) 3D зображення 

розміщеної нанонитки Mg2B2O5 с) Представлена 3D модель АСМ нанонитки 

Mg2B2O5   d) зображення кривої зсуву [8] 

 

 

1.4 Електронна мікроскопія (ЕМ) як інструмент для вивчення 

механічних характеристик матеріалів  

Завдяки інтеграції АСМ, наноіндентора/наноманіпулятора або MEMS 

пристрою в електронний мікроскоп [18,19,20] або SEM, або TEM, процес 

дослідження можна контролювати візуально. Методи ЕМ дозволяють 

спостерігати деформацію нанонитки під навантаженням атомного масштабу 

в реальному часі, і, таким чином, є потужним інструментом для розуміння 

механічних властивостей нанониток. Дослідження  нанониток на розтяг 

проводили за допомогою АСМ-маніпуляції в SEM [21]. Даний метод зараз 

широко використовується для дослідження великої різноманітності 
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нанониток, включаючи Si, Ge, Au, Ag, Cu, Co, Ni, ZnO, GaN. Під час дослідів 

обидва кінці нанонитки закріплені на двох відповідних консолях AСМ (один 

«жорсткий», а інший «гнучкий») через осадження, спричинене EB. 

Нанонитка навантажена точним рухом «жорсткого» АСМ кантиліверу (який 

також можна замінити наноманіпулятором), а «гнучка» АСМ консоль 

функціонує як датчик вимірювання його дефекту. На рис. 1.4 показані типові 

зображення SEM випробування на розтяг і відповідно зареєстровані криві 

напруження-деформації[22]. 

 

 

Рис.1.4. a, b) SEM зображує ZnO нанонитку, закріплену між гнучким 

АСМ. Вставка показує SEM-зображення високої роздільної здатності 

нанонитки; в) Крива напруження-деформація для ZnO при багаторазовому 

навантаженні та розвантаженні [23] 

 

ТЕМ може досліджувати мікроструктуру матеріалів на атомному рівні. 

В останні роки наноманіпуляційні системи на основі MEMS і AСМ були 

успішно інтегровані в ТЕМ для механічного дослідження нанониток. ТЕМ-

досліди є ідеальним інструментом для вивчення реальних механізмів 
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деформації, які пов'язані з дислокаційною діяльністю нанонитки під час 

розтягування/стиску. Фактично, метод ТЕМ зараз найбільше 

використовується  для характеристики ряду нанониток, наприклад Si, GaAs, 

ZnO, GaN, ZnTe, Ag, Ni, Cu, та металеві скла (рис.1.5). 

  

 

Рис.1.5 a) Схематична ілюстрація b) зображення SEM пристрою MEMS 

для ТЕМ  випробування на розтяг 

 

 

1.5 Оптичні дослідження механічних властивостей  

Для вимірювань механіних властивостей нанониток було розроблено два 

методи на основі оптичної мікроскопії (ОМ). Перший - це резонанс за 

допомогою ОМ, дослід що використовується для характеристики модуля 

пружності нанонитки. У цьому методі спектри коливань кантиліверу на 

нанонитці  були отримані за допомогою оптичної інтерферометрії та модуля 

пружності. Таким чином, нанонитку можна отримати з теорії Ейлера-

Бернуллі [24–27]. 

Другим методом за допомогою OM є дослід, за допомогою якого  

вимірюють  тріщину напруження та деформацію крихких нанониток [28,29]. 

Нанонитку спочатку наносять на тонку підвісну плівку з ТЕМ-сіткою з 

атомарно гладкою поверхнею, а потім створюють петлю, як показано на 



11 

 

рис.1.6. Витягуючи нанонитку за один кінець зменшуємо розмір петлі до тих 

пір, поки не відбудеться розрив. Процес витягування контролюється під 

оптичним мікроскопом. 

 

 

Рис.1.6.  Оптичні зображеня, взяті з відеозапису циклічного досліду. 

Показано (а) під час згинання петлі, (b) безпосередньо перед розривом 

нанонитки, (c) відразу після розриву (d) кінцевий результат досліду 
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II. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1 Методика розрахунку механічних властивостей нанониток  

В роботі досліджувались механічні властивості Si-Ge нанониток типу 

«ядро-оболонка», моделі яких показані на рис. 2.1. Зокрема розглядались: 

циліндричні нанонитки типу Si ядро / Ge оболонка (рис. 1, a) та нанонитка Ge 

ядро / Si оболонка (рис. 1, b). Довжина нанониток LNW в умовах даної роботи 

складала 70а, де а – параметр решітки кремнію, а їх радіус RNW – 5a. Радіус 

ядра Rcore в розрахунках варіювався в межах від 0 до RNW. 

 

 

Рис. 1. Моделі досліджуваних нанониток: a) нанонитка Si ядро / Ge оболонка; 

b) ) нанонитка Ge ядро / Si оболонка 

 

Для дослідження механічних властивостей нанониток використовувався 

метод молекулярної динаміки. Спочатку здійснювалася генерація 

досліджуваних структур. Для цього створювалася суцільна циліндрична 

нанонитка кремнію або германію. Далі в цій структурі створювалася 

циліндрична область, в якій атоми замінялися на атоми іншого сорту: 

германію або кремнію, відповідно.  

Для моделювання одновісного розтягу в досліджуваних нанонитках, 

спочатку за допомогою термостата Nosé-Hoover встановлювалася задана 

температура впродовж періоду 10
6
 часових кроків, де кожний крок 

розділений інтервалом 1 фс. Для інтегрування рівнянь руху застосовувався 

алгоритм Верле. Після досягнення рівноваги в системі, для моделювання 
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механічної поведінки здійснювалась деформація нанонитки з постійною 

швидкістю dε/dt = 10
8
 с

-1
, що є типовим значенням для молекулярно-

динамічних досліджень. Деформація структури реалізувалась шляхом 

постійної зміни розміру комірки і переназначенням координат всіх атомів на 

кожному часовому кроці. Відносна деформація розраховувалась за 

співвідношенням ( ) /NW NWL L L   , де LNW і L – це довжина нанонитки до і 

після розтягу, відповідно. Загальне напруження всієї системи 

розраховувалось згідно віріальної теореми за формулою: 

 
1

1 1

2

N N
i j

ij

x x
U r

V r

 




  


 

  
   

 
     (2.1) 

де N – загальна кількість атомів, r
αβ

 – відстань між атомами α і β, , U – 

потенціальна енергія, і V – об’єм нанонитки. 

Всі розрахунки проводились за допомогою програмного пакету вільного 

доступу LAMMPS. Атомарні дані моделювання візуалізувалися та 

аналізувалися з використанням програмного пакету OVITO. 

 

 

2.2 Потенціали міжатомної взаємодії для Si та Ge 

Для опису взаємодії між атомами кремнію та германію в даній роботі 

було обрано два поширені потенціали – Tersoff та MEAM (Modified 

Embedded Atom Method).  

В потенціалі Tersoff загальна енергія системи визначається як: 
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2

ij ij ij ijr r
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E f r A e b B e
  



  
  ,   (2.2) 

де доданки в квадратних дужках описують відштовхування і притягання, а 

функція fc(rij) має вигляд 
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Другий доданок в (2.2) модулюється функцією вигляду 

 
1/2

1
i
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  ,     (2.4) 

а функція 𝜁𝑖𝑗 визначає кутову залежність сили взаємодії: 

   
,

ij c ik ik ijk
k i j

f r g  


  ,    (2.5) 

де 
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.    (2.6) 

Енергія системи в рамках потенціалу МЕАМ записується в наступній 

функціональній формі: 
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2
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де F – це внутрішня енергія, ρ – електронна густина, φ – потенціал парної 

взаємодії, rij –міжатомна відстань. Зазначені величини визначаються 

співвідношеннями: 
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2.3 Програмний код LAMMPS для моделювання механічної 

поведінки нанониток 

З метою моделювання процесу одновісного розтягу нанониток типу 

«ядро-оболонка», було створено програмний скрипт LAMMPS, за допомогою 

якого здійснювалася генерація досліджуваних структур, їх витримка в 

умовах NVT- та NVE ансамблів для релаксації внутрішніх напружень та 

подальша деформація розтягу вздовж осі нанонитки з постійною швидкістю. 

Відповідний набір команд, що використовувався для реалізації заявлених 

задач, наведено нижче. 
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III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

3.1 Тестування потенціалу міжатомної взаємодії Tersoff для 

моделювання механічної поведінки нанониток  

Коректний вибір потенціалу міжатомної взаємодії є одним з ключових 

факторів, що визначає точність результатів розрахунку методом 

молекулярної динаміки. Кожен потенціал включає в себе деяку кількість 

параметрів, значення яких підганяються на основі експериментальних даних. 

Різний функціональний вигляд потенціалів та різна кількість параметрів в 

них, зумовлюють обмеженість можливостей використання потенціалів для 

опису широкого класу фізичних явищ. Тому кожне дослідження 

твердотільних структур методом молекулярної динаміки має включати 

перевірку потенціалів на коректність опису тих чи інших властивостей.  

Для кремнію та германію найбільш поширеним є потенціал міжатомної 

взаємодії Tersoff [30]. Цей потенціал приводить до задовільного опису 

процесів фононного транспорту в нанонитках на основі кремнію та германію 

[31-32]. Крім того, потенціал Tersoff демонструє фізично обґрунтовану 

залежність теплопровідності кремнію під дією гідростатичної деформації 

стиснення чи розтягу [33]. Однак, можливості вказаного потенціалу для 

дослідження структур на основі кремнію та германію, зокрема, й нанониток, 

вивчені недостатньо. В даній роботі було проведено тестування потенціалу 

Tersoff шляхом моделювання одновісного розтягу нанониток кремнію та 

германію. Згенеровані нанонитки витримувалися впродовж 10 нс в умовах 

постійного тиску і температури для релаксації внутрішніх напружень. Після 

цього структури піддавалися деформації розтягу вздовж осі нанониток з 

постійною швидкістю 10
8
 с

-1
, що є типовим значенням для молекулярно-

динамічних розрахунків. В процесі деформації визначалися механічні 

напруження в нанонитках та записувалися в текстовий файл. За отриманими 

даними будувалися криві напруження-деформація, які показані на рис.3.1. 
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Рис. 3.1. Розраховані з потенціалом Tersoff криві напруження-деформація для 

нанониток кремнію та германію 

 

Для кожної з нанониток має місце початкове лінійне зростання 

механічних напружень σ при збільшенні деформації ε, тобто ділянка пружної 

деформації, яка описується законом Гука σ=E·ε. Апроксимація цієї ділянки 

лінійною залежністю дозволила визначити модулі Юнга нанониток. Для 

кремнієвої та германієвої нанонитки вони дорівнюють 80 ГПа та 92 ГПа, 

відповідно. Отримані значення є порівнянними з даними, представленими в 

літературі [34]. Однак, співвідношення між модулями Юнга для нанониток Si 

та Ge відрізняється від аналогічного співвідношення для об’ємних кристалів: 

якщо модуль Юнга монокристалічного Si 140 ГПа є вищим, ніж для Ge 

(E=103 ГПа), то для розрахованих з потенціалом Tersoff модулями Юнга 

нанониток спостерігається зворотна залежність. Крім того, при збільшенні 

деформації на обох кривих з’являються помітні осциляції. Візуалізація 

процесу деформації нанониток в програмному пакеті OVITO засвідчила, що 

така поведінка кривих σ(ε) є результатом коливань нанониток як цілого 



20 

 

(подібно до коливань струни із закріпленими кінцями). Зазначимо, що 

подібної поведінки в експериментах, описаних в літературі не було 

зафіксовано. Очевидно, такий результат не є фізично коректним і пов'язаний 

з параметризацією потенціалу Tersoff. 

Ще одна особливість потенціалу Tersoff була виявлена при вивченні 

процесу руйнування нанониток. На рис.3.2 показано атомну конфігурацію 

кремнієвої нанонитки в процесі її одновісного розтягу. Початкова стадія 

деформації супроводжується видовженням нанонитки з одночасним 

однорідним зменшенням площі поперечного перерізу. При перевищенні 

деформації понад 30% спостерігається утворення «шийки», площа перерізу 

якої зменшується зі збільшенням деформації розтягу. Після досягнення 

критичного значення деформації відбувається руйнування нанонитки. 

Аналогічна поведінка була виявлена і для германієвої нанонитки (на рисунку 

не показано).  

 

Рис. 3.2. Еволюція атомної конфігурації нанонитки кремнію при деформації 

одновісного розтягу, розрахована з потенціалом Tersoff 
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Зазначимо, що описана картина руйнування нанониток відповідає 

процесу в’язкого руйнування. Водночас, кремній та германій як кристали з 

ковалентними зв’язками в експериментах зазнають крихкого руйнування, 

при якому не відбувається утворення «шийки», а має місце утворення 

тріщини, що швидко поширюється через кристал, зумовлюючи його розрив. 

Таким чином, отриманий результат також можна розглядати як недолік 

параметризації потенціалу Tersoff для моделювання механічної поведінки 

нанониток. Отже, для коректного опису одновісного розтягу нанониток типу 

«ядро-оболонка» на основі кремнію та германію необхідно залучати інший 

потенціал. Тому в даній роботі було також проведено тестові розрахунки з 

іншим поширеним для Si та Ge потенціалом – модифікованим потенціалом 

зануреного атома (MEAM). 

 

 

3.2 Тестування потенціалу міжатомної взаємодії MEAM для 

моделювання механічної поведінки нанониток  

На рис.3.3 показано розраховані криві σ(ε) для нанониток кремнію та 

германію з використанням потенціалу MEAM. Помітно, що початкова 

лінійна ділянка, яка відповідає пружній деформації, має більший кут нахилу 

до осі абсцис у випадку нанонитки кремнію, що відповідає більшому модулю 

Юнга і є фізично коректним. Числові значення модулів Юнга, отримані 

лінійною апроксимацією початкових ділянок становлять E=96 ГПа для Si і 

E=82 ГПа для Ge нанонитки. Граничні міцності становлять близько 21 ГПа 

та 18 ГПа для кремнієвої та германієвої нанониток, відповідно. 

Порівняння даних на рис.3.3 та аналогічних кривих на рис.3.1 показує,  

що використання потенціалу МЕАМ не призводить до нефізичних осциляцій 

залежності σ(ε), які мають місце у випадку потенціалу Tersoff. Цей результат 

свідчить на користь потенціалу МЕАМ при виборі методу опису міжатомної 

взаємодії в  нанонитках Si-Ge.  
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Рис. 3.3. Розраховані з потенціалом MEAM криві напруження-деформація 

для нанониток кремнію та германію 

 

Нарешті, потенціал МЕАМ дозволяє отримати фізично очікувану 

картину руйнування нанониток (рис.3.4.). При деформації розтягу 

спостерігається однорідне видовження Si нанонитки майже до моменту 

руйнування без утворення «шийки». Після досягнення величини деформації 

близько 20%, поблизу поверхні нанонитки виникає тріщина, яка дуже 

швидко поширюється через структуру і зумовлює крихке руйнування 

матеріалу. Аналогічна поведінка була виявлена і для нанониток германію.  

Оскільки за допомогою потенціалу МЕАМ вдається отримати фізично 

обґрунтовані значення модулів Юнга нанониток кремнію та германію, а 

також змоделювати процес їх крихкого руйнування при одновісному розтягу, 

то саме цей потенціал було обрано для подальших досліджень механічних 

властивостей нанониток типу «ядро-оболонка» на основі кремнію та 

германію. 
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Рис. 3.4. Еволюція атомної конфігурації нанонитки кремнію при деформації 

одновісного розтягу, розрахована з потенціалом МЕАМ 

 

 

3.3 Механічні параметри нанониток типу «ядро-оболонка» на 

основі кремнію та германію 

З використанням потенціалу MEAM в роботі було розраховано криві 

напруження-деформація для Si-Ge нанониток типу «ядро-оболонка». 

Розглядались нанонитки двох типів: Si ядро / Ge оболонка та Ge ядро / Si 

оболонка. В кожному випадку криві σ(ε) розраховувалися при варіації 

радіусу ядра від Rcore=0 (нанонитка з чистого кремнію або германію) до 

Rcore=RNW (нанонитка з чистого германію або кремнію). Загальний вигляд 

кривих напруження для обох типів нанониток показано на рис.3.5 та рис.3.6. 
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Рис. 3.5. Розраховані криві напруження-деформація для нанониток типу Si 

ядро / Ge оболонка 

 

Рис. 3.6. Розраховані криві напруження-деформація для нанониток типу Ge 

ядро / Si оболонка 
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Збільшення радіусу кремнієвого ядра в нанонитках типу Si ядро / Ge 

оболонка зумовлює зростання кута нахилу початкової лінійної ділянки, тобто 

зростання модуля Юнга матеріалу. Крім того, при збільшенні радіусу 

кремнієвого ядра помітним є зростання границі міцності і для нанониток з 

0.3RNW < Rcore < RNW вказана величина є вищою, ніж для нанониток чистого 

кремнію або германію. В нанонитках типу Ge ядро / Si оболонка 

проявляється обернена тенденція. Зі збільшенням частки германієвого ядра 

кут нахилу ділянки пружної деформації зменшується (зменшення модуля 

Юнга), а гранична міцність зменшується. 

З отриманих кривих напруження-деформація в роботі було отримано 

основні механічні характеристики нанониток: 1) модуль Юнга, що 

визначався за кутом нахилу початкової лінійної ділянки на залежності σ(ε); 2) 

граничну міцність, яка визначалася як максимальне механічне напруження на 

кривій σ(ε). Відповідні залежності зазначених механічних характеристик від 

співвідношення Rcore/RNW показано на рис.3.7 та рис.3.8. 

При збільшенні радіусу кремнієвого ядра в нанонитках Si ядро / Ge 

оболонка (рис.3.7.), спостерігається монотонне збільшення модуля Юнга 

структури від 82 ГПа для нанонитки Ge ( Rcore=0) до 93 ГПа для нанонитки 

кремнію (Rcore=RNW). Цей результат є наслідком зростання в структурі частки 

матеріалу (кремнію) з більшою енергією міжатомних зв’язків. В нанонитках 

Ge ядро / Si оболонка, навпаки, збільшення частки германію, як матеріалу з 

меншою енергією зв’язку, зумовлює зменшення модуля Юнга нанониток. 

При співвідношенні Rcore/RNW≈0.6 модулі Юнга нанониток обох типів 

виявляються рівними. 

Гранична міцність нанониток Si ядро / Ge оболонка зростає зі 

збільшенням частки кремнієвого ядра (рис.3.8) і вже для структур зі 

співвідношенням  Rcore/RNW > 0.3 виявляється вищою, ніж для кремнієвої чи 

германієвої нанониток.  
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Рис. 3.7. Розраховані з кривих і напруження-деформація модулі Юнга для 

нанониток типу Si ядро / Ge оболонка та Ge ядро / Si оболонка в залежності 

від радіусу ядра Rcore 

 

Рис. 3.8. Розраховані з кривих і напруження-деформація напруження 

руйнування для нанониток типу Si ядро / Ge оболонка та Ge ядро / Si 

оболонка в залежності від радіусу ядра Rcore 
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У випадку нанониток Ge ядро / Si оболонка гранична міцність, навпаки, 

зменшується зі збільшенням частки германієвого ядра і для структур з 

Rcore/RNW > 0.2 стає меншою, ніж гранична міцність германієвої чи кремнієвої 

нанониток. 

Таким чином, отримані результати показують, що збільшення частки 

кремнію в нанонитках проявляється в зростанні модуля Юнга E матеріалу. 

При зміні радіусу ядра в межах від 0 до RNW величина E варіюється в межах, 

які визначаються модулями Юнга германієвої та кремнієвої нанониток. 

Водночас, гранична міцність досліджуваних структур може перевищувати 

граничну міцність кремнієвих нанониток в структурах Si ядро / Ge оболонка, 

а також може бути нижчою, ніж аналогічний параметр в нанонитках Ge. 
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ВИСНОВКИ 

1. Показано, що моделювання процесу деформації кремнієвих та 

германієвих нанониток приводить до задовільних результатів з 

використанням потенціалу МЕАМ, тоді як потенціал Tersoff приводить 

до нефізичної картини руйнування нанониток. 

2. Розраховано криві напруженння-деформація для нанониток Si-Ge 

типу «ядро-оболонка» в залежності від співвідношення об’ємної частки 

матеріалів ядра та оболонки. З отриманих залежностей визначено 

основні механічні характеристики структур. 

3. Показано, що модуль Юнга нанониток Si ядро / Ge оболонка 

зростає зі збільшенням частки кремнієвого ядра, тоді як для нанониток 

Ge ядро / Si оболонка має місце зменшення модуля Юнга структури при 

збільшення частки ядра з германію.  

4. Виявлено, що границя міцності нанониток Si ядро / Ge оболонка 

перевищує аналогічне значення для нанониток з чистого кремнію чи 

германію. Для нанониток Ge ядро / Si оболонка, навпаки, границя 

міцності виявляється нижчою, ніж в нанонитках Si або Ge. 
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