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ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ МАЛИХ НАНОКРИСТАЛІВ 

Вивчена структура і спектр коливань атомів у нанокристалах отриманих при відпалі аморф-
них сплавів. Отримані стандартні характеристики структури в цілому, такі як ПФРРА, струк-
турний фактор, спектр автокореляційної функції швидкості, середня кількість атомів з правиль-
ним  розташуванням найближчих сусідів. Вивчено спектр коливань і характерні довжини хвиль 
для атомів, які належать до певних нанокристалів. 

Вступ. Одним з найбільш ефективних методів вивчення структури аморфних на-
нокристалічних матеріалів є моделювання за методом молекулярної динаміки [1]. Як 
правило, при моделюванні використовують періодичні граничні умови. Проблема роз-
рахунку потенціалів міжатомної взаємодії з урахуванням температурної залежності 
густини речовини до цього часу не вирішена, навіть у сучасних роботах використову-
ють давно підібрані потенціали. Наприклад, у [2] описані результати моделювання 
кристалізації чистого заліза при охолодженні розплаву з використанням потенціалу 
Пака-Доями. У [3] модельний потенціал для заліза підбирався з умови, погодженої з 
експериментальними даними для парної функції радіального розподілу атомів 
(ПФРРА). Нами знайдено, що використання періодичних граничних умов значно 
збільшує ступінь упорядкованості матеріалу. При цьому виникає необхідність штучно 
задавати густину речовини, що сильно впливає на результати моделювання. Вивчена 
залежність температури плавлення вільних зразків від кількості атомів показує, що при 
кількості атомів більш ніж 1000 [1,4] така залежність зникає. І хоча тиск у вільних 
зразках приблизно на 2 порядки вищий порівняно з величиною внутрішнього тиску 
(останнє приблизно дорівнює кінетичному – ~10

9 
Па), надлишковий тиск не впливає на 

результати моделювання, а густина встановлюється природним шляхом. Завдяки 
вільній поверхні природно йде процес плавлення. 

Як нами встановлено [1; 5] при моделюванні кристалізації аморфних сплавів 
системи Fe-B, малі (<400 атомів) нанокристали заліза мають дуже недосконалу 
структуру. Для того, щоб перевірити вірогідність цього явища і зрозуміти причини 
його виникнення, ми провели моделювання для чистого заліза з істотно різними 
потенціалами, а також вивчили спектри коливань атомів і характерні довжини 
хвиль для нанокристалів різного розміру. 

Метод. Раніш розроблена програма мовою програмування С++ для моделю-
вання за методом молекулярної динаміки [1] була модифікована на застосування 
алгоритму Верле (у швидкісній формі). Застосовували ітераційний крок за часом 
2⋅10-15с. Розглядалися системи з 4000 і 6000 атомів, розташованих у центральній 
частині куба з ідеальними стінками. Крім раніш розроблених процедур для аналізу 
ступеня впорядкованості отриманих структур розроблені процедури для отримання 
автокореляційної функції швидкості [6], побудови її спектра [6], визначення спект-
ра коливань за записом складових швидкості окремих атомів, виводу на екран гі-
стограм швидкостей послідовності атомів, які безпосередньо відображають хвильо-
вий процес на кожному кроці за часом. 

Відомі потенціали для періодичних умов не придатні для безпосереднього за-
стосування у випадку вільних поверхонь. Це пов’язано з тим, що вони не погоджені 
за теплотою сублімації, а часто й за температурою плавлення. Використовували 
потенціали, отримані на основі приведених в літературі двох типів: жорсткий [3] та 
м’який [7]. Короткодіючий потенціал Пака–Доями [2] призводив до дуже великої 
швидкості випаровування при високих температурах. Модифікація потенціалів по-
лягала в збільшенні радіуса обрізання, яке було необхідне для зменшення кількості 
атомів, які випарувались. Окрім цього, модифікувалась і вся права гілка потенціалу, 
для того, щоб отримати розумне значення температури плавлення (1850±10 К). По-
тенціали, які використовувались, приведені на рис.1, відповідають різним значен-
ням модуля пружності (модуль Юнга дорівнював для жорсткого (рис. 1а) і м’якого 
(рис.1b) потенціалів відповідно 6.1⋅1011Па і 1.2⋅1011Па). 
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Рис.1. Потенціали міжатомної взаємодії 

 

Рис.2. Відносні значення швидкостей сусідніх атомів 

Автокореляційні функції швидкості згідно відомій формулі [6]  
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де N – загальна кількість атомів, Vi (0) – значення швидкості i-го атома у початко-
вий момент часу, Vi (t) – значення швидкості i-го атома в наступні моменти часу, 
<V

2 
> – середньоквадратична швидкість атомів. 

Спектри автокореляційних функцій швидкостей розраховувалися згідно   
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де ω  – кутова частота, dt – крок за часом, шляхом чисельного інтегрування. На 
приведених нижче графіках (рис.5) показані відношення )0(/)( ff ν . 

Рис.3. Знімки перерізу модельованого зразку 
час між знімками 0.1⋅⋅⋅⋅10-12с, Т=1100 К 

Крім цього, розраховувались інтервали часу для вибраних атомів (номер атома 
висвічувався після підведення до нього курсору), по закінченню котрих складові 
їхньої швидкості змінювали свій знак на протилежний. А для послідовностей ато-
мів у визначних напрямках записувалися миттєві значення складових швидкості і 
будувалися гістограми, які наглядно відображали хвильовий процес (рис.2). 
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Результати та їхнє обговорення. На рис.3 показані послідовні знімки (через 
0.1⋅10-12с) перерізу модельованого заліза, яке кристалізується з аморфного стану (ре-
зультати отримані з використанням потенціалу, який показаний на рис. 1.а). Атоми, що 
пофарбовані у сірий колір, мають найближче оточення, яке відповідає ГЦК гратці з 
допуском ±3° за кутами з найближчими сусідами і не менш ніж 10 атомів у першій ко-
ординаційній сфері. На перерізах отриманих структур зростаючі нанокристали спосте-
рігаються візуально за своїм впорядкуванням (у сірий колір фарбується тільки частина 
впорядкованих ділянок). Не дивлячись на великі допуски за структурними характерис-
тиками, ці умови порушувалися через порівняно малі проміжки часу (час існування в 
такому стані ~ 0.5⋅10-12 с [1]). Відповідно, ці атоми губили сіре забарвлення (рис. 3). 
Нанокристали при цьому продовжували рости, і через малий проміжок часу сіре забарв-
лення більшості атомів відновлювалось. Аналогічні результати отримані в [1] для по-
тенціалу, наведеного на рис. 1.b. (зразок з 6000 атомів) 

 

 

Рис.4. Автокореляційні функції швидкостей, 
 Т=1100 К а – нанокристали в 100÷÷÷÷200 атомів, b – > 800 атомів   

 

Рис. 5. Спектри автокореляційних функцій швидкостей, Т=1100 К 

На рис.4 наведені графіки автокореляційних функцій швидкостей для зразків з 
нанокристалами різного розміру (м’який потенціал).  

 

Рис.6. Розподіл хвиль за їхніми довжинами 
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Спектри автокореляційних функцій швидкостей наведені на рис. 5. Для малих 
нанокристалів спектр (рис. 5.а.) дуже схожий зі спектром аморфного зразку. У ви-
падку великих нанокристалів існують два максимуми. Вони, скоріш за все, відпові-
дають гілкам поперечних та повздовжніх хвиль. Графіки розподілу коливань за ча-
стотами, які отримані в результаті вимірювання інтервалів часу для виміру складо-

вих швидкості, дають основний максимум при частоті ~ 1.4⋅1013 Гц і відносно бага-
то результатів (проміжків ∆t), які відповідають високим частотам (до 5⋅1014 Гц). 
Притому у випадку малих нанокристалів таких результатів більше. Скоріш за все, 
це свідчить про малий час життя фононів у малих нанокристалах. Виникнення но-
вих коливань може призводити до руху сусідніх атомів у протифазі, що призводить 
до значних локальних спотворень структури. На рис.6 показані гістограми розподі-
лу спостережуваних хвиль (рис.2) за їхніми довжинами. У випадку малих нанокри-
сталів (рис.6.b) частка хвиль з малою їхньою довжиною вище, ніж у випадку більш 
крупних нанокристалів (рис.6.а). Недосконалість структури малих нанокристалів 
пов’язана зі значними різницями по фазі коливань сусідніх атомів. 

Отже, явище розузгодженого руху сусідніх атомів у малих нанокристалах має 
місце, воно не залежить від вибору потенціалу міжатомної взаємодії. У малих на-
нокристалах частіше спостерігаються короткохвильові коливання, складова швид-
кості частіше змінює свій знак за відносно короткі проміжки часу. Це, вочевидь, 
пов’язано з малим часом життя фононів через існування перехідних ділянок між 
нанокристалами різних орієнтацій. 

Изучена структура и спектр колебаний атомов в нанокристаллах полученных при отжиге 
аморфных сплавов. Получены стандартные характеристики структуры в целом, такие как 
ПФРРА, структурный фактор, спектр автокорреляционной функции скорости, среднее количе-
ство атомов с правильным расположением их ближайших соседних атомов. Изучен спектр ко-
лебаний и характерные длины волн для атомов, принадлежащих конкретным нанокристаллам. 

Structure and oscillation spectrum of atoms in nanocrystals obtained during annealing of amor-
phous alloys have been studied. Vibration spectrum and characteristic wavelengths for atoms related 
to certain nanocrystals are studied in addition to standard structural characteristics such as PFRDA, 
structural factor, autocorrelative velocity function spectrum, average amount of atoms with the regular 
array of the nearest neighbors. 
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