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در سـالهای اخیـر شبیهسـازی دینامیـک مولکولـی بـه یکـی از ابزارهای مهـم برای حل
مسـائل پیچیـده پیـش روی علـوم مختلـف از جمله علوم و مهندسـی پلیمر ،تبدیل شـده
اسـت .شبیهسـازی دینامیـک مولکولـی ایـن امـکان را فراهـم مـیآورد که رفتـار پلیمرها
بـه صـورت کیفـی در مقیـاس مولکولـی مـورد مطالعـه قـرار گیـرد و تحلیـل عمیقتری
از پدیدههـای مختلـف فیزیکـی حاصـل شـود .مطالعـه سـامانههای مختلـف پلیمـری
در مقیـاس مولکولـی بـا آشـکار کـردن رفتـار مولکولهـا و زنجیرهـای پلیمـری اعـم از
آرایشیافتگـی آنهـا نسـبت بـه یکدیگـر ،نحـوه برقـراری برهمکنشهـا و آگاهـی از
سـازوکارهای مولکولـی ،دانش طراحی سـامانهها را در کاربردهای گوناگـون فراهم کرده
اسـت .تعییـن مسـیر طبیعـی حرکـت مولکولهـا و زنجیرهـا در طـول انجـام فرآیندهای
مختلـف کـه بـا اسـتفاده از شبیهسـازی دینامیـک مولکولـی امکانپذیـر اسـت ،جزئیـات
سـاختاری ودینامیکـی مولکولهـا و بـه دنبـال آن خـواص ترمودینامیکـی ،حرارتـی و
مکانیکـی سـامانه را فراهـم میکنـد .تالشهـای صـورت گرفتـه در زمینه شبیهسـازی به
علـت کاهـش هزینههای سـاخت مـواد و ارائـه اطالعات مفیـد بدون انجـام آزمایشهای
متعـدد و پرهزینـه ،شبیهسـازی مولکولـی را بـه عنـوان روشـی کارآمـد در گسـترش و
طراحـی سـامانههای مختلـف پلیمـری نظیـر نانوکامپوزیتهـای پایه پلیمری ،چسـبها،
غشـاهای پلیمـری ،حاملهـای دارویـی ،محلولهـای پلیمـری و ازدیـاد برداشـت نفـت
معرفـی کـرده اسـت .در مقاله حاضر بـه مرور برخـی از کاربردهای شبیهسـازی دینامیک
مولکولـی در زمینههـای مختلـف علـوم و مهندسـی پلیمر اشـاره شـده اسـت .از این رو،
اهمیـت گسـترش اسـتفاده از ایـن ابـزار مفیـد محاسـباتی بـرای درک عمیـق پدیدههـای
دینامیکـی و طراحـی سـامانههای پلیمـری قبـل از بـه کارگیـری هرگونـه روش سـاخت
آزمایشـگاهی مـورد تأکیـد قرار گرفته اسـت.
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1مقدمه
شبیهسـازی مولکولـی ابـزاری بـا اهمیـت بـه منظـور تحقیقـات
در علـم پلیمـر محسـوب میشـود .روشهـای آزمایشـگاهی
قـادر بـه نشـان دادن دقیـق وقـوع پدیدههـا در مقیاسهـای
مولکولـی و میکروسـکوپی در سـامانههای پلیمـری نیسـتند و
سـازوکار مـورد نظـر را بـه اسـتناد شـواهد ماکروسـکوپی مورد
اسـتنباط قـرار میدهنـد .در مقابـل ،شبیهسـازی مولکولـی
میتوانـد بـرای برپـا کردن سـامانه پلیمری بـا پیکربنـدی معلوم
و اندازهگیـری خـواص آن در مقیاس مولکولی و میکروسـکوپی
بـه کار بـرده شـود .علاوه بـر آن بـا اسـتفاده از شبیهسـازی
مولکولـی ،ایـن امـکان بـه وجـود میآیـد تـا چگونگـی اثـر
تغییـر جزئیـات سـامانه بـر خـواص ماکروسـکوپی آن مـورد
بررسـی قـرار گیـرد [ 2و .]1در حقیقـت مطالعـه سـامانههای
پلیمـری بـا روشهـای آزمایشـگاهی بـه علـت ناتوانـی آنهـا
س اتمـی کـه الزمـه
در آشـکار سـاختن رفتـار مـواد در مقیـا 
رسـیدن بـه درک عمیـق از پدیدههـای مختلـف اسـت ،کافـی
نیسـت .از ایـن رو ،شبیهسـازیهای مولکولـی نقش برجسـتهای
در پیشبینـی و طراحـی سـامانههای پلیمـری بـه منظـور تبییـن
روشهـای کارآمـد آزمایشـگاهی محسـوب میشـوند .از میـان
روشهـای شبیهسـازی ،روش شبیهسـازی دینامیـک مولکولـی،
کارایـی بیشـتری بـرای مطالعـه سـامانههای پلیمـری دارد .ایـن
روش در مقیـاس مولکولـی بـه صـورت عمـده مطالعـات را در
جهـت ترمودینامیـک و سـینتیک سـاخت ،خـواص مولکولـی و
برهمکنشهـای بیـن اجـزا هدایـت میکنـد[ .]2محققـان زیادی
بـا اسـتفاده از روش شبیهسـازی دینامیک مولکولـی مطالعاتی را
در زمینه سـاخت نانوکامپوزیتهای پلیمری [ ،]3-9چسـبندگی
پلیمرهـا [ ،]10-16بررسـی رفتـار محلولهـای پلیمـری [-19
 ،]17سـاخت غشـاهای پلیمری [ 20و  ]21وکاربـرد پلیمرها در
رسـانش دارو [22و  ]23انجـام دادهانـد .هـدف این مقالـه ،ارائه
خالصـهای از برخـی تحقیقـات انجام شـده در زمینه اسـتفاده از
شبیهسـازی دینامیـک مولکولی در حوزه علوم و مهندسـی پلیمر
اسـت .از ایـن رو ،علاوه بـر شـرح مختصـر روش شبیهسـازی
دینامیـک مولکولـی ،چگونگـی اسـتفاده از این ابزار محاسـباتی
در مطالعـه خـواص سـاختاری و دینامیکـی زنجیرهـای پلیمری
در سـامانههای مختلـف و تأثیـر برهمکنشهـا در سـازوکارهای
مولکولـی نیـز مـورد اشـاره قـرار میگیرد.
 2شبیهسازی دینامیک مولکولی
شبیهسـازی دینامیـک مولکولـی روشـی اسـت کـه بـا اسـتفاده
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از آن میتـوان تحـوالت زمانـی سـامانهای متشـکل از ذرات
برهمکنشکننـده (اتمهـا ،مولکولهـا ،گرانولهـا و )...را
پیشبینـی کـرد و از ایـن طریـق خـواص فیزیکـی مرتبـط را
تخمیـن زد [ .]23هـر شبیهسـازی دینامیـک مولکولـی از سـه
مرحلـه  )1تعییـن مجموعهای از شـرایط اولیه (مکان و سـرعت
اولیـه همـه ذرات) )2 ،انتخـاب تابع پتانسـیل مناسـب به منظور
تعییـن برهمکنـش بیـن ذرات و  )3بررسـی تحـول سـامانه بـا
زمـان از طریـق حل مجموعـهای از معادالت حرکت کالسـیک
نیوتنـی بـرای کلیـه ذرات سـامانه تشـکیل شـده اسـت .معادله
حرکـت بـه طـور کلـی بـه صـورت زیـر اسـت [1و 23و .]24
()1
							
در این رابطه  Fiنیروی اعمال شده بر اتم یا ذره  iام در زمان t
است که از گرادیان منفی تابع پتانسیل برهمکنش به دست
میآید mi .جرم اتم و مکان اتم است .هر شبیه سازی فیزیکی
شامل انتخاب مناسب تابع پتانسیل برهمکنشها (میدان نیرو)،
انتگرالگیری عددی ،شرایط مرزی تناوبی و کنترل دما و فشار
برای نسخهبرداری فیزیکی از هنگرد ( )Ensembleترمودینامیک
بامعنی است [.]23
بـه طـور کلی ،هـدف اصلـی از شبیهسـازی سـامانههای حاوی
تعـداد زیـادی ذره ،دسـتیابی بـه خـواص تـودهای اسـت که به
طـور عمـده با مـکان هسـته اتمهـا تعریـف میشـود .بنابراین،
بـا تقریـب منطقـی و بـر مبنـای فیزیـک از میـدان نیـرو (تابـع
پتانسـیل) میتوان در خصوص رفتار سـامانه ،اسـتنتاج مناسـبی
را بـه عمـل آورد .انـرژی پتانسـیل ( )Utotalسـامانه مولکولـی از
مجمـوع مشـارکت بخشهـای قسـمت قبـل به شـکل کلی زیر
بیـان میشـود [.]24
Utotal = Uvalence+Ucross‒term+Unon‒ bond
()2
Ucross‒term = Ubond−bond+ Uangle−angle + Ubond−angle +Uend−bond−torsion
()3

+ Umiddle−bond−torsion+Uangle−torsion + Uangle−angle−torsion

()4

Uvalence = Ubond+ Uangle+ Utorsion+ Uoop+UUB

()5

Unon−bond = UvdW+ UColumb+ Unon−bond

کـه در آن انـرژی ظرفیـت ( ،)Uvalenceانـرژی کشـش پیونـد
( ،)Ubondزاویـه دو پیونـد ( ،)Uangleپیچـش دو سـطحی پیونـد
( ،)Utorsionبخـش وارونگـی ( )Uoopو بخـش اوری-بردلـی
( )UUBارائـه شـده اسـت .بخشهـای تقاطعـی ( )Ucross-termنیـز

کاربرد شبیهسازی دینامیک مولکولی در سامانههای پلیمری

از برهمکنشهـای کشش-کشـش ( ،)Ebond-bondخمش-خمـش
( ،)Eangle-angleکشـش-خمش ( ،)Ebond-angleکشـش-پیچش
( ،)Ebond-torsionخمش-پیچـش ( )Eangle-torsionو خمش-خمـش-
پیچـش ( )Eangle-angle-torsionتشـکیل شـده اسـت .برهمکنشهای
غیرپیونـدی نیـز بیـن اتمهـای فاقد پیونـد همچـون واندروالس
( ،)EvdWالکترواسـتاتیک ( )ECoulombو هیدروژنـی ()EH-bonb
تشـکیل شـده است.
روش محاسـباتی عـددی تقریبی برای پیشـبرد سـامانه به اندازه
يـك گام زمانـی ،الگوريتم انتگرالي نامیده ميشـود .در ديناميك
مولكولـي پتانسـيلهاي پیوسـته ،معـادالت حرکت كالسـيك با
اسـتفاده از الگوريتـم اختلاف متناهـی ،تعییـن و بـه محاسـبه
مكانهـا و سـرعتهاي مولكولـي در تواليهاي زماني مسـاوی
میانجامـد .در انتخـاب الگوريتـم صحـت ،پایـداری ،سـادگی،
سـرعت و جنبههـای اقتصـادی حائـز اهمیـت اسـت .از میـان
الگوریتمهـای انتگرالگیـری نـوع ورلـت (الگوریتـم اساسـی،
الگوریتـم سـرعت و الگوریتـم جهشـی) متداولتـر اسـت .از
میـان ایـن الگوریتمهـا ،الگوریتـم سـرعت ورلت به علـت نیاز
بـه حافظـه رایانهای کمتـر ارجح و از کاربرد بیشـتری برخوردار
اسـت .بـه عبـارت دیگـر ،بـراي شبيهسـازي در هـر لحظه فقط
میتـوان از مجموعـه مقاديـر مـكان ،نيـرو و سـرعت اسـتفاده
کـرد .بـا ایـن وجـود ،معـادالت اولیـه ورلـت از چنيـن مزيتـي
برخـوردار نیسـتند .الگوريتـم سـرعت ورلت ،مکان و سـرعت
ذ ّرات را در يـك لحظـه از زمـان تولیـد ميكنـد و از این نظر به
عنـوان كاملتريـن الگوريتم شـناخته شـده اسـت [ .]25مكانها
از مقادیـر
( ،)rسـرعتها ( )vو شـتابها( )aدر زمـان
متناظـر ایـن كميتهـا در زمان  tبه صـورت زير به دسـت ميآيند:
()6
در ايـن معادلـه از بسـط تيلـور ( ri(tاسـتفاده شـده اسـت و
بـه معنـي ايـن اسـت كـه جملـه خطـا در سـري،
اسـت.
متناسـب بـا
()7
معادلـه ( )7سـرعت را در نيمـه گام زمانـی با اسـتفاده از نیرو و
سـرعت در لحظـه  tمحاسـبه ميكند.
()8
()9

در رابطه ( U )9تابع پتانسـیل و  mجرم ذره اسـت .شبیهسـازی
دینامیـک مولکولـی میتوانـد در هنگردهـای مختلـف ماننـد
گرندکنونیـکال ( ،)VTμمیکروکنونیـکال ( ،)NVEکنونیـکال
( )NVTو هم دما-هم فشار ( )NPTانجام شود .به منظور کنترل
دمـا و فشـار نیز به ترتیـب از ترموسـتات (–Berendsen,Nose
 )Hooverو باروسـتاتهای ()AndersenHoover,Berendsen
مناسـب اسـتفاده میشـود .در نتیجـه در شبیهسـازی دینامیـک
مولکولـی اطالعاتـی ماننـد مـکان ،سـرعت و نیـرو ذرات قابل
حصـول اسـت که بـا اسـتفاده از آنها و بـا بهکاربـردن مکانیک
آمـاری خـواص ماکروسـکوپی ماننـد فشـار ،انـرژی ،ظرفیـت
حرارتـی ،انـرژی آزاد بهدسـت میآینـد [ .]24پـس از برخـی
تعاریـف مقدماتـی شبیهسـازی دینامیـک مولکولـی ،در ادامه به
اختصـار بـه بعضـی از کاربردهـای این روش در حـوزه علوم و
مهندسـی پلیمر اشـاره شـده است.
 3شبیهسازی دینامیک مولکولی نانوکامپوزیتهای پلیمری
مـواد پلیمری تقویتشـده با نانـوذرات (نانولولـه ،نانو الیههای
رس ،نانـوذرات سـیلیس و گرافـن) بـه علـت بـروز خـواص
شـگفتآور ،در هـر دو جنبـه صنعتـی و علمـی مـورد توجـه
قـرار گرفتهانـد [ .]3-6بـا ایـن وجـود از نـگاه آزمایشـگاهی،
چالشهـای بزرگـی در بهینهکـردن تولیـد و شناسـایی سـاختار
نانوکامپوزیتهـای پلیمـری وجـود دارد .گسـترش ایـن مـواد
بـه طـور عمـده از طریـق تجربـی انجام شـده اسـت و بنابراین
کنتـرل کامـل و از قبـل پیشبینی شـدهای بر خـواص آن وجود
نـدارد .از ایـن رو ،شبیهسـازیهای مولکولـی میتواننـد سـهم
مهمـی را در پیشبینـی و طراحـی خـواص نانوکامپوزیتهـای
پلیمـری و تعییـن مشـخصات آنهـا ایفا کرده و مسـیر روشـنی
را در زمینـه تحقیقـات آزمایشـگاهی ،فراهـم کننـد .کارهـای
تحقیقاتـی زیـادی در زمینـه شبیهسـازی دینامیـک مولکولـی
نانوکامپوزیتهـای پلیمـری انجـام شـده اسـت کـه در ادامه به
تعـدادی از آنها اشـاره میشـود .الخاطـب و همـکاران [ ]3اثر
اسـتحکام فصل مشـترک بـر خـواص مکانیکـی نانوکامپوزیت
وینیـل اسـتر/گرافیت را بـا اسـتفاده از شبیهسـازی دینامیـک
مولکولـی مـورد مطالعـه قـرار دادهانـد .ایـن محققان بـه منظور
بررسـی اسـتحکام فصـل مشـترک ،شبیهسـازی بیرون کشـیدن
( )Pull Outگرافـن از محمـل پلیمـری (شـکل  )1را بـه منظور
تعییـن تنـش برشـی در فصل مشـترک بـا اسـتفاده از رابطه زیر
محاسـبه کردهانـد.
()10
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در ایـن رابطـه  Epull-outتغییـر انـرژی سـامانه پـس از فرآینـد
بیـرون کشـیدن و  w، Lو  tبـه ترتیب عـرض ،طول و ضخامت
گرافیت اسـت.
نتایـج آنهـا نشـان داد کـه تنـش برشـی بـرای سـامانههایی که
در آن گرافیـت ،الیـه الیه ( )Exfoliatedشـده اسـت؛ بیشـتر از
سـامانهای اسـت کـه در آن تودههـای گرافیـت وجـود دارنـد.
شـکل ( )2مـدل نانوکامپوزیتهـای سـاخته شـده را نشـان
میدهـد .شبیهسـازی کششـی اعمـال شـده بـه سـامانههای
نانوکامپوزیتـی از گرافیـت الیـه الیه شـده و تودهای ،نشـان داد
کـه مـدول االسـتیک سـامانه اول بیشـتر اسـت.
نایبـی و همـکاران [ ]4خـواص مکانیکـی نانوکامپوزیـت
پلیتیوفن/گرافـن را بـا اسـتفاده از شبیهسـازی دینامیـک
مولکولـی مـورد مطالعـه قرار دادنـد .آنهـا تأثیر عواملـی مانند
دمـا ،میـزان گرافن در زمینـه پلیمری و وجود نقص در سـاختار
گرافـن بـر خـواص مکانیکـی نانوکامپوزیـت حاصـل را مـورد
بررسـی قـرار دادنـد .براسـاس نتایج به دسـت آمده بـا افزایش
دمـا و ایجـاد نقص در سـاختار گرافـن مدول کشسـانی کاهش
یافتـه و افزایـش میـزان گرافن سـبب افزایش مدول یانگ شـده
اسـت .پاولـف و همکارانـش [ ]5بـه مطالعـه خـواص حرارتی
و مکانیکـی نانوکامپوزیـت السـتیک سـیس 1و-4پلیبوتادیان
اتصـال عرضـی شـده بـا گوگرد/نانوسـیلیکا بـا اسـتفاده از
شبیهسـازی دینامیـک مولکولـی پرداختنـد .مـدل السـتیک
و نانوکامپوزیـت سـاخته شـده در شـکل ( )3نشـان داده شـده

اسـت .آنهـا به ایـن نتیجه رسـیدند که دمای انتقال شیشـهای و
مـدول کشسـانی پلیبوتـادیان بـا ورود ذرات سـیلیکا افزایش
یافتـه اسـت .نمودار تغییرات مدول کشسـانی به دسـت آمده از
شبیهسـازی کششـی بر حسـب سـرعت تغییر شـکل در شـکل
( )4نشـان داده شـده اسـت.
روسـو و همـکاران [ ]6بـا اسـتفاده از شبیهسـازی دینامیـک
مولکولـی نانوکامپوزیـت پلیاتیلنگلیکول/گرافـن را در
محـدوده وسـیع دمایـی بـرای دو انـدازه مختلـف پلیمـر مـورد
مطالعـه قـرار دادند .مدل نانوکامپوزیت سـاخته شـده در شـکل
( )5نشـان داده شـده اسـت .بـه منظـور محاسـبه دمـای انتقـال
شیشـهای سـامانه نانوکامپوزیتـی تحـت شبیهسـازی سرمایشـی
( )Coolingاز دمـای  700 Kتـا  300 Kبـه ایـن صـورت قـرار
داده شـد کـه در هـر مرحلـه سـرمایش ،دمـای شبیهسـازی بـه
میـزان  50 Kکاهـش یافـت .کاهـش ضریـب انبسـاط حرارتـی

شکل( 3باال) مدل الستیک و (پایین) مدل نانوکامپوزیت [.]5
شکل  1ساختار نانوکامپوزیت وینیل استر/گرافیت (الف) قبل و (ب) پس
از شبیه سازی بیرون کشیدن گرافن [.]3

شکل  2ساختار نانوکامپوزیت وینیل استر/گرافیت (الف) حاوی گرافیت
توده ای و (ب ) حاوی گرافیت الیه الیه شده [.]3
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شکل 4تغییرات مدول کشسانی بر حسب سرعت تغییر شکل [.]5

کاربرد شبیهسازی دینامیک مولکولی در سامانههای پلیمری

شکل  5مدل نانوکامپوزیت پلیاتیلنگلیکول/گرافن ساخته شده (چپ) قبل
و(راست) پس از شبیه سازی [.]6

کـه بـر خـواص مکانیکـی نانوکامپوزیتهـای مـورد نظـر
تأثیرگـذار هسـتند.
خـواص مکانیکـی نانوکامپوزیـت پلیمتیلمتاکریلات توسـط
لیـن و همـکاران [ ]8بـا اسـتفاده از شبیهسـازی دینامیـک
مولکولـی در کسـرهای حجمـی مختلـف گرافـن و دماهـای
مختلـف مـورد بررسـی قرار گرفـت .نتایـج آنها نشـان داد که
مـدول یانـگ و مـدول برشـی بـا افزایش کسـر حجمـی گرافن
افزایـش و بـا افزایـش دمـا کاهـش مییابـد .در کار تحقیقاتـی
دیگـر جیرانپـور و همـکاران [ ]9خواص مکانیکـی و حرارتی
نانوکامپوزیـت اپوکسـی/فلورین را بـا اسـتفاده از شبیهسـازی
دینامیـک مولکولـی محاسـبه کردنـد .نتایـج آنهـا نشـان داد
کـه ضرایـب انبسـاط حرارتـی بـا افزایـش فلوریـن کاهـش
و مدولهـای یانـگ و برشـی و نسـبت پواسـون بهبـود قابـل
توجهـی پیـدا میکنـد.
 4شبیهسازی چسبندگی فصل مشترک پلیمرها

شکل  6ساختار (الف) پلیاتیلن خالص با استحکام برهمکنش ( ،εب)

نانوکامپوزیت با استحکام برهمکنش  0/2 εو کسرحجمی  12/5درصد

نانوذرات( ،پ) نانوکامپوزیت با استحکام برهمکنش  25 εو کسرحجمی

 12/5درصد نانوذرات و (ت) نانوکامپوزیت با استحکام برهمکنش  25 εو
کسرحجمی 21/5درصد نانوذرات [.]7

نانوکامپوزیـت تولیـد شـده نسـبت بـه پلیمـر خالـص ،پایداری
حرارتـی بیشـتر نانوکامپوزیـت را نشـان داد .ایـن مسـئله بـه
تشـکیل شـبکهای از گرافـن کـه به صـورت سـینتیکی در زمینه
پلیمـری درگیـر شـده اسـت مرتبط اسـت.
فـو و همـکاران [ ]7بـا اسـتفاده از شبیهسـازی دینامیـک
مولکولی دانه درشـت )Coarse Grain( ،سـازوکار تغییر شـکل
نانوکامپوزیـت پلیاتیلن/نانـوذره را مـورد مطالعـه قـرار دادنـد.
تأثیـر اسـتحکام برهمکنـش میـان پلیمـر و نانـوذره و کسـر
حجمـی نانـوذره بـا اعمـال شبیهسـازی کششـی بـر خـواص
مکانیکـی نانوکامپوزیـت بررسـی شـد .شـکل ( )6سـاختار
نانوکامپوزیتهـا بـا اسـتحکام برهمکنـش و کسـر حجمـی
مختلـف را در تغییـر شـکل  40درصـد نشـان میدهـد .آنهـا
بـه ایـن نتیجه رسـیدند کـه اسـتحکام برهمکنش بیـن نانوذرات
و پلیمـر و کسـر حجمـی نانـوذرات ،دو عامـل مهـم هسـتند

اثـر اکسـایش سـطح نانولیـف کربنـی بـه وسـیله گروههـای
عاملـی حـاوی اکسـیژن بـر توزیـع مونومـر مایـع وینیلاسـتر
اطـراف نانو لیـف کربنی در تولیـد نانوکامپوزیت توسـط جنگ
و همـکاران [ ]10بـا اسـتفاده از شبیهسـازی دینامیـک مولکولی
مـورد مطالعـه قـرار گرفـت .دو مایـع وینیلاسـتر بیسفنـلA
دیمتیلاکریلات و اسـتایرن ،رزیـن مـورد نظـر را تشـکیل
دادنـد .فصـل مشـترک پختشـده سـامانههای حـاوی نانولیف
اکسـید شـده ،نسـبت به سـامانه حاوی نانولیف خالص ،تفاوت
چشـمگیری دارد .نتایـج آنهـا نشـان داد کـه غلظـت مونومـر
وینیلاسـتر در نزدیکـی نانولیـف اکسیدشـده سـبب افزایـش
چگالـی اتصـاالت عرضـی میشـود و در نتیجـه فصل مشـترک
از سـفتی بیشـتری نسـبت بـه سـامانه بـا نانولیف اصالح نشـده
برخـوردار اسـت .ینـگ و همـکاران [ ]11مطالعـات نظـری بر
پایـه شبیهسـازی دینامیـک مولکولـی بـرای مطالعه تغییر شـکل
و رفتـار شکسـت فصـل مشـترک اپوکسـی/مس تحـت تنـش
کششـی عمـود بـر فصـل مشـترک را انجـام دادنـد .اسـتحکام
شکسـت فصـل مشـترک سـامانه اپوکسـی/مس بـا اسـتفاده از
نمودارهـای تنـش /جابهجایـی بـه دسـت آمـده از شبیهسـازی
پیشبینـی شـد .شـکل ( )7تصاویـر لحظـهای فرآیند کشـش را
نشـان داده اسـت .نتایـج بـه دسـت آمـده حاکـی از این اسـت
کـه هـر چـه چگالـی اتصـاالت عرضی اپوکسـی بیشـتر باشـد
اسـتحکام شکسـت نیز بیشـتر بوده ،شکسـت فصل مشـترک به
صورت شکسـت چسـبی ( )Adhesive Failureاتفـاق میافتد.
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در کار تحقیقاتـی دیگـری ،چـن و همـکاران [ ]12بـا اسـتفاده
از شبیهسـازی دینامیـک مولکولـی بـه مطالعـه رفتـار فصـل
مشـترک میـان اپوکسی/سـیلیکا در نانومـواد مرکـب پرداختنـد.
الگوهـای سـاخته شـده ،تحـت تغییـر شـکل کشـش در طـول
شبیهسـازی دینامیـک مولکولـی قـرار گرفتنـد .ایـن محققـان با
اسـتفاده از نمودارهـای تنش-فاصلـه جدایـی ،انرژی شکسـت،
اسـتحکام تسـلیم و فاصلـه نهایـی شکسـت بـرای هـر یـک از
مدلهـا را اندازهگیـری کردنـد .نتایـج به دسـت آمده نشـان داد
کـه اسـتحکام تسـلیم و انـرژی شکسـت زمینـه در مـدل تـوده
زمینـه و سـیلیکا بیشـتر از زمینـه در فاصلـه بین دو الیه سـیلیکا
اسـت .الوی و همـکاران [ ]13تأثیـر عاملدارکـردن گرافـن بر
برهمکنشهـای فصـل مشـترک پلیمتیلمتاکریالت/گرافـن را
بـه وسـیله شبیهسـازی دینامیـک مولکولـی مـورد مطالعـه قرار
دادنـد .شـکل ( )8الگوی نانوکامپوزیت سـاخته شـده را نشـان
داده اسـت .در ایـن تحقیـق از گروههـای عاملـی هیدروکسـی،
آمینـو ،کربوکسـیل و متیـل بـرای اصالح سـطح گرافن اسـتفاده

کردنـد .نتایـج آنها نشـان داد که اصالح شـیمیایی گرافن نقش
مهمـی در بهبـود چسـبندگی میـان پلیمـر و گرافـن دارد و ایـن
یافتههـا بـا نتایـج آزمایشـگاهی نیـز سـازگار بـود .از میـان این
گروههـا آمینـو و کربوکسـی سـبب تقویـت بیشـتر چسـبندگی
فصل مشـترک شـدند.
جـوان نیکخـواه و همـکاران [ ]14بـا شبیهسـازی دینامیـک
مولکولـی از طریـق عاملدارکـردن سـطح گرافـن بـه وسـیله
گروههـای عاملـی مختلـف ،کار ترمودینامیکـی فصـل مشـترک
پلیاتیلن/گرافـن و رفتـار الیهای پلیمر در منطقه فصل مشـترک
را تقویـت کردنـد .نتایـج تحقیقـات آنهـا نشـان داد کـه گروه
آمینـو بیشـترین بهبـود را در برهمکنشهـای فصـل مشـترک
ایجـاد کرده اسـت .در کار تحقیقاتی دیگـری [ ]15آنها با انجام
شبیهسـازی کشـش و با اسـتفاده از نمودارهـای تنشجابهجایی
بـه دسـت آمده از شبیهسـازی ،اسـتحکام چسـبندگی پلیاتیلن/
گرافـن اصلاح شـده را محاسـبه کردنـد .نتایـج نشـان داد کـه
اسـتحکام چسـبندگی در سـامانه شـامل گرافن اصالح شـده با
گـروه آمینـو بیشـترین مقدار را داشـته اسـت.
 5شبیهسازی محلولهای پلیمری

شکل 7تصاویر لحظه ای از شبیه سازی شکست فصل مشترک اپوکسی/مس [.]11

شکل 8مدل نانوکامپوزیت پلیاتیلن/گرافن اصالح شده با گروه متیل [.]13
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محلولهـای پلیمـری در بسـیاری از کاربردهـای صنعتـی
از جملـه چسـب ،رنـگ ،پوشـشها ،پلیمـری شـدن ،تولیـد
الیـاف ،سـاخت غشـاها و  ...مـورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد.
علاوه بـر روشهـای آزمایشـگاهی کـه بـرای ساختارشناسـی
زنجیرهـای پلیمـر از محلولهـا اسـتفاده میشـود ،اسـتفاده از
شبیهسـازیهای مولکولـی میتوانـد آگاهـی عمیقـی در مقیاس
مولکولـی از رفتـار زنجیرهـا در محلولهـای پلیمـری حاصـل
کنـد .بـا پیشبینـی خـواص و انتخـاب حلال مناسـب میتوان
بـه کاهـش هزینههـا و انتخـاب حاللـی کارامدتـر و بـا صرفـه
اقتصـادی بـه منظـور تهیـه محلـول پلیمر هـدف کمک کـرد .از
ایـن رو ،برخـی از محققـان بـه مطالعـه محلولهـای پلیمـری
بـا اسـتفاده از شبیهسـازی دینامیـک مولکولـی پرداختهانـد .در
کار تحقیقاتـی کـه توسـط لـی و همـکاران [ ]16انجـام شـد
محلولهـای پلیاتیلناکسـید در آب و پلیاتیلنگلیکـول در
آب بـا اسـتفاده از شبیهسـازی دینامیـک مولکولی مـورد مطالعه
قـرار گرفتنـد .بـا توجه بـه نتایج به دسـت آمده از شبیهسـازی،
طـول پایداری ( )Persistance Lengthو شـعاع هیدرودینامیکی
زنجیرهـای بـا وزن مولکولـی بـاال و پاییـن از هـر دو پلیمـر
بـا نتایـج آزمایشـگاهی همخوانـی بسـیار خوبـی نشـان دادنـد.
همچنیـن در محـدوده وزن مولکولـی بررسـی شـده بـرای
پلیاتیلـن اکسـاید ،مقـدار  ،0/515بـه عنـوان ضریـب تـوان در
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رابطه میان شـعاع ژیراسـیون و وزن مولکولـی ( )Rg Mwυبه
دسـت آمـد (شـکل ( ))9کـه این مقـدار بـا نتایج آزمایشـگاهی
توافـق خوبـی دارد .بـه عبارتـی در وزنهـای مولکولـی پاییـن،
پلیاتیلناکسـاید ،رفتـار زنجیـر ایدهآلتـری را در مقایسـه بـا
وزنهـای مولکولـی بـاال نشـان داده اسـت.
در کار تحقیقاتی دیگری که توسـط هان و همکاران [ ]17انجام
شـد خـواص دندریمرهـای بـا توالـی یـک تـا هفـت با هسـته
اتیلندیآمیـن ( )EDAوسـطح پلیآمیدوآمیـن ( )PAMAMدر
حلال آبـی بـا اسـتفاده از شبیهسـازی دینامیـک مولکولی مورد
مطالعـه قـرار گرفـت .این محققـان ،ناهمسـانگردی در شـکل
دندریمرهـای موجـود در حلال را بـا اسـتفاده از رابطـه زیـر
تخمیـن زدند.
()11
در ایـن رابطـه  I1و I2بـه ترتیـب ثابـت( )Invariantاول و دوم
تنسـور شـعاع ژیراسـیون اسـت .کمیـت  kمقـداری بیـن  0و 1
را بـه خـود میگیـرد که بـه ترتیب نشـاندهنده سـاختار کروی
سـه بعـدی و سـاختار خطـی اسـت .نتایـج نشـان داد کـه در
محیـط آبـی بـا افزایش توالـی ،سـاختار دندریمر مورد بررسـی
بـه سـاختار فشـرده کـروی نزدیکتر شـده اسـت .شـکل ()10
سـاختار نسـلهای مختلف دندریمرها را پس از شبیهسـازی در
محیط آبی نشـان داده اسـت .بررسـی پروفیل چگالی نیز نشـان
داد کـه در ایـن محلولهـا ،چگالـی مسـتقل از نسـل دندریمـر
اسـت .همچنین محاسـبه ضریب نفـوذ ( )Dبا اسـتفاده از رابطه
انیشـتین ،تأثیـر قابـل توجـه افزایش نسـل را بر کاهـش تحرک
مولکول نشـان داد.

()12
در رابطـه بـاال ( r(tبردار مـکان ذرات در زمان  tو عالمت < >،
بـه معنی متوسـطگیری بر روی هنگرد اسـت.
تسـئی و همـکاران [ ]18بـه منظـور یافتـن تابـع پتانسـیل
مناسـب بـرای توصیـف برهمکنشهـا در سـامانه محلولـی
پلیوینیلالـکل ،محلـول رقیـق آن را بـا اسـتفاده از دو تابـع
پتانسـیل  G45A4 GROMOSو  G45A4 GROMOSمـورد
مطالعـه قـرار دادنـد .نتایـج بررسـی ابعـاد زنجیـر ،خـواص
پیکربنـدی و پیوندهـای هیدروژنـی و مقایسـه آن بـا نتایـج
آزمایشـگاهی نشـان داد که تابع پتانسـیل ،G45A4 GROMOS
دقـت بیشـتری در تشـریح برهمکنشهـای موجـود در محلـول
پلیوینیلالـکل دارد .بـه منظـور بررسـی پیکربنـدی زنجیـر،
انـرژی آزاد هلمهوتـز نسـبی بـا اسـتفاده از رابطـه زیـر و نتایج
بـه دسـت آمـده از توزیـع زاویـه پیچش زنجیر محاسـبه شـده
ا ست .
()13
در ایـن رابطـه ( P(θفراوانـی در توزیع زاویـه پیچش در زاویه
 θو ( P(180فراوانـی پیکربنـدی ترانس اسـت .بر اسـاس رابطه
زیـر تغییـرات انـرژی آزاد و آنتروپـی ناشـی از تبدیـل گاش به
ترانس محاسـبه شد.
()14
بـه ترتیـب تفـاوت
و
در ایـن رابطـه
انـرژی آزاد و آنتروپـی بیـن پیکربنـدی ترانس و گاش را نشـان
میدهـد .مقـدار محاسـبه شـده تغییرات انـرژی آزاد با اسـتفاده
از شبیهسـازی و بـر اسـاس تابـع پتانسـیلGROMOS G45A3
مقـدار کمتـری را نسـبت بـه  GROMOS G45A4نتیجـه داده

شکل  9نمودار شعاع ژیراسیون بر حسب وزن مولکولی پلیاتیلناکساید با
استفاده از شبیهسازی مولکولی [.]16

شکل  10ساختار نسلهای  1تا  7دندریمر [.]17

سال دوم ،شماره  ،1شماره پیاپی  ،5بهـار 1396
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اسـت .از ایـن رو ،حالـت ترانـس بـا اسـتفاده از میـدان نیـرو
 GROMOS G45A3مطلوبتـر بـوده و در نتیجـه تشـکیل
حالـت مارپیـچ زنجیرهـا بـا اسـتفاده از ایـن تابـع پتانسـیل
سـادهتر اتفـاق میافتـد .ایـن نـوع از مطالعـات بـا اسـتفاده از
شبیهسـازی بـه منظـور آزمایـش پروتکلهـای شبیهسـازی
بـرای سـامانه محلـول پلیوینیلالـکل اسـت کـه پتانسـیلها و
محدودیتهـای شبیهسـازی ایـن سـامانه را مشـخص میکنـد.
 6شبیهسازی غشاهای پلیمری
بـا توجـه بـه کاربردهـای وسـیع غشـاهای پلیمـری در صنایـع
مختلـف محققـان زیادی مطالعات خود را به بررسـی غشـاهای
پلیمـری در مقیاس مولکولی با اسـتفاده از شبیهسـازی دینامیک
مولکولـی اختصـاص دادهانـد .بـا اسـتفاده از شبیهسـازی
دینامیـک مولکولـی ،گلزار [ ]19و همکاران خواص سـاختاری،
فیزیکـی و جدایـش گروهی از گازها شـامل اکسـیژن ،نیتروژن،
دیاکسـیدکربن و متان در غشـای پلیسـولفون پرشده با سیلیکا
را مـورد مطالعـه قرار دادنـد .به منظور محاسـبه نفوذ و حاللیت
گازهـا در غشـا ،پـس از سـاختن مـدل غشـای مـورد نظـر
مولکولهـای گاز بـه مقـدار مشـخص بـه صـورت تصادفی در
درون غشـا قرار داده شـدند .پس از پایان شبیهسـازی ،حاللیت
بـا اسـتفاده از رابطه زیر محاسـبه شـد.
()15
در ایـن رابطـه  cو  pبـه ترتیب غلظت و فشـار هسـتند .پس از
محاسـبه ضریـب نفـوذ  Dبا اسـتفاده از معادله انیشـتین (رابطه
( ))12آنهـا نفوذپذیری را با اسـتفاده از رابطه  P=D.Sمحاسـبه
کردنـد .نتایـج نفوذپذیـری بـه دسـت آمـده از شبیهسـازی در
شـکل ( )11نشـان داد شـده است.

شکل  11نتایج شبیه سازی به دست آمده نفوذپذیری گازهای مختلف در
غشای پلیسولفون بر حسب درصدسیلیکا [.]19
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در کار تحقیقاتـی دیگـری ،شـن و همـکاران [ ]20انتقـال آب
و  6نـوع حل شـونده (متانـول ،اتانول-2 ،پروپانـول ،اورهNa+ ،
و –)Clدر غشـای اسـمز معکـوس پلیایمیـد را بـا اسـتفاده از
شبیهسـازی دینامیـک مولکولـی غیر تعادلـی مـورد مطالعه قرار
دادنـد .نتایـج نشـان داد کـه انتقـال آب بـا افزایـش حجمهـای
آزاد بـه هـم متصـل شـده یا فضـای قابل دسـترس آب ،بیشـتر
شـده اسـت .ایـن فضاهـای خالـی میتوانـد از طریـق سـاختار
دینامیکـی غشـا در مقیـاس مولکولـی بـه علـت برخوردهـای
مولکولـی و ایجـاد مسـیر پیوسـته در اثـر تـورم افزایـش یابنـد.
بـا ایـن وجود ،فضـای قابل دسـترس بـرای مولکولهـای الکل
بـه علـت حجـم واندروالـس باال کمتـر بـوده ،از ایـن رو انتقال
کمتـری در غشـا ایجـاد میشـود .عالوه بـر حجـم واندروالس،
پیچیدگـی مولکـول و توانایـی برهمکنشهـای قـوی نیـز از
عواملی هسـتند کـه در انتقال این مواد از طریق غشـا ،تأثیرگذار
بـوده ،میـزان انتقـال اوره Na+،و– Clرا بـه ترتیـب بـه کمتریـن
مقـدار در مقایسـه بـا سـایر مولکولهـا رسـانده اسـت .به طور
کلـی ایـن نـوع از مطالعـات بـا ایجـاد آگاهـی از سـاختارها و
پدیدههـا در مقیـاس مولکولـی ،توانایـی طراحـی غشـاهایی بـا
خـواص سـاختاری ،نفوذپذیـری یـا انتخابپذیـری مناسـب را
فراهـم میکنـد.
 7شبیه سازی سامانههای رهایش کنترل شده دارو
پلیمرهـا بـه طـور گسـتردهای در سـامانههای انتقـال دارو مورد
اسـتفاده قـرار میگیرند .زیرا توانایـی پوشـینهکردن دارو ،انتقال
هدفمنـد آن بـه سـلولهای هـدف و سـپس رهایـش تدریجـی
دارو در بـازه زمانـی مشـخص را دارنـد و بـه ایـن ترتیـب
نیازبـه تزریـق مکـرر دارو و عـوارض جانبـی ناشـی از رهایش
ناخواسـته را کاهـش میدهنـد [21و  .]22امـروزه پلیمرهـا بـه
علـت افزایـش کارایـی و هدفمنـدی انتقـال دارو وکاهش ایجاد
اثـرات جانبـی در زمینـه انتقـال دارو مـورد توجـه زیـادی قرار
گرفتهانـد .انـواع پلیمرهـا شـامل نانـوذرات پلیمری ،میسـلها،
هیدروژلهـا و دندریمرهـا بـه عنوان حامل دارو در سـامانههای
انتقـال دارو مـورد اسـتفاده قـرار گرفتهانـد .بـا توجـه بـه ایـن
کـه داروهـای گرانقیمـت تنهـا در مقادیـر کـم قابـل دسـترس
هسـتند و آزمایشهـای پرهزینـه و زمانبـر محدودیتهایـی
را بـرای مطالعـه و طراحـی سـامانههای انتقـال دارو ایجـاد
میکنـد ،شبیهسـازیهای مولکولـی میتواننـد بـه عنـوان
ابـزاری در راسـتای شناسـایی سـاختار و خـواص کلیـدی در
سـامانههای انتقـال دارو نظیـر پایـداری و نفـوذ برهمکنشهای
مولکولـی مورد اسـتفاده قـرار گیـرد .مککوا و همـکاران []21
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بـا اسـتفاده از شبیهسـازی دینامیک مولکولی توانایـی تعدادی از
پلیمرهـا (پلیالکتیک-اسـید( ،)PLAکیتوسـان( ،)Chپلیاتیلـن
گلیکول( ،)PEGپلیگلیکولیک اسـید( )PGAو سـلولز( ))Ceرا
بـه عنـوان حامل داروی سیکلوسـپرین مورد مطالعـه قرار دادند.
بـه منظـور بررسـی سـازگاری دارو بـا هـر کـدام از پلیمرهـای
مـورد بررسـی آنهـا عامـل برهمکنـش فلوریهاگینز بیـن دارو
و پلیمـر را بـا اسـتفاده از روابـط زیـر محاسـبه کردند.

استفاده از رابطه  18نتایج شبیهسازی به دست آمده نشان داد
که بیشترین بارگذاری جمسیتابین در سامانه با غلظت اولیه 40
درصد از دارو به وقوع پیوسته است.
()18
فاصله مشخص مورد نظر در این کار در محدوده  3تا  4 Åدر
نظرگرفته شده است.

()16

 8نتیجه گیری

()17

امروزه ،استفاده از روش شبیهسازی دینامیک مولکولی برای مطالعه
رفتار درشت مولکولها مانند پلیمرها در حال گسترش است.
دینامیک مولکولی روشی برای شبیهسازی رفتار ترمودینامیکی
مواد در سه فاز جامد ،مایع و گاز با استفاده از سرعت و مکان
ذرات است .هدف اصلی در شبیهسازی دینامیک مولکولی ،محاسبه
رفتار ماکروسکوپی سامانه به کمک مدلی میکروسکوپی است
که شامل کلیه برهمکنشهای بین مولکولها باشد .از آنجایی که
رفتار زنجیرهای پلیمر در سامانههای مختلف در مقیاس مولکولی
به وسیله روشهای آزمایشگاهی به سختی قابل ارزیابی است،
استفاده از شبیهسازی دینامیک مولکولی میتواند ابزار قدرتمندی
را برای پیشبینی آرایش محتمل زنجیرها و درک بیشتر رفتار آنها
در پدیدههای پلیمری فراهم کند .در سامانههای مختلف پلیمری
آگاهی از پیکربندیهای مختلف ،رفتار دینامیکی ،خواص ساختاری
زنجیرها و برهمکنشهای بین مولکولها در مقیاس مولکولی با
استفاده از شبیهسازی مولکولی قابل حصول است .به کارگیری
این روش به آگاهی عمیقتر از سامانه و در کنار آن با کاهش
آزمایشهای پرهزینه ،مکملی برای طراحی و بهینهسازی سامانه
پلیمری مورد نظر است .در این مقاله به کارآمدی روش شبیهسازی
دینامیک مولکولی در حوزه نانوکامپوزیتها ،تعیین برهمکنش
فصل مشترک پلیمر و نانوذره ،محلولهای پلیمری و رهایش کنترل
شده دارو به وسیله حاملهای پلیمری اشاره شده است.

در رابطه ( R )16و Tبه ترتیب ثابت گازها و دما هستند.
در رابطه ( )17نیز Zعدد کئوردیناسیون Ebs ،و Esbبه ترتیب
انرژی پیوندی میان پایه ( )Baseو زمینه ( )Screenو  EbbوEss
انرژیهای پیوندی میان دو مولکول پایه و دو مولکول زمینه
هستند .نتایج به دستآمده از شبیهسازی در شکل ( )12نشان
داده شده است .دو پلیمر کیتوسان و سلولز که با توجه به نتایج،
عامل برهمکنش اختالطپذیری خوبی با دارو داشتند به دلیل
انعطافپذیری کم توانایی تشکیل مارپیچ را نداشته ،بنابراین
سطح تماس و برهمکنشهای قویتری با دارو برقرار کردهاند.
شکل ( )13تصاویر نهایی سامانههای انتقال داروی مورد بحث
پس از به تعادل رسیدن در شبیهسازی را نشان داده است.
در کارتحقیقاتی دیگر رزمیمنش و همکاران [ ]22کیتوسان را به
عنوان حامل داروی جمسیتابین با استفاده از شبیهسازی دینامیک
مولکولی مورد بررسی قرار دادند .با محاسبه کارایی بارگذاری
دارو(( )Drug Simulated Loading Efficiency (Drug SLEبا

شکل  12عامل برهمکنش فلوری هاگینز بین پلیمر و دارو با استفاده از
پلیمرهای مختلف [.]21

شکل 13تصاویر نهایی سامانههای انتقال پس از تعادل رسانی [.]21
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