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АНОТАЦІЯ 

Мандролько В.М.  Особливості теплового транспорту через інтерфейс 
«тверде тіло – меніск рідини». 

Кваліфікаційна робота магістра, галузь знань: 10. Фізика, спеціальність:104. 

Фізика та астрономія, освітня програма: Фізика наносистем. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедра 

загальної фізики. – Київ, 2022.  

Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор Боровий М.О. 

 

Використовуючи методи молекулярної динаміки, було досліджено 

особливості теплового транспорту через водяний меніск, обмежений двома 

твердими кремнієвими стінками. Було розглянуто різні морфології поверхні 

розділу кремній/вода для різної сили взаємодії між атомами твердого тіла та 

рідини та для різних розмірів меніска. Для розглянутого діапазону кутів 

змочування, що змінюються між гідрофобним та гідрофільним станами, 

отримана лінійна тенденція потужності через меніск, що потрібна для 

підтримки різниці температур між стінками як функцію глибини потенціалу 

взаємодії ( ). Було виявлено, що стрибок температури на межі розділу тверде 

тіло/рідина зменшується зі збільшенням . Було встановлено залежність 

теплового опору від розміру меніска та від . Показано, що наявність трифазної 

контактної лінії призводить до зниження міжфазного опору між твердим тілом і 

рідиною. Крім того, дослідження методом скінченних елементів були 

використані для зв'язку атомістичного моделювання з механікою безперервного 

середовища.  
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SUMMARY 

Mandrolko V.M. The feature of thermal transport across interface «solid wall – 

liquid meniscus» 

Master qualification work, branch of knowledge: 10. Physics, 

specialty: 104. Physics and astronomy, educational program: Physics of nanosystems. 

- Kyiv National Taras Shevchenko University, Faculty of Physics, Department of 

General Physics. - Kyiv, 2022. 

Research supervisor: Dr. of  Physics and Mathematics, Prof., Boroviy M. O. 
 

Using the methods of molecular dynamics, the peculiarities of thermal transport 

through the water meniscus bounded by two solid silicon walls were studied. 

Different morphologies of the silicon / water interface were considered for different 

strengths of the interaction between solid and liquid atoms and for different meniscus 

sizes. For the considered range of wetting angles, which vary between hydrophobic 

and hydrophilic states, a linear tendency of power through the meniscus which is 

needed to maintain the temperature difference between the walls is obtained as a 

function of the depth of interaction potential ( ). It was found that the temperature 

jump at the solid / liquid interface decreases with increasing . The dependence of 

thermal resistance on meniscus size and  was found. It is shown that the presence of 

a three-phase contact line leads to a decrease in the interfacial thermal resistance 

between the solid and the liquid. In addition, finite element method has been used to 

link atomistic modeling to the mechanics of a continuous medium. 
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ВСТУП 
Сучасна мініатюризація пристроїв часто пов’язана з різними проблемами 

керування температурою, такими як перегрів, гарячі точки та небажані ефекти 

теплового інтерфейсу [1], [2]. Останні є вузькими місцями для підвищення їх 

стабільності, надійності та терміну служби. Таким чином, налаштування 

теплообміну в малих масштабах має значне значення для широкого кола 

прикладних областей. Наприклад, тепловий транспорт через межу розділу 

тверде тіло/рідина має вирішальне значення для: енергетичних застосувань, 

розробки матеріалів, процесів затвердіння/плавлення, застосування 

охолодження тощо. При зменшенні масштабів співвідношення між площею 

поверхні та об’ємом елементів стає значним та низькорозмірні ефекти 

починають грати значну роль. Як приклади такої ролі можна назвати значне 

посилення передачі енергії та теплопровідності в нанорідинах [3], [4] або в 

пористих системах, заповнених рідинами [5], [6]. Такі чудові властивості систем 

викликають значний прикладний інтерес для їх застосування у сфері збору, 

розсіювання та зберігання енергії. Однак морфологічні особливості контакту 

між двома різними фазами, що розділяють джерело тепла та тепловідвідники, 

призводять до наявності міжфазного теплового опору (Interfacial Thermal 

Resistance -  ITR), що призводить до погіршення характеристик 

тепловідведення [7]. 

Незважаючи на значний прикладний і фундаментальний інтерес до цього 

питання, механізми, які визначають тепловий опір, утворений на межі розділу 

тверде тіло/рідина, залишаються неясними. Це особливо актуально при розгляді 

теплового транспорту в нанорідинах зі значною кількістю інтерфейсів. В 

останньому випадку фізика транспорту все ще обговорюється. Зокрема, вже 

розроблено численні моделі для опису підвищення теплопровідності нанорідин, 
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проте кожна з них добре працює лише для певних нанорідин та рівня 

концентрації наночастинок [8]. 

Прогнозне моделювання термотранспортних властивостей матеріалів є 

надзвичайно важливим для правильного проектування, необхідного для 

різноманітного спектру технічних застосувань, таких як описано вище.  

Статистична механіка була добре розроблена для опису макроскопічно 

спостережуваної поведінки атомів або інших носіїв енергії. Наприклад, 

кінетична теорія добре описує термодинаміку розбавлених газів, і досить часто 

систему квазічастинок, таких як фонони, наближено вважають системою 

частинок розбавленого газу, вирішуючи кінетичне рівняння Больцмана. Це 

добре працює для кристалів, але коли йдеться про реальні системи, такі як 

системи з границями розділу фаз та порушеною структурною симетрією, 

наприклад, аморфні структури, дефекти та сплави, такий підхід стає 

неефективним.  

Класичне моделювання молекулярної динаміки (Molecular Dynamics - 

MD) служить інструментом для моделювання еволюції динаміки системи на 

атомному рівні та дозволяє розрахувати властивості теплового транспорту для 

широкого спектру матеріалів, від ідеальних періодичних кристалів до систем із 

сильним структурним та композиційним порушенням. Хоча метод MД по суті 

не використовує плоску хвилю, як опис фонона, в поєднанні з розрахунками 

динаміки решітки він може дати уявлення про внесок  коливальних мод, що 

включають в себе плоскохвильові моди і не тільки, у тепловий транспорт. Це 

робить підхід універсальним і потужним. З іншого боку, МД має декілька 

недоліків, таких як відсутність вібраційно точних міжатомних потенціалів та 

неможливість чітко включати квантову природу фононів, що перешкоджає 

застосовності моделювання молекулярної динаміки до всіх без винятку задач.  
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. Тепловий опір на границі фаз. Огляд, проблеми та перспективи 

використання 

Повертаючись до основ, теплообмін без масового потоку, що 

здійснюється лише за рахунок теплопровідності, на макроскопічному 

рівні,можна описати в рамках закону Фур’є. [9] 

,                                            

У випадку багатофазних систем на межі розділу двох середовищ виникає 

температурний стрибок ( Т ). Останній виникає через міжфазовий тепловий 

опір (ITR), 

,                                                 

 де   — нормальний тепловий потік через межу розділу.  

Тепловий транспорт на межі розділу має особливе значення, оскільки величезна 

щільність теплогенерації вимагає ефективних способів розсіювання тепла [10], 

але інтерфейс створює додатковий бар’єр для теплового потоку [11], [12]. 

Наприклад, термічний опір поверхні розділу між вуглецевою нанотрубкою та її 

електродами є критичною проблемою для застосувань систем на основі 

вуглецевих нанотрубок  [13]. Цей міжфазний тепловий опір, також званий 

опором Капіци або тепловим граничним опором, вперше був знайдений між 

гелієм і твердим тілом в 1941 році [14]. З тих пір теорії міжфазного теплового 

транспорту невпинно розвивалися, з моделі акустичної невідповідності, моделі 

дифузійної невідповідності та молекулярної динаміки до сучасного квантового 

моделювання. Тепер зрозуміло, що міжфазний тепловий опір викликаний 

різними причинами при різних умовах, таких як невідповідність енергії 
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коливань атомів, локалізація теплоносіїв на поверхнях розділу і додаткове 

розсіювання теплоносіїв. Отже, дослідження міжфазного теплового опору стає 

комплексною проблемою, що залежить від різних факторів. 

 Незважаючи на негативний вплив на теплопередачу, термічний опір між 

поверхнями також виявився корисним у багатьох недавніх дослідженнях. По-

перше, інтерфейси забезпечують додаткові методи для модуляції теплового 

потоку, і, отже, їх можна використовувати для управління теплом. Багато 

факторів, таких як неспівпадіння маси чи параметрів решітки, утворення 

хімічних зв'язків між фазами, шорсткість і дефекти, можуть істотно вплинути на 

міжфазний тепловий опір [15]. Наприклад, наявність міжфазової модуляції дає 

змогу створити термомодулятори на основі графену . У деяких інтерфейсах, як-

от графен-MoS2, міжфазний тепловий опір можна модулювати шляхом введення 

вакансій, таким чином величина теплового струму регулюється за допомогою 

різні концентрації вакансій [16]. Нещодавнє дослідження показало, що 

міжфазний тепловий опір між металом і діелектричним матеріалом може бути 

налаштований за допомогою вставки високоякісних проміжних матеріалів із 

сильною електронно-фононною взаємодією [17]. Усі ці дослідження показують, 

що інтерфейси дають більше ступенів свободи для контролю теплового потоку. 

 Іншим важливим застосуванням міжфазного теплового опору є 

конструкції термоелектричних матеріалів [18]. Високопродуктивні 

термоелектричні матеріали вимагають високої електропровідності, але низької 

теплопровідності для досягнення високої ефективност. Завдяки створенню 

границь інтерфейсів можна значно понизити теплопровідність і при цьому не 

надто змінити електронні властивості. Ці інтерфейси можуть бути реалізовані 

через нанозерна  [19] і надрешітку з ізотопами [20] .  

Інтерфейси також надають можливості для створення теплових 

випрямлячів. Термічна ректифікація (Thermal rectification) чи термічне 
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випрямлення - це асиметрія теплового потоку між прямим і зворотним 

напрямками при однаковій температурі. Це основний механізм для реалізації 

теплового діода [21] і фононіки [22]. Термічного випрямлення можна досягти, 

наприклад, за допомогою інтерфейсів між неспівпадаючими параметрами 

решітки [23]. 

1.2. Теорії та способи моделювання теплового опору 

1.2.1. Макроскопічні теорії теплового опору 

Після відкриття міжфазного теплового опору було запропоновано кілька 

макроскопічних теорій, які пояснюють його основні причини. Однією з них є 

модель акустичної невідповідності (Acoustic Mismatch Model - AMM) [24]. Ідея 

AMM полягає в тому, що міжфазний термічний опір виникає через 

невідповідність акустичних імпедансів між двома матеріалами. Ця 

невідповідність пояснюється різними властивостями поширення акустики двох 

об’ємних матеріалів, які утворюють інтерфейс, такими як їхня різна швидкість 

звуку. У моделі AMM деталі інтерфейсу, такі як геометрія, орієнтація та хімічні 

зв’язки, не враховуються. Міжфазний тепловий опір повністю оцінюється з 

акустичних властивостей самих матеріалів. AMM дає коефіцієнт передачі для 

акустичних мод, які передаються через інтерфейс, утворений матеріалами A та 

B. Для режиму, нормального до інтерфейсу, коефіцієнт передачі визначається 

як: 

,                                          

де   – акустичні імпеданси матеріалів А і В відповідно. З цього 

виразу ми можемо відразу виявити, що передача є симетричною між A та B. 

Іншими словами, передбачувано, що міжфазна теплопровідність буде 

однаковою, якщо ми змінимо напрямок теплового потоку. Насправді це 
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наслідок простоти теорії і це не обов’язково відповідає дійсності, а термічне 

випрямлення можливе через інтерфейси. Незважаючи на свою простоту, AMM 

добре пояснює міжфазну теплопровідність при низькій температурі [25]. Ця 

модель робить прогноз про те, що міжфазова теплопровідність пропорційна 

кубу температури в області низьких температур, що добре узгоджується з 

ранніми експериментами. 

Оскільки AMM припускає, що фононні моди не відчувають ніякого 

розсіяння на межі розділу, він зазвичай недооцінює міжфазний тепловий опір. В 

якості додаткової теорії пропонується теорія дифузійної невідповідності 

(diffusion mismatch theory - DMM), яка передбачає, що всі фонони на поверхнях 

розділу повністю розсіюються [25]. Вона також оцінює ймовірності передачі 

фононів на інтерфейсі. Теорія має такі основні положення: 

1) Фонони, що надходять на інтерфейс, мають шанси бути розсіяними в 

фононні стани по обидві сторони інтерфейсу.  

2) До взаємодії з межею розділу характеристиками фонона є енергія, 

хвильовий вектор і поляризація. Після взаємодії хвильовий вектор і поляризація 

можуть бути змінені, але абсолютне значення хвильового вектора зберігається. 

3) Розглядаються тільки пружні взаємодії, а це означає, що енергія 

зберігається. Власне, ці умови відповідають припущенню, що фонон «забуває» 

свій початковий стан після проходження через інтерфейс.  

Фонони втрачають усю пам’ять про свої попередні стани. В результаті 

ймовірність передачі не пов'язана з кутом падіння, груповою швидкістю або 

фронтом хвилі фононних мод. Тут слід зробити важливе зауваження. Якщо в 

процесі є лише фонон-фононні взаємодії, енергія фонона до та після розсієння 

не зберігається. Це можливо лише при взаємодії фононів з домішками або 

дефектами решітки (вакансіями тощо).  
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В результаті перехідна енергія фонона лінійно залежить лише від густини 

станів. Термічний опір між поверхнями, передбачений DMM, досягає мінімуму, 

коли перекриття щільності станів максимізується. Через припущення про повне 

розсіювання, DMM зазвичай переоцінюють міжфазний тепловий опір, і він 

зазвичай краще працює в режимах високої температури [26].  

І AMM, і DMM ігнорують атомні деталі та структури самого інтерфейсу, 

враховуючи лише вібраційні властивості двох об’ємних матеріалів, які 

утворюють інтерфейс. Тому вони можуть дати лише якісну оцінку. Для більш 

точних розрахунків потрібні теорії атомного рівня або інструменти 

моделювання. Крім того, DMM враховує лише пружні розсіяння, а це означає, 

що енергія кожного фонона на межі розділу не змінюється. Насправді непружне 

розсіювання на межі розділу може стати важливим, коли невідповідність 

спектрів фононів є високою, і це може викликати цікаве явище, таке як термічне 

випрямлення. Запропоновано покращені моделі, засновані на AMM і DMM, щоб 

виключити деякі не досить грунтовні припущення або врахувати додаткові 

фактори, які AMM і DMM врахувати не в змозі. Наприклад, як AMM, так і 

DMM передбачають спрощене лінійне дисперсійне відношення. Проте на 

сьогодні вже запропоновано модифікований DMM, який здатний розглядати 

повне співвідношення дисперсії в решітці, широко розширюючи режим 

застосування DMM [27]. Також пропонуються інші вдосконалення, що 

враховують фонон – електроні розсіювання, структурні порушення та інші 

фононні розсіяння [28].  

Крім AMM і DMM, існують також інші макроскопічні теорії для опису 

міжфазового теплового транспорту. Наприклад, аналітичні вирази переносу 

тепла через плоску поверхню розділу, засновані на поверхневому зміщенні, 

представлені в [29]. Крім транспортних властивостей фононів, також 

представлений міжфазний тепловий транспорт за рахунок електрон-фононних 
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взаємодій [30], що є важливим для інтерфейсів метал-неметал. Загалом, завдяки 

їх здатності охопити загальну картину, макроскопічні теорії все ще 

розвиваються. 

1.2.2. Явище в рамках динаміки решітки 

Для інтерфейсів, утворених кристалами, динаміка решітки є 

альтернативним методом оцінки міжфазної теплопровідності [28], [31]–[33]. 

Ключовою величиною динаміки гратки є зміщення атома з його положення 

рівноваги. Основна ідея — розв’язати рівняння руху цих зміщень та отримати 

фононне дисперсійне співвідношення . Рівняння руху визначається 

гамільтоніаном, або потенційною енергією атомних зміщень і виглядає як: 

,           

Де  - потенційна енергія в стані рівноваги,  - зміщення  - го 

атома в напрямку ,  -го атома в напрямку  та -го атома в напрямку  

відповідно.  та  це міжатомні силові константи другого та третього 

порядку. 

У гармонійному наближенні потенційна енергія спрощена до 

квадратичної, характеризується матрицею пружних сталих. У періодичній 

ґратці зміщення атомів можна розкласти на незалежні моди коливань після 

проведення перетворення Фур’є. Це часто називають декомпозицією 

нормальних мод. Перевага декомпозиції полягає в тому, що кожна мода стає 

незалежною одна від одної, іншими словами, вони роз’єднані. Слід сказати, що 

поняття фононного дисперсійного відношення ґрунтується на припущенні 

гармонійної апроксимації. В ангармонійному випадку моди не є незалежними 

одна від одної. Простіше кажучи, вібрація не є періодичною в часі, а тому 

частота не є чітко визначеною (хвильовий вектор все ще добре визначений 
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через існування періодичності гратки). У гратці зазвичай існує більше одного 

ступеня свободи в елементарній комірці. Тоді кожен ступінь свободи внесе свій 

внесок у фононну гілку в дисперсійному відношенні. Це означає, що на 

кожному хвильовому векторі  існує  коливальних мод в елементарній 

комірці, де  — кількість ступенів свободи. Ті моди, коли всі атоми всередині 

елементарної комірки когерентно вібрують, називаються акустичними. Якщо 

всередині елементарної комірки відбувається відносний рух атомних коливань, 

то це оптичні моди. Трьома поширеними акустичними модами є повздовжні 

акустичні моди (Longitude acoustic - LA) і поперечні акустичні моди (Transverse 

acoustic - TA). Вони відповідають когерентній вібрації, яка паралельна і 

перпендикулярна хвильовому вектору  відповідно. Для двовимірних 

матеріалів одну з поперечних мод з вібрацією поза площиною часто називають 

модою ZA, або модою згину. 

Поняття динаміки решітки можуть бути використані для аналізу 

властивостей передачі фононних мод на інтерфейсі. Кількість переданої енергії 

можна оцінити, розв’язавши рівняння руху атомів на межі. Межа розсіювання 

корисна для виявлення транспортних механізмів за допомогою модального 

аналізу. Для характеристики передачі властивостей інтерфейсу стає корисним 

метод хвильового пакету [34]. У цьому методі хвильовий пакет фононних мод з 

певною частотою генерується на одній стороні інтерфейсу, а потім він 

поширюється на інший бік. Потім можна проаналізувати передану та відбиту 

енергію цього хвильового пакета, щоб знайти транспортні властивості такої 

конкретної моди. Хвильовий пакет створюється за допомогою лінійних 

комбінацій нормальних мод вібрації при заданій поляризації  і хвильовому 

векторі  наступним чином: 

,                    
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Де це -вий компонент зміщення  - го атома в  - ій елементарній 

комірці,  - амплітуда хвильового пакету, це -вий компонент 

власного вектора власної моди  для  - го атома для конкретного хвильового 

вектора , який розміщений навколо положення . Параметр  

використовується для встановлення просторової ширини хвильового пакету. 

Тоді швидкість буде знаходитись як: 

,                                     

Збуджений хвильовий пакет зазвичай має дуже малу амплітуду , 

порядку 0,01 Å, щоб виправдати використання гармонійного наближення. За 

допомогою перетворення Фур’є хвильового пакета можна отримати один пік у 

k-просторі з центром у  , з повною шириною на половині максимуму  . 

Транспортну поведінку хвильового пакета можна візуалізувати, записавши 

залежність від часу поширення хвильового пакета. Крім того, обчислюючи 

загальну енергію падаючого та переданого хвильового пакета, можна отримати 

коефіцієнт передачі енергії, що корисно для аналізу здатності теплового 

транспортування через інтерфейс і поверхню [34], [35]. 

1.2.3. Молекулярна динаміка 

Хоча макроскопічні теорії дають загальну картину міжфазного теплового 

транспорту, зазвичай вони занадто спрощують складність інтерфейсу. Атомні 

деталі інтерфейсу, особливо в нанорозмірних структурах, можуть істотно 

впливати на тепловий опір. Важливими факторами є форми хімічних зв'язків, 

дефекти та типи атомів на поверхнях розділу. Молекулярна динаміка, 

моделювання на атомному рівні, є потужним інструментом для аналізу цих 

ефектів. 
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Моделювання методом молекулярної динаміки (Molecular Dynamics - 

MD) може дати класичний опис процесу динамічної еволюції системи з  

атомів [36], [37]. Під час моделювання MD інформація про кожен атом, 

включаючи положення атома  , швидкість  і силу , обчислюється на 

кожному кроці, а потім використовується для прогнозування властивостей на 

наступному кроці. У динамічному процесі рух кожної частинки описується 

другим законом Ньютона: 

 ,                            

Де  це маса -го атома, а  це сила прикладена атомом  на атом . 

Сила виводиться з міжатомного потенціалу, який повинен точно відповідати 

поверхні потенціальної енергії. Очевидно, що міжатомний потенціал сильно 

впливає на точність моделювання МD. Зазвичай використовувані емпіричні 

потенціали - це парні взаємодії, такі як потенціал Леннарда-Джонса і потенціал 

Морзе. Крім того, інші потенціали також включають взаємодію трьох тіл для 

стабільності структури, наприклад потенціал Стіллінгера-Вебера і потенціал 

Терсоффа. Слід зазначити, що як класична система, всі моди (ступені свободи) 

однаково збуджуються при моделюванні МD. Однак при низькій температурі 

високочастотні моди завмирають у квантових системах, що не збігається з 

класичним випадком. Для якісного врахування цієї невідповідності 

використовуються квантові поправки [38]. 

Фонони є основним теплоносієм у напівпровідниках та ізоляторах, і 

динаміку коливань решітки можна добре відтворити при моделюванні МD. Крім 

того, MD має переваги неявного моделювання ангармонійної фонон-фононної 

взаємодії для всіх порядків. Крім того, моделювання MD також ефективне для 

вивчення різних реалістичних ефектів на тепловий транспорт, включаючи згин 
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[39], деформацію [40], дефекти [41], дислокації [42], границі зерен [43], 

легування [44] тощо. На додаток до прогнозу теплопровідності, моделювання 

MD також широко використовується для аналізу поведінки теплового 

транспорту та надання цінного уявлення про розуміння основних механізмів. 

Існують два широко використовуваних заснованих на MD методи для 

розрахунку теплових транспортних властивостей [45]. Перший метод 

використовує моделювання рівноважної молекулярної динаміки (Equilibrium 

molecular dynamics - EMD), де теплопровідність обчислюється на основі 

флуктуаційно-диссипаційної теореми за формулою Гріна-Кубо. Таким чином, 

цей метод також відомий як метод Гріна-Кубо. Другий метод заснований на 

законі теплопровідності Фур’є, за яким нерівноважний розподіл температури і 

тепловий потік безпосередньо спостерігаються під температурним градієнтом. 

Таким чином, цей метод отримав назву методу нерівноважної молекулярної 

динаміки (Non-equilibrium molecular dynamics – NEMD). Далі трохи детальніше 

про кожен з них. 

1) EMD 

Метод Гріна-Кубо обчислює теплопровідність решітки на основі флуктуаційно-

диссипаційної теореми [46] теплового струму в моделюванні EMD. 

Теплопровідність решітки може бути розрахована з автокореляційної функції 

теплового струму (Heat current auto-correlation function - HCACF) на основі 

формули Гріна-Кубо як:  

 ,                           

Де  це тепловий струм в напрямку ,  - стала Больцмана,  та   - 

температура та об’єм системи. Кутові дужки означають середнє значення по 

ансамблю. Однією з переваг методу Гріна-Кубо є те, що можна отримати тензор 
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теплопровідності в різних напрямках з однаковим набором результатів 

моделювання EMD. Для ізотропних об’ємних матеріалів теплопровідність 

зазвичай усереднюється за трьома діагональними компонентами, так що в 

знаменнику рівняння  з’явиться коефіцієнт 3. Для одновимірних 

матеріалів, таких як вуглецева нанотрубка, HCACF обчислюється вздовж 

осьового напрямку. В EMD симуляції тепловий струм визначається як [45]: 

,                                   

Де та це залежна від часу повна енергія та координата -го атома.  

На додаток до теплопровідності, класичне моделювання EMD також 

застосовується для розрахунку міжфазного теплового опору між різними 

матеріалами на основі коливань температури [47]. Тепловий опір можна 

визначити так: 

,                      

Де індекси 1 та 2 відображають дві взаємодіючі поверхні поблизу 

інтерфейсу,  це різниця температур між двома поверхнями,  це площа 

інтерфейсу, а  це кількість ступенів вільності на кожній зі сторін. Під час 

моделювання EMD, флуктуації температури на межі розділу реєструються як 

функція часу. Потім на основі рівняння розраховується міжфазний 

тепловий опір. Використовуючи цей метод EMD, було продемонстровано 

існування універсального міжфазного теплового опору на високій частоті, який 

залежить лише від частоти та набору ступенів свободи двох взаємодіючих тіл 

[47]. Також цей метод було, наприклад, використано для дослідження 

міжшарового опору в багатошаровому графені [48]. 
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2) NEMD 

Найбільш часто використовуваним методом молекулярної динаміки для 

моделювання міжфазного теплового транспорту є нерівноважна молекулярна 

динаміка (NEMD). У цьому методі градієнт температури безпосередньо 

застосовується до матеріалів, які утворюють межу розділу, а потім система 

розвивається відповідно до міжатомних потенціалів. Зазвичай час еволюції 

становить від кількох пікосекунд до мікросекунд, залежно від розміру системи 

та необхідної точності.  

Локальна температура в NEMD може бути розрахована як: 

,                                 

Де  це кількість атомів в локальній обмеженій області простору. Кутові 

дужки означають середнє значення по ансамблю. 

 Градієнт тепла може формуватися так: змінюючи атомні швидкості в 

області вищої температури на кожному кроці часу, теплова енергія   

додається до джерела тепла з одного боку, а така ж кількість енергії видаляється 

з радіатора на протилежному кінці. Взагалі кажучи, оскільки швидкість атома 

масштабується одним і тим же фактором в області джерела/тепловідводу, чиста 

кінетична енергія збільшується/зменшується на таку ж величину. Під час 

еволюції підраховується загальна енергія, яка передається з одного боку межі 

розділу на інший. Отже, тепловий потік можна розрахувати як: 

,                                          

Де  це площа поперечного перерізу, а  - тривалість одного кроку. 
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Моделювання NEMD також широко використовується для дослідження 

міжфазного теплового опору між різними матеріалами. Обраховуючи 

температурний стрибок  на межі розділу, міжфазний тепловий опір 

розраховується як: 

,                                         

Щоб проаналізувати механізм транспортування, його необхідно детально 

дослідити. Наприклад, MD дозволяє розрахувати локальний тепловий струм, 

щоб побачити ефективність такого транспортного каналу. Аналіз мод також 

пропонується для вимірювання ефектів непружного розсіювання [49]. 

NEMD забезпечує моделювання на атомному рівні і широко 

використовується для моделювання міжфазного теплового транспорту. Він 

може повністю врахувати детальні фактори інтерфейсу, такі як дефекти, 

деформації та хімічні зв’язки. Точність NEMD зазвичай визначається точністю 

міжатомного потенціалу та часом моделювання. Його також можна 

використовувати як еталон для інших теоретичних передбачень [28]. 

Обмеження NEMD полягає в тому, що він повністю класичний. З цього слідує 

два основних наслідки. Перший з них полягає в тому, що оцінка повністю 

відповідає ньютонівській динаміці. Отже, всі фонони збуджені однаково, 

дозволена амплітуда коливання атома безперервна. Тому кванти транспорту, які 

спостерігалися експериментально, неможливо передбачити за допомогою 

NEMD. Другий — це класичний фононний розподіл. Фонони не підкоряються 

розподілу Бозе-Ейнштейна навіть у стані рівноваги. Тому очікується поломка 

NEMD при низькій температурі. У режимі, коли квантові ефекти стають 

важливими, квантові теорії стають необхідними для передбачення транспортних 

властивостей. 
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1.2.4. Квантовий підхід до явища  

Незважаючи на популярність методів на основі рівняння Больцмана та 

MD для моделювання фононного транспорту, ці методи, які були обговорені в 

попередніх розділах, мають суттєві недоліки при застосуванні до фононного 

квазібалістичного транспорту, що зазвичай відбувається при низькій 

температурі або в пристроях з малим розміром. У розрахунках з рівняння 

Больцмана вібрація решітки розглядається як некогерентні частинки, тобто 

фонони, що є хорошим наближенням, коли довжина хвилі фонона набагато 

менша за характерний розмір наноструктур [50]. Однак, коли характерний 

розмір можна порівняти з довжиною хвилі фонона або він більший, ніж 

довжина хвилі фонона, коливання решітки будуть демонструвати хвильові 

особливості, такі як інтерференція, дифракція та локалізація, які не можуть бути 

відображені за допомогою некогерентних частинок. Як альтернатива, підхід 

динаміки гратки моделює фонони як когерентні хвилі [51]–[53]. Але цей підхід 

важко застосувати до систем зі складною атомною структурою, таких як 

аморфні шари та кристал з дефектами чи множинними межами розділу, 

оскільки динаміка гратки більше підходить для періодичних систем. Замість 

того, щоб розглядати коливання решітки як частинки або хвилі, моделювання 

MD взагалі не змушено припускати природу фононного транспорту. Однак 

системи в моделюванні MD є класичними, тому властивості переносу фононів 

при низьких температурах не є точними [38]. 

Підхід нерівноважної функції Гріна (Non-equilibrium Green's function -

NEGF) [54] є ще одним потужним інструментом для вивчення транспорту 

фононів у наноструктурах. Порівняно методами заснованими на рівнянні 

Больцмана, MD та динамікою решітки, NEGF, який базується на динамічному 

рівнянні та квантово-механічному розподілі для фононів, моделює коливання 

решітки як хвилі та враховує атомні деталі. Якщо ангармонічну взаємодію не 
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врахувати, тобто фонон-фононні розсіяння відсутні, то пропускання фононів і 

теплопровідність, отримані з розрахунків NEGF, є точними. Таким чином, 

NEGF є ідеальним підходом для дослідження фононного транспорту в 

наноструктурах, де домінують пружні розсіювання. Підхід NEGF був успішно 

використаний для вивчення фононного транспорту через низькорозмірні 

системи [55] інтерфейси та надграткові структури [56] тощо. 

Завдання NEGF — отримати частотно-залежний коефіцієнт пропускання, 

або кількість фононів, що проходять область системи з двома контактами від 

одного контакту до іншого, під впливом різниці температур, що прикладена по 

різні боки системи. Використовуючи інформацію про коефіцієнт пропускання, 

тепловий потік через область системи можна розрахувати за допомогою 

формалізму Ландауера [57], [58].  Формула Ландауера дає точку зору, що 

тепловий транспорт описується як передача теплоносіїв між двома 

рівноважними «тепловими резервуарами». Для фононів це можна записати як . 

,                     

Де - це шуканий в методі NEFG коефіцієнт передачі,  - енергія 

фонона,   та - розподіли Бозе-Ейнштейна для лівого та правого 

режимів відповідно. 

Підхід NEGF походить із динамічного рівняння для коливань решітки. У 

гармонійному наближенні фононні хвилі в замкнутій системі можна описати 

динамічним рівнянням: 

,                              

Де  це кутова частота вібрацій решітки,  - ідентифікаційна матриця,  - 

матриця гармонік. Елементи  матриці гармонік  визначені як: 
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,                               

Де  позначають зміщення  - го та  - го атома.  - маси 

відповідних атомів,  - потенціальна енергія міжатомної взаємодії. При цьому 

похідна береться, коли атоми знаходяться в положенні рівноваги . 

це власний вектор   і може бути інтерпретований як магнітуда 

вібраційних мод.  

Замість розв’язування динамічного рівняння безпосередньо для фононних 

хвиль, як у моделюванні лінійної динаміки решітки, метод функції Гріна може 

бути використаний для отримання динамічної реакції решітки при малих 

збуреннях, таких як малі зміщення або малі сили, що діють на атоми. Функція 

Гріна, що відповідає динамічному рівнянню визначається так: 

,                                       

Де  - це функція Гріна. Елемент  в фунції Гріна  відображає 

реакцію ступеня вільності  на мале збурення вібрації ступеня свободи . 

Треба підкреслити, що наведені вище формули призначені для оцінки 

пружного транспорту, а це означає, що фонони не втрачають і не набирають 

енергії під час проходження. Для непружного транспорту NEGF все ще дає 

формальний вираз для оцінки теплового транспорту, що виходить за рамки 

картини Ландауера [59]. 

Формалізм NEGF заснований на системі, де два (або більше) «теплових 

резервуарів» з’єднані з нерівноважним центром. Коефіцієнт пропускання 

вимірює ймовірність передачі фонона від однієї теплої ванни до іншої через 

центр. Отже, щоб оцінити міжфазний тепловий транспорт, потрібно розширити 
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межу розділу, а потім розглядати її як центр розсіювання [60], [61] . Зазвичай це 

збільшує складність обчислень. Формалізм, що безпосередньо розраховує 

міжфазний тепловий транспорт, де «теплові  резервуари» з'єднані 

безпосередньо, розроблено [62], і він має перспективу застосування до реальних 

матеріалів. 

 

1.3. Фактори впливу на значення міжфазного теплового опору 

1.3.1. Хімічні зв’язки на границях фаз 

Міцність зв’язків на межі розділу фаз може безпосередньо впливати на 

міжфазну теплопровідність. У деяких інтерфейсах утворення зв’язків 

відбувається дуже слабко. Наприклад, вони пов’язані лише через Ван-дер-

ваальсову взаємодію. AMM, як і NEGF, передбачає, що за умови слабкої 

міцності зчеплення ITR пропорційний квадрату міцності зчеплення [61]. Однак 

у режимі помірної міцності зчеплення ITR може спадати лінійно з міцністю 

зчеплення. Крім того, якщо зв’язки надміцні, навіть міцніші, ніж всередині 

об’ємного матеріалу, то ITR може зростати зі збільшенням міцності 

склеювання. 

Багато досліджень NEMD показують, що утворення хімічних зв'язків 

мають значний вплив на ІТR. Досліджено ITR між та електродами [63], де 

може утворюватися ковалентний зв'язок. Було виявлено, що ковалентні зв’язки 

служать тепловими каналами для передачі фонона через межу розділу. ITR стає 

обернено пропорційним щільності зв'язків на межі розділу. Інше дослідження 

ITR між кремнієм і вертикальною вуглецевою нанотрубкою показує, що ITR 

може зменшитись на два порядки, якщо хімічні зв’язки утворюються на межі 

розділу [64]. Аналогічно, проходження тепла через межу розділу  - графен 

у площині було досліджено за допомогою NEMD. На межі розділу утворюються 
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ковалентні зв'язки , міцність яких порівнянна зі зв'язками графен-метал 

[65]. Такі міцні зв'язки  також забезпечують канали для транспортування 

фононів.  

ITR можна керувати за допомогою модуляції щільності міжфазних 

хімічних зв'язків. Дослідження інтерфейсу оксиду кремнію та кремнію  

показує, що міцність міжфазного зв’язку може впливати на чутливість 

теплового опору до атомних структур [66]. Для слабких зв’язків ITR дуже 

чутливий до атомної структури інтерфейсу, тоді як у режимі міцних зв’язків він 

стає нечутливим до детальних структур. Інші системи, такі як інтерфейс між 

підвішеним і закритим графеном [67], інтерфейс  [68] та інтерфейс 

метал-ізолятор, також демонструють сильну залежність ITR від міцності 

зв’язку. На додаток до міцності зв’язку, дослідження NEGF інтерфейсу 

графен/гексагональний нітрид бору ( ) показує, що тип зв’язку також 

може впливати на теплопередачу [69]. Зв’язки карбон-нітроген ( )  у 

зигзагоподібному напрямку передають високочастотні фонони ефективніше, 

ніж зв'язки карбон-бор ( ). 

Атомні дефекти, такі як атомні вакансії, завжди присутні в матеріалах. 

Вакансії порушують структуру гратки та викликають додаткове розсіювання 

для фононного транспорту. Окрім того, атомні вакансії на межі розділу також 

суттєво впливають на ITR.  
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Рис. 1.1. Міжфазова теплопровідність (Interfacial Thermal Conductance - 

ITC, обернений тепловий опір) як функція концентрації вакансії  [63]  

Загальний ITC зменшується лінійно (рис. 1.1.) з кількістю вакансій на 

контакті. Оскільки введення атомних вакансій на межі розділу відповідає 

зменшенню щільності ковалентних зв'язків, то ITR збільшується (відповідно 

ITC зменшується) лінійно  зі зменшенням кількості зв'язків на межі розділу. Ця 

лінійна залежність вказує на те, що кожен хімічний зв’язок служить незалежним 

теплотранспортним каналом з постійною теплопровідністю. 

1.3.2. Дефекти та шорсткість поверхні 

На інтерфейсах легко утворюються дефекти через невідповідність 

решітки, вивільнення внутрішньої напруги гратки та забруднення. Тому 

важливим питанням є вплив дефектів на ІТR. Зазвичай дефекти вносять 

недосконалість у структуру решітки, збільшують шорсткість поверхні, 

викликають додаткове розсіювання на фононах, а тому зменшують ITR. У той 



 
28 

 

час як високочастотні фонони можуть бути розсіяні через невідповідність 

решітки, дефекти здатні розсіювати також і фонони низької частоти і, отже, 

збільшувати ITR [56]. Однак нещодавнє дослідження інтерфейсу графен/  

виявило аномальну поведінку, при якій дефекти здатні понижувати ITR [70], 

[71] . 

 

Рис. 1.2.  Гетероструктура з різними інтерфейсами між графеном і . (а) 

зв'язаний інтерфейс N-C, BN-C; (b) зв'язаний інтерфейс N-C з 5|7 топологічними 

дефектами, BN-C5|7. Атоми B, N, C показані помаранчевим, синім і сірим 

кольорами відповідно. (c) Розподіл щільності теплового потоку в поперечному 

перерізі в гетероструктурах BN-C і BN-C5|7. [71]   

Як показано на (рис. 1.2.), для бездефектної гетероструктури Gr/h-BN 

локальний тепловий потік у центральних ділянках розподілений майже 

рівномірно, а локальний тепловий потік на краях приблизно на 25% нижчий, 

ніж посередині внаслідок локалізованих фононних мод, викликаних розсіянням 

на краю. Однак для гетероструктури BN-C5|7 з дефектом розділу, хоча 

локальний тепловий потік безпосередньо в позиціях дефектів зменшується по 

відношенню до ідеальної межі розділу, локальна щільність теплового потоку на 

більшій частині межі Gr/h-BN зростає при введенні 5|7 дефектів. Оскільки 
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зниження теплового потоку в локальному положенні дефектів компенсується 

великим збільшенням теплового потоку в місцях без дефектів, спостерігається 

загальне зниження ITR. 

Шорсткість інтерфейсу є ще одним важливим фактором, що впливає на 

ITR. Експериментально шорсткість поверхні розділу можна контролювати 

умовами росту та процесом формування. Загалом шорсткість викликає 

розсіювання та локалізацію фононів, особливо для високочастотних мод [15], 

[72]. Проте явище посилення пропускання фононів за рахунок шорсткості 

поверхні було зареєстровано в інтерфейсі кремній/германій [73]. Це пояснюють 

тим, що в певних умовах шорсткість може пом’якшити різку зміну акустичного 

імпедансу, що призводить до посилення фононної передачі. 

 

1.3.3. Зовнішні сили 

Однією із зовнішніх сил, що можуть впливати на тепловий опір є 

напруження розтягу та стиснення. Розтяг є широко використовуваним способом 

модуляції міжатомних силових констант і, отже, зміни властивостей теплового 

транспорту [69], [74].  

 



 
30 

 

Рис. 1.3. (a) Вплив деформації розтягу на міжфазний тепловий опір. (b) Фононні 

спектри атомів поблизу межі розділу при різних деформаціях розтягу. [74] 

Як показано на (рис. 1.3.) , деформація при розтягуванні здатна збільшити 

ITR. Це явище можна зрозуміти зі спектрів фононної густини станів поблизу 

межі розділу. Видно, що низькочастотний пік (при ~16 ТГц) нечутливий до 

деформації, тоді як високочастотні піки зміщуються з деформацією розтягу. Для 

атомів з двох сторін межі розділу швидкість зсуву є різною і зменшує 

перекриття між фононними спектрами. Це основний механізм збільшення 

міжфазного теплового опору. З іншого боку, якщо деформація зміщує фононні 

смуги, і такий зсув спричиняє краще вирівнювання фононних спектрів, це в 

цілому понизить ITR [19], [74].  

Іншим видом зовнішніх сил є взаємодія Ван-дер-Ваальса через підкладки 

або інші покриття для двовимірних матеріалів. Ці взаємодії сильно впливають 

на вібрацію атомів поза площиною. Взявши за приклад графен, згинальні моди 

(моди ZA) є основним теплоносієм у підвішеному графені, і вони значно 

пригнічуються, коли він поміщається в оболонку. Цікаво, що навіть для одного 

графенового листа, якщо половина секції підтримується, а інша половина 

підвішена, всередині графенового листа створюється міжфазний тепловий опір  

[67]. ITR, що виникає від неоднорідного зовнішнього потенціалу, має значний 

вплив на тепловий транспорт за відсутності будь-яких контактних шорсткостей 

чи дефектів. Оскільки слабка взаємодія графен-підкладка може безпосередньо 

впливати на його термомеханічні властивості, з використанням цього ефекту 

були запропоновані термомодулятори на основі графену. Довжина затискання 

графену, контрольована зовнішнім тиском, здатна модулювати його тепловий 

транспорт [75]. Також у нанострічках бору було виявлено, що ван-дер-ваальсові 

взаємодії викликають посилення теплопровідності [76]. Припускають, що 

відповідальним за цей ефект є непружне розсіювання. 
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1.3.4. Типи атомів та співвідношення мас 

Типи атомів на інтерфейсі істотно впливають на ІТR. Наприклад, 

інтерфейс графен/  має набагато вищий ITR, ніж графен/графен або 

/  [77]. Також повідомляється, що атоми вуглецю на інтерфейсі 

графен/h-BN збільшують ITR [78]. В інших випадках навіть при однакових 

типах атомів, на ITR можна вплинути, вводячи ізотопи атомів [74]. Різниця 

атомної маси викликає фононне розсіювання, а тому зменшує тепловий 

транспорт. Тому було запропоновано, що міжфазний тепловий транспорт між 

двома різнорідними матеріалами може бути налаштований шляхом модуляції їх 

відношення мас [79]. Оскільки типи атомів на межі розділу можуть ефективно 

впливати на ITR, цікавою ідеєю є використання молекулярного «зшивання» для 

модуляції теплового транспорту. Було виявлено, що таке «зшивання» між двома 

графеновими нанострічками може ефективно передавати позаплощинні моди і 

фільтрує моди в площині [80]. 

1.3.5. Структурні орієнтації та кути падіння 

ITR часто тісно пов'язаний з орієнтаціями решітки, навіть коли самі 

матеріали є ізотропними. В інтерфейсі графен/h-BN було виявлено, що 

зигзагоподібні інтерфейси спричиняють більші значення ITR через посилену 

локалізацію фононів. Структура інтерфейсу також може впливати на орієнтацію 

переданих фононів [69]. Кут падіння фононів також важливий для визначення 

того, пройде він через інтерфейс чи відіб’ється. Моделювання інтерфейсу  

показує, що фононна передача змінюється плавно зі зміною кута падіння, при 

цьому існує критичний кут [81]. 
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1.3.6. Розмірний ефект 

Завдяки внеску акустичних мод, які мають довгу довжину хвилі, розмір 

також впливає на міжфазну теплопровідність [82]. При дослідженні інтерфейсів, 

утворених підвішеним і закритим графеном, було виявлено, що ITR 

зменшується зі збільшенням довжини системи, а потім поступово насичується 

[67]. Подібні результати спостерігаються на поверхнях розділу, утворених на 

границях зерен графену, де зменшення розміру суттєво підсилює ITR [83]. 

Також наявні свідчення того, що розмірний ефект є більш значущим у слабко 

зв’язаних та менш важливим у сильно зв’язаних інтерфейсах [66]. 

 

1.4. Особливості інтерфейсу тверде тіло/рідина 

Завдяки відносно хорошому контакту між рідиною і твердим тілом, 

тепловий опір на границі тверде тіло/рідина є досить низьким (до трьох 

порядків нижчим) порівняно з опором на інтерфейсі між твердими тілами. 

З мікроскопічної точки зору передача тепла від твердого тіла до рідини 

залежить від характеристик коливальних мод, представлених у твердій фазі. 

Наприклад, К. Улісес Гонсалес-Валле та Б. Рамос Альварадо [84] показали, що 

позаплощинні моди (перпендикулярні до поверхні підкладки) роблять більш 

значний внесок, ніж моди в площині (паралельні поверхні) у тепловий 

транспорт через інтерфейс. Однак залежність ITR від параметрів взаємодії (кут 

змочування, довжина проникнення, робота адгезії) є сильно відмінною від ITR, 

що виникає на границі між двома твердими тілами (опір Капіци), яка переважно 

залежить від об’ємних властивостей матеріалів [14], [85]. 

ITR може суттєво впливати на тепловий транспорт у системах, де є 

високим співвідношення площі поверхні рідини до об’єму. Його величина 
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залежить від взаємодії між атомами твердого тіла і рідини в околицях межі 

розділу [86], [87]. У системах тверде тіло/рідина поверхневі властивості також 

впливають на кут змочування та міцність зчеплення, а обидва цих параметри 

впливають на тепловий транспорт. Наприклад, виявлено добре виражену 

залежність ITR від кута змочування [88], [89]. На основі спектрального аналізу 

теплового потоку в системах на основі кремнію з поверхнею розділу тверде 

тіло/рідина було показано, що масштабний закон залежності ITR від кута 

змочування не є унікальним [90], [91], а товщина шару пониженої щільності 

рідини [84], [92] відповідає більш загальній поведінці. Однак цей параметр не є 

універсальним для всіх матеріалів [93], і для глибшого розуміння міжфазного 

теплового транспорту потрібні подальші дослідження. 

Трифазна контактна лінія - це лінія, що розділяє три різні фази, наприклад 

тверду, рідку і газ. Лінія часто з'являється у фізичних процесах, таких як 

зародкове кипіння [94], характеристиках меніска [94], протікання кристалізації 

[95] тощо. Транспорт енергії близько до трифазної контактної лінії є дуже 

важливий для розуміння багатьох процесів: теплопередача при зміні фази 

матеріалів [96], [97], контактний фототермічно індукований ріст бульбашок [98] 

або різні тераностичні агенти, засновані на фізичній основі [99]. Зрозуміло, що 

ефективність передачі енергії в цьому випадку залежить від фізичних 

властивостей усіх фаз: рідини, газу та твердого тіла, а також від взаємодій між 

ними. Однак особливості цієї взаємодії вивчені ще гірше, ніж міжфазний 

тепловий транспорт. Зрештою, трифазна контактна лінія також може сприяти 

тепловому транспорту в наномасштабі, особливо там, де відбувається зміна 

фази. Як приклад, раніше повідомлялося [100], [101], що внесок контактної лінії 

в тепловий транспорт у процесі зародкоутворення є вирішальним. 

Таким чином, щоб точніше описати цю складну поведінку, потрібно 

знайти масштабовані підходи, оскільки характерний розмір ділянки 
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зародкоутворення води знаходиться в мікронному діапазоні. Таким чином, 

фізичне уявлення про особливості теплового транспорту поблизу лінії 

трифазного контакту є суттєвим для подальшого вдосконалення підходів у 

енергетичній сфері. 

У цьому контексті основною метою даної роботи є детальний аналіз 

теплового транспорту поблизу потрійної лінії. Для цього було розглянуто 

передачу тепла через меніск, що з’єднує дві суцільні стінки, як модельну 

систему. По-перше, підхід молекулярної динаміки був прийнятий, щоб 

отримати уявлення про особливості поширення енергії через меніск. 

Проаналізовано залежність від кута змочування, а також від розміру меніска. На 

другому кроці результати моделювання MD були порівняні з результатами, 

виконаними методом скінченних елементів (Finite Element Method - FEM), щоб 

знайти відповідну параметризацію, необхідну для побудови зв'язків між 

нанорозмірними та мікро/макромасштабними підходами. 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА МОДЕЛЮВАННЯ 

2.1. Створення системи та обрахунок її параметрів 

Для дослідження теплообміну в системах тверде тіло/рідина було 

проведено моделювання нерівноважної молекулярної динаміки (Non-equilibrium 

Molecular Dynamics -  NEMD) за допомогою LAMMPS [102], [103]. Було 

розглянуто низку систем і проаналізовано кожну окремо. Зокрема, були 

використані такі системи: i) шар води, обмежений двома шарами кремнію (або 

суцільний шар води), де шар води повністю заповнює проміжок між двома 

твердими шарами кремнію, та ii) водний меніск між двома шарами кремнію, де 

водний домен заповнює лише середню частину проміжку між двома 

кремнієвими плитами (див. рис. 2.1.) Для останнього було проведено 

моделювання для різних розмірів крапель води вздовж осі :   ,  та  , 

де – параметр решітки для .  



 
36 

 

 

Рис. 2.1. Початкова конфігурація для: a) обмеженої води  (випадок i), b) 

меніска  (випадок ii), c) меніска  (випадок ii) і d) меніска  (випадок 

ii). Періодичні граничні умови були застосовані в усіх трьох вимірах. 

Початкові системи були врівноважені при , потім в областях  

застосовували градієнт температури від   до . Домен 

моделювання мав розміри  у напрямках ,   та  відповідно. 

Усі системи складаються з 67800 атомів , але з різною кількістю молекул 

води: 15028 для суцільного шару та 3179, 5201 і 7225 для менісків розміром , 

  та  відповідно. Відстань між двома кремнієвими плитами 

встановлювалась рівною . 

Кремній був змодельований як алмазна решітка з параметрами решітки 

, його поверхня контактує з водою через (0, 0, 1) площину 

кристала. Взаємодія між атомами кремнію моделювалася за допомогою 

потенціалу Стіллінгера-Вебера. Атоми в нижній і верхній частині кремнієвих 

пластин ( ) фіксували за допомогою 
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пружних сил, щоб зберегти їхнє положення, близьке до початкового. Простий 

ескіз, який демонструє початкові параметри системи зображено на рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2. Представлення початкових систем. Тут  —  розмір початкового 

шару води для випадків i) та ii) , , , , , 

, , . 

Вода моделювалась в рамках розширеної моделі простого точкового 

заряду SPC/E. Потенціал взаємодії було визначено комбінацією потенціалів 

Леннарда-Джонса та Кулонівського потенціалів з граничною відстанню дії 

 для обох із них. Для обрахування далекодійних Кулонівських сил 

кожному атому приписувались такі заряди  , . 

Використання обраних параметрів дає нейтральний заряд для молекул води. 

Щоб підтримувати довжину зв’язку , , і кути , 

, застосовували алгоритм SHAKE. Для взаємодії  обрано значення 

, . При взаємодії  епсилон змінювався в межах 

, а . 

 Спершу початковій системі було надано температуру  з 

використанням розподілу Гауса для поля швидкостей. Потім система 
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еволюціонувала в NVE ансамблі з поступовим масштабуванням температури до 

300 К протягом 150 пс. (Зміну температури до 10 К було застосовано протягом 

50 пс, до 50 К протягом ще 50 пс і, нарешті, до 300 К протягом ще 50 пс). Далі 

систему було врівноважено в NVT ансамблі протягом 150 пс. 

Після врівноваження було застосовано зміну температури до 270 К та 330 

К до областей  та  відповідно. Потім 

моделювання проводилося протягом 1 нс. Отримано значення температури, 

густини, потенціальної та кінетичної енергії частинок та тензорів напружень. 

Отримані величини усереднювались з усіх значень, розрахованих кожні 0,01 пс. 

Бінінг системи (крок розділення системи на секції в яких визначались 

параметри) становив 0,2 нм. В області з водою для більш точних розрахунків 

густини води проводилися розрахунки з бінінгом 0,1 нм. 

Взаємодія між атомами кремнію та молекулами води моделювалася через 

взаємодію кремнію та оксигену за допомогою потенціалу Ленарда-Джонса, 

заданого як: 

,                                

Де   – відстань між атомами,  – глибина потенціалу,  – відстань, на якій 

потенціал дорівнює нулю. У моделюваннях відстань  одержувалась виходячи з 

правила змішування Маттіссена (Matthiessen’s mixing rule): 

,                          

Значення параметра  варіювали для отримання різного стану 

змочування. Діапазон зміни  був обраний від 10 до 21 меВ з кроком 1 меВ, що 

відповідає безперервній зміні нанорозмірного кута змочування від 126 до 49◦ 
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[104]. Знімки атомів води в меніску для всіх досліджуваних значень  після 

процедури термалізації представлені на рис. 2.3. 

Цей діапазон значень  дозволяє імітувати поведінку води/підкладки від 

гідрофобної до гідрофільної відповідно. Для кожного розглянутого значення 

параметра  було виконано п’ять незалежних моделювань нерівноважної 

молекулярної динаміки (NEMD) . 

 

Рис. 2.3. Конфігурація водяних менісків після встановлення теплової рівноваги 

( , і  зверху вниз) для різних параметризацій: a), d), g) ; б), 

д), з) ; в), е), і) . 
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2.2. Оцінка теплового транспорту 

Для визначення теплового потоку, що протікає через прошарок води, було 

використано два незалежні методи. Перший метод, названий методом 

енергетичного балансу (Energy Balance Method - EBM) [105], заснований на 

доданій/вилученій енергії  в термостатах (джерело/відвід тепла), а тепловий 

потік визначався як кількість енергії, що проходить через одиницю площі, 

 за одиницю часу : 

   ,                                                 

Де  - розміри симуляційного боксу в  та - напрямках відповідно.  

 Другий метод називається методом вкладу всіх атомів (All-atoms 

contributed method - ACM) для оцінки теплового потоку, дозволяє розкласти 

різні внески теплопереносу [106], [107] і більш точно розглянути просторові 

розподіли теплових потоків: 

   ,                                     

де ,  та  – енергія на атом (сума потенціальної та кінетичної), тензор 

швидкості та напруження відповідно, а   – об’єм простору, де були проведені 

розрахунки (об’єм біну). Перший член цього рівняння називається 

конвективним і залежить від теплопередачі внаслідок руху самої речовини. 

Другий член зветься віріальним і відповідає теплопередачі внаслідок 

механізмів, що залучають тензори напружень і створюють перенесення фононів. 

Знання теплового потоку, а також коливань температури є обов’язковими для 

оцінки ITR, як це буде показано далі. 
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РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ 

3.1. Морфологія меніску 

Розподіли густини водних менісків різних розмірів (випадок ii) 

представлені на рис. 3.1.  Розподіли густини також показано для трьох різних 

рівнів змочуваності. Для невеликого значення  (тобто великого кута 

змочування, див. рис. 3.1. a, d, g) спостерігається чіткий гідрофобний випадок. 

Зі збільшенням параметра  гідрофільність збільшується, як і очікувалося. Крім 

того, можна помітити, що щільність води на краю меніска (див. рис. 3.1.) менша 

при малих значеннях  (світло-блакитна область). Лише центральна частина 

домену заповнена водою з щільністю, близькою до об'ємної. Така ситуація не 

буде сприятливою для тепловіддачі через зменшення теплового потоку в 

розріджених областях. Зі збільшенням  зменшується кут змочування, а також 

зростає площа бічної поверхні меніску, що збільшує вплив передачі енергії за 

рахунок приповерхневих процесів (рис. 3.1.). В останніх випадках енергетичне 

сполучення через водний меніск є більш ефективним, як це буде 

продемонстровано далі. 

 Форма водяних менісків була виведена з ліній ізощільності, що 

відповідають   ( — середня густина об’ємної води в нормальних 

умовах). Лінії ізощільності зображені на рис. 3.1. чорними суцільними лініями. 

Такі лінії порівнювались з аналітичними прогнозами, показаними червоними 
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лініями. Для аналітичного опису форм менісків було використано такі 

припущення: форма профілю води описується колом, об’єм меніска сталий і 

припускаємо, що кут змочування можна прийняти таким же, як і для краплі з 

тим же значення , одержаний в роботі [104]. Як бачимо, можна констатувати 

чудову узгодженість між результатами моделювання та аналітичного 

проектування. Остання модель буде використовуватися для визначення меж 

системи в моделюванні методом скінченних елементів (FEM).  

 

Рис. 3.1. Профілі щільності менісків води ( ,   і  зверху вниз) для 

різних параметризацій: а), г), g) ; б), д), з) ; в), е), і) 
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. Чорна суцільна лінія з’єднує точки, де щільність меніска дорівнює 

половині густини об’ємної води ρ = (0,47 − 0,53) г/см3. Червона лінія відповідає 

аналітичній оцінці форми меніска на основі припущення його кругової 

геометрії. 

 

 

 

3.2. Міжфазовий тепловий опір (ITR) між рідким меніском і твердою 

підкладкою 

Знання теплової енергії, що проходить через інтерфейс, важливо для 

оцінки ефективності теплопередачі. Відповідна потужність може бути 

розрахована як енергія, необхідна для підтримки різниці температур в 

термостатах за одиницю часу в EBM, . 

В рамках підходу ACM потужність розраховувалась із теплових потоків 

таким чином: 

,                                               

де  розраховується за допомогою рівняння. (2.4),  — одиниця площі, 

прийнята як  , а  — площа поперечного перерізу меніска, 

нормальна до . Щоб зменшити похибки, викликані флуктуаціями атомів, 

потужність по різних зрізах у напрямку  усереднювалась. 

 На рис. 3.2а. представлена залежність потужності від потенціалу взаємодії 

 для різних початкових розмірів меніска, а також для суцільного шару води. 

Можна побачити, що потужність демонструє лінійну тенденцію зі 
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збільшенням . Крім того, швидкість зміни збільшується з розміром меніска. 

Зрештою, як можна побачити на рис. 3.2а. для суцільного шару води, обидва 

методи EBM і ACM дають дуже близькі результати (відносна похибка нижче 

3%). Крім того, що можна використовувати обидва підходи, це також 

підтверджує правильність обчислених значень теплового потоку. 

Стрибок температури як функцію  на межі розділу показано на рис. 3.2b. 

Можна спостерігати зменшення різниці температур зі збільшенням сили 

взаємодії. Це узгоджується з кращою адсорбцією води на межі розділу  і 

виникненням шару з більш високою щільністю води, що покращує тепловий 

контакт. Цікаво відзначити, що для меншого  різниця температур майже 

однакова для всіх розмірів меніска, а також для суцільного шару води. У той же 

час є помітна різниця у значенні  для більш високих сил взаємодії. Це може 

бути викликано капілярною природою країв меніска, що дозволяє поширювати 

поперечні моди [108], це може значно покращити поперечні фононні взаємодії з 

рідиною. 

 

Рис. 3.2. (а) потужність та (б) стрибок температури як функція   для випадку i) 

(синя лінія) та випадку ii), отриманих за допомогою підходів молекулярної 

динаміки (MD (EBM та ACM)) та методу скінченних елементів (FEM). 
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Обраховані потужність та стрибок температури на межі розділу дають 

можливість обчислити абсолютний тепловий опір ( ) на межі розділу: 

,                                                                                       

Як видно з рис. 3.3а, значення абсолютного теплового опору зменшується зі 

збільшенням , демонструючи досить подібну поведінку для всіх розмірів 

меніска. Проте різниця в значеннях  є значною для розглянутих розмірів у 

випадку слабкої взаємодії, а при високих значеннях  ця різниця стає меншою. 

Додатково можна зазначити, що при збільшенні розміру меніска крива  

наближається до кривої, що відповідає суцільному шару води. 

 

 

Рис. 3.3. Графік ліворуч (а) показує залежність теплового опору, нормованого на 

площу контакту кремній/вода, від різних значень  для: системи з суцільним 

шаром води (випадок i) та водяних менісків різних розмірів, ,  та  

(випадок ii). Залежність площі контакту кремній/вода від  для водного меніска 

різних розмірів:  ,  та  (випадок ii) показано на правому графіку (b). 
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Площа контакту кремній/вода ( ) як функція  демонструє лінійну зміну 

зі збільшенням параметра взаємодії  та очевидну залежність нахилу від 

розміру меніска. Ці результати представлені на рис. 3.3b. Ця інформація 

дозволяє оцінити міжфазний тепловий опір (ITR) за допомогою наступного 

співвідношення: 

,                                                             

Залежність значень  від , визначених відповідно методами EBM і ACM, 

показано на рис. 3.4. Розраховані значення ITR для суцільного шару води 

подібні до літературних результатів, які зазвичай знаходяться в діапазоні 

, див. Barisik et al [109]. 

 

 

Рис. 3.4. Залежність міжфазного теплового опору (ITR) від  для: системи з 

суцільним водним шаром (випадок i) та водяним меніском різних розмірів:  , 

 та  (випадок ii). 
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Для обох ситуацій: суцільного шару води та менісків,  зменшується зі 

збільшенням . Це, природно, пов’язано зі зростанням сили взаємодії, оскільки 

адгезійна поведінка стає все більш гідрофільною. Останнє ( ) створює 

кращий зв’язок між водою та молекулами кремнію. Значення ITR для меніска 

(випадок ii) менші, ніж для замкнутої води (випадок i). Механізмами, які 

відіграють важливу роль, є слабкий зв’язок молекул води на межі розділу та 

краєві ефекти, коли вода з «низькою щільністю» оточує меніск. Поява і того, і 

іншого призводить до погіршення передачі енергії. Різниця між відповідними 

значеннями  для меніска та суцільного шару води дещо зменшується зі 

збільшенням . Кут змочування визначали на основі отриманих в іншій роботі 

значень [104]. Слід зазначити, що значення  майже однакове для всіх розмірів 

меніска. Таким чином, зменшення ITR між випадками ii) та i) може бути 

пов'язано з каналами теплопередачі, пов'язаними з наявністю межі розділу 

рідина/пара. 

3.3. Використання MD для підходів більшого масштабу 

Моделювання MD дає цікаве уявлення про варіації ITR з кутом 

змочування на мікромасштабі. Однак інженерні застосування в даний час не 

можуть бути описані інструментами MD. Для вирішення цього питання ми 

пропонуємо використовувати параметри, отримані в результаті моделювання 

атомного масштабу, як вхідні дані для FEM моделювання. Для виконання 

розрахунків FEM було використано програмне забезпечення COMSOL®. 

Для такого моделювання форма країв меніска апроксимувалась лініями 

ізощільності, які, як було зазначено вище, представлені на рис. 3.1. (червоні 

лінії) і які відповідають лініям ізощільності, розрахованим за допомогою MD 

(чорні лінії).  
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Щоб розрахувати профіль температури за допомогою FEM, було 

припущено, що немає теплообміну на бічній поверхні водної області. В якості 

граничної умови був встановлений кут змочування [104] для обраного  в 

точках контакту з твердим тілом. Щоб знайти форму країв меніска, було також 

обмежено об’єм води (припускалось, що всі молекули води формують меніск). 

Криві, що відповідають межам крапель, отримано на основі апроксимації колом 

(див. рис. 3.5.): 

,                               

де та - координати центру цього кола. 

 

Рис. 3.5. Простий ескіз, який показує зв'язок між кривими, що відповідають 

границям крапель, і системою, яка використовувалась для отримання кривих на 

рис. 3.1. Вхідні параметри, які тут показані, описані в рівнянні нижче. 

Якщо  це відстань між кремнієвими шарами, а  це кут змочування, то: 

 

 

 

,                    
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Де корені зі знаком ± відповідають гідрофобному (+) та гідрофільному (-) 

випадкам відповідно.  було розраховано виходячи з того, що об'єм  краплі 

для всіх випадків залишається постійним. Об’єм краплі було розраховано на 

основі кількості молекул води та її густини: 

,                  

 – товщина краплі, яка не використовується для виведення кривої, оскільки ми 

розглядаємо 2D систему. Після обчислення інтеграла отримуємо: 

 

,                   

Таким чином було отримано аналітичне рівняння кривої, що обмежує 

краплю, на основі відстані між пластинами кремнію та кута змочування. 

У COMSOL® кремнієві плити моделювалися двома прямокутниками з 

довжиною, шириною та інтервалом між ними, що збігаються з відповідними 

розмірами, використаними в MD. Температури нижньої та верхньої меж 

встановлювали 330 та 270 К відповідно. Застосовувалися періодичні граничні 

умови. В якості вхідних даних ми використовували значення ITR, отримані з 

MD. Теплопровідність кремнію та води обрано рівною 220 і 0,86 Вт/(м К) [4]. 

Для врахування непостійної площі поперечного перерізу краплі було 

вирішено характеризують передачу енергії як загальний тепловий потік, що 
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передається від гарячої сторони до холодної. Результати показані на рис. 3.6. З 

рис. 3.6.  видно, що при малих значеннях  розподіли теплового потоку, 

отримані за допомогою FEM та MD, дещо відрізняються, хоча при  

вони майже збігаються. Ця тенденція може бути пов'язана з залежністю ITR, 

наведеною на рис. 3.4. У той час як  збільшується,  стає меншим в той час як 

канали для теплопередачі стають краще виражені (щільний водяний прошарок). 

 

Рис. 3.6. Температурні профілі менісків ( ,  і  зверху вниз) з 

розподілом теплового потоку (чорні стрілки) для різних ступенів змочуваності: 

a), c), e) , b), d) , f) . На кожному центральному графіку 

показано одновимірний розподіл теплових потоків (ліва сторона) і температур 

(права сторона). Області до яких застосовано термостати з Т = 270 К і Т = 330 К 

показані синіми та червоними штриховками відповідно. Коричневими лініями 

показано двовимірні розподіли ізотомператури. 

У правій частині рис. 3.6.  показаний профіль температури в меніску при 

 з розподілом теплового потоку, представленим чорними 
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стрілками, а кольорова смуга відображає діапазон температур. Результати, 

отримані за допомогою FEM та MD, демонструють подібні тенденції. При 

збільшенні  тепловий потік зростає і стає більш структурованим. Потоки, 

отримані за допомогою MD, демонструють менш структуровану напрямленість, 

ніж потоки, отримані за допомогою FEM, через флуктуації, властиві методу 

MD. Усереднення протягом кількох симуляцій зменшує ці флуктуації та дає 

більш чіткі розподіли потоків. Як видно з одновимірних розподілів, 

температура всередині меніска змінюється лінійно, а різниця температур 

збільшується зі збільшенням . У всіх випадках лінії ізотемператури (коричневі 

лінії) переважно паралельні межі розділу. 

Температурний стрибок на межі поділу так само як і потужність як 

функція від  розраховані за допомогою FEM для меніска з початковим 

розміром  показано на рис. 3.2.  Як видно, існує чудова узгодженість між 

результатами, отриманими за допомогою двох кардинально різних підходів. 
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ВИСНОВКИ 

У даній роботі було проведено моделювання особливостей теплового 

транспорту через наноменіск води, який сполучає дві кремнієві монокристалічні 

підкладками. Зокрема, було проаналізовано залежність теплового опору на 

інтерфейсі «тверде тіло/рідина» від параметрів потенціалу взаємодії між атомами 

кремнію та оксигену та від розміру краплини. Варіювання параметрів взаємодії дало 

змогу оцінити характеристики теплового транспорту для різних режимів змочування 

твердої підкладки від гідрофобного до гідрофільного стану. Відповідно, на основі 

проведених молекулярно-динамічних розрахунків було: 

1. Отримано лінійну залежність потужності проходження тепла через меніск, що 

потрібна для підтримки різниці температур між стінками кремнію для 

розглянутого діапазону кутів змочування.  

2. Виявлено, що стрибок температури на межі розділу тверде тіло/рідина 

зменшується зі збільшенням величини енергії взаємодії між атомами рідина та 

твердого тіла. 

3.  Встановлено, що для меніску величина міжфазного теплового опору (R) 

демонструє таку ж поведінку, як і для суцільного шару води – він зменшується 

зі збільшенням енергії взаємодії. Однак R для меніска систематично нижчий, 

ніж для суцільного водного шару. Крім того, залежність R від розміру меніска 

незначна (на границі систематичної похибки). Це може пояснюватись 

виникненням додаткового можливого каналу для теплопередачі через капілярну 

природу розділу рідина/пара. 

4. Запропоновано аналітичний підхід, що дозволяє описати форму меніска в 

залежності від кута змочування та об’єму рідини. Значення R та кута 

змочування, оцінені за допомогою підходу молекулярної динаміки, а також 

отримана аналітично форма меніску були використані для поєднання 

атомістичного моделювання з методом скінченних елементів. Показано, що за 
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такої параметризації результати, отримані за обома підходами, узгоджуються. 

Це дає можливість пов’язувати моделювання в різних масштабах. 
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