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چکيده
شبیه سازی دینامیک مولکولی روشی مناسب برای مدل سازی میکروسکوپی مواد است و در شاخه های مختلف علوم و تکنولوویی کواربرد فوراوا
دارد .اندازه گیری تجربی خواص ترمودینامیکی تعداد زیادی از مواد را به دلیل هزینه باال و صرف زما زیاد اقتصادی نیسوت .بوا اسوتااده از روش هوای
محاسباتی مانند شبیه سازی دینامیک مولکولی ،می توا خواص ترمودینامیکی آ ها را محاسبه و نتایج حاصل را با داده های تجربی مقایسه نمود .یکی
از مباحث مهم در شبیه سازی دینامیک مولکولی ،بکار برد قواعد ترکیب مناسب برای برهمکنشهای جات غیر همسا است .در این پوووه

خوواص

حجمی مایع یونی (-1بوتیل -3متیل ایمیدازولیوم هگزا فلوئورو فساات) ،استو نیتریل و مخلوط آ ها با استااده از شوبیه سوازی دینامیوک مولکوولی و
قوانین ترکیبی سه گانه برای برهمکنشهای جات غیر همسا موردبررسی قرار گرفته و سپس با تطبیق نتایج حاصل با داده های تجربی ،میزا صوحت
هر کدام از قواعد ترکیبی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
واژگان کلیدی: :مایع یونی -1 ،بوتیل  -3متیل ایمیدازولیوم هگزا فلوئورو فساات ،استونیتریل ،قواعد ترکیبی ،دینامیک مولکولی

-1مقدمه
شبیه سازی دینامیک مولکولی مهمترین روش برای به دست آوردن خصوصیات ماکروسکوپی و میکروسکوپی مواد است و هدف
اصلی آن ،محاسبه ی رفتار ماکروسکوپی سیستم به کمک یک مدل میکروسکوپی است .روش شبیهسازی دینامیک مولکولی
ابتدا توسط آلدر و وینرایت به منظور مطالعهی برهمکنشکرات سخت معرفی شد [ . ]1در سال 4791رحمان نخستین
شبیهسازی را برای آرگون مایع با استفاده از پتانسیل لنارد-جونز انجام داد [ ]2و اولین شبیهسازی بر روی یک سیستم واقعی
توسط رحمان و استایلینگر بر روی آب مایع با دانسیتهی 4gcm-3انجام شد[ .]3از مهمترین کاربردهای شبیهسازی دینامیک
مولکولی میتوان به مطالعه وتحقیق پیرامون ساختار ،دینامیک و ترمودینامیک مولکولهای حیاتی و ترکیبات آنها ،تفرق
اشعهی  ،Xبلورشناسی ،تعیین طیف NMRو طراحی سیستمهای پیچیده اشاره کرد[ .]1-8درشبیه سازی دینامیک مولکولی،
میدانهای نیرو ،شکل عبارت ریاضی انرژی و پارامترهای موجود در آن بوده و در اکثر میدان های نیرو ،یک تصویر ساده ی
چهار جزیی از نیروهای بین مولکولی و درون مولکولی وجود دارد .به طور کلی انرژی پتانسیل در یک میدان نیرو به صورت زیر

*.نویسنده مسئوول :استادیار دانشکده علوم  ،دانشگاه محقق اردبیلی

shamkhali@uma.ac.ir
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نوشته میشود [:]7
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جمالت معادلهی ( )4به ترتیب نشان دهندهی سهمهای انرژی مربوط به کشش پیوندی ،خمش زاویهای ،حرکت
پیچشی(چرخش حول پیوندهای ساده) و برهمکنشهای واندروالسی و کولنی بین اتمها یا گروههای ناپیوندی میباشد .یکی از
میدانهای نیروی مهم برای بررسی خواص مایعات یونی در شبیهسازی دینامیک مولکولی ،پتانسیل بهینه شده برای شبیهسازی
مایع ( )OPLSمی باشد .پتانسیل لنارد – جونز متداولترین وسادهترین پتانسیل مورد استفاده برای برهمکنشهای واندروالسی
در شبیه سازی دینامیک مولکولی است که امروزه به عنوان یک مدل بسیار مهم ،برای بررسی رفتار سیستمهای مختلف نظیر
جامدات ،مایعات یونی ،خوشههای مولکولی و سیستمهای دو بعدی مورد استفاده قرار میگیرد[:]41
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در این رابطه،

قطر مولکولی و

عمق چاه پتانسیل می باشد.

مایعات یونی دسته ی جدید ی از نمکهای آلی -معدنی شامل یک کاتیون آلی حجیم و یک آنیون آلی یا معدنی هستند که به
عنوان کاتالیزور و حالل در واکنش های سنتز مواد پرانرژی و نیز به عنوان ماده ی پرانرژی (با تغییر ساختار آنیون و کاتیون و باا
قرار دادن استخالفهای پرانرژی بر روی این اجزا) ،به کار گرفته می شوند .مایعات یونی به دلیل دارا بودن ماهیت نمکی و عدم
تقارن در ساختار مولکولی شان ،دارای نقطه ی ذوب پایینی بوده و در شرایط محیطی و در دمای عادی به فرم مایع وجود دارناد
و به همین دلیل به آنها مایعات یونی در دمای اتاق نیز گفته میشود .مهمترین ویژگای کااتیون مایعاات یاونی ،تقاارن کام و
تمرکز ضعیف بار مثبت است که از تشکیل یک شبکهی کریستالی منظم جلوگیری کارده و در نهایات نقطاهی ذوب نماک باه
وجود آمده را کاهش می دهد .در نتیجه یک محیط مایع غیرآبی در دماهای پایین ایجاد کرده و امکان انجام واکنشهای متعادد
در آنها را به وجود می آورد .ساختار مایع یونی (-4بوتیل-3متیل ایمیادازولیوم هگزافلوئاورو فسافات) در شاماتیک ( )4نشاان
داده شده است.
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شماتیک  : 1ساختار مایع یونی -1بوتیل-3متیل ایمیدازولیوم هگزافلوئورو فساات

از مهمترین کاربردهای مایعات یونی می توان به موارد زیر اشاره نمود :حالل سبز در واکنشهای آلی ،جاذب گازهای اسیدی
 ،SO2 ،H2S ،CO2اصالحگر در الکترودهای اصالح شده ،کاتالیست در فرآیندهای پتروشیمیایی نظیر هیدروژناسیون اولفینها،
فاز ساکن در کروماتوگرافی گازی ،افزودنیهای فاز متحرک و فاز ساکن در کروماتوگرافی مایع [.]44-49
یکی از موارد مهم در شبیه سازی دینامیک مولکولی ،در نظر گرفتن قواعد ترکیب مناسب برای برهمکنشهای واندروالسی جفت
غیر همسان است .معموالً در گزارش میدان های نیرو برای ترکیبات مختلف ،مقادیر مربوط به برهمکنشهای جفت همسان
گزارش شده و مقادیر مربوط به برهمکنشهای جفت غیر همسان از قواعد ترکیب بدست می آید .این کار باعث آسانتر شدن
روشهای مختلف برای تعیین میدانهای نیرو می گردد .زیرا پیش بینی تمام برهمکنشهای غیر همسان برای یک میدان نیرو
برای حتی دسته محدودی از مواد ،عمالً غیر ممکن است .یکی از پرکاربردترین قواعد ترکیب برای اکثر میدانهای نیرو ،قواعد
لورنتس -برتوله است که بصورت زیر نوشته می شود [:]49
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قواعد ترکیب دیگر ،روشهای فندر -هالزی و والدمن-هاگلر هستند که معادالت پیچیده تری را برای قواعد ترکیب برهمکنشهای
لنارد -جونز نسبت می دهند .معادالت قواعد ترکیب فندر -هالزی بصورت زیر است [:]48

() 1



1

و نیز قواعد ترکیب والدمن-هاگلر بصورت زیر تعریف می شود [:]47
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که در این روابط ،اندیسهای  iiو  jjبه جفتهای همسان و  ijبه جفتهای ناهمسان اشاره دارد .در کار پژوهشی حاضر ،مایع یونی
-4بوتیل-3متیل ایمیدازولیوم هگزافلوئورو فسفات و مایع استو نیتریل بصورت خالص و مخلوط با کسر مولی  0.5بوسیله شبیه
سازی دینامیک مولکولی مورد بررسی قرار گرفته و خواص حجمی مایعات مورد نظر با قواعد ترکیب یاد شده محاسبه گردیده
و نتایج بدست آمده مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت.
-2بخش محاسباتی
تمامی محاسبات شبیه سازی با استفاده از نرم افزار  DL_POLYانجام گرفت [ .]21این نرم افزار شامل برنامه ها و فایل های
اطالعاتی است که برای تسهیل در شبیه سازی دینامیک مولکولی حالت جامد ،ماکرومولکول ها ،پلیمر ها و سیستم هاای یاونی
طراحی گردیده است .یکی از مهمترین خصوصیات این نرمافزار ،قابلیت شبیهسازی انواع گونههای مولکولی شامل سیساتمهاای
اتمی ساده ،یونهای قطبش پذیر نقطهای ،پلیمرهایی با پیوندهای سخت ،ماکرومولکولها ،سیستمهای بیولوژیکی ،فلزات سااده
و سیستمهای کوواالنسی می باشد .یکی از مهمترین مزایای این نرم افزار ،دسترسی رایگان باه آن ،دارا باودن محایط گرافیکای
 Javaو قابلیت جابجایی بین سیستمهای مختلف است .شماتیک ( )2فایل هاای ورودی و خروجای نارمافازار DL-POLYرا
نشان می دهد.
برای انجام شبیه سازی ،ساختار اولیه در یک سلول واحد مکعبی به ابعاد  100 Å× 100 Å× 100 Åبه تعداد  251مولکاول
خالص یا  425مولکول برای هرکدام از اجزای مخلوط قرار داده شد .ساسس شارایط مارزی مناساب در ساه جهات محورهاای
مختصات اعمال گردید .مقدار شعاع  cutoffبرای تمام محاسبات  12 Åدر نظر گرفته شد .بازه زمانی برای هر مرحلاه نیاز باه
مقدار  1 fsتعیین گردید .معادالت حرکت درون سیستم با الگوریتم  Verlet leapfrogانتگرالگیری شاد [ .]24بارای هار دو
مولکول مایع یونی و استونیتریل ،میدان نیروی  OPLSمورد استفاده قرار گرفات [ .]22-23تماامی محاسابات باا اساتفاده از
مجموعه همدما-همفشار ) (NPTدر دما و فشار استاندارد انجام شاد و از الگاوریتم ترموساتات و باروساتات Nosé-Hoover
استفاده گردید [ .]21مقدار  time stepبرای ترموساتات و باروساتات  Nosé-Hooverبترتیاب  0.1 psو  0.1 psدر نظار
گرفته شد .برای هر کدام از سیستمهای مایع یونی خالص ،استونیتریل خالص ،و مخلوط آنها هر ساه قاعاده ترکیاب لاورنتس-
برتوله ،فندر -هالزی ،و والدمن -هاگلر مورد استفاده قارار گرفات .شامایی از سالول شابیه ساازی حااوی هار دو ماایع یاونی و
استونیتریل در شماتیک ( )3نشان داده شده است.
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شماتیک  :2فایل های ورودی و خروجی نرمافزار)(DL-POLY

شماتیک  :3نمایی از سلول مکعبی اولیه برای شبیه سازی مخلوط مایع یونی و استونیتریل

الزم به ذکر است که شکل  3سلول اولیه را قبل از محاسبات شبیه سازی نشان می دهاد .بعاد از انجاام شابیه ساازی ،بادلیل
نزدیکی مولکولها به هم ،شکل سلول بسیار درهم تنیده و پیچیده می گردد ،بطوریکه نمایش آن اطالعات جدیدی بدسات نمای
دهد .نکته مهم دیگر این است که معموالً سلول واحد اولیه بزرگ انتخاب می گردد تا فاصله بین مولکولها کمی بیشتر از حالات
تعا دلی باشد .زیرا در این حالت به مولکولها فرصت کافی داده می شود تا قبل از متراکم شادن سالول باه منظاور براباری فشاار
درون آن با فشار اتمسفری ،جهت گیری مناسب نسبت به مولکولهای دیگر را اختیار نمایند و در نتیجه سرعت رسیدن به حالت
تعادلی افزایش خواهد یافت.
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-3بحث و نتیجهگیری
برای بدست آوردن کمیتهای ترمودینامیکی ،شبیه سازی باید تا به تعادل رسیدن سیستم ادامه یابد .معموالً زمان الزم برای
رسیدن به تعادل یک نانو ثانیه در نظر گرفته می شود .پس از به تعادل رسیدن سیستم ،مقادیر انرژی و حجم آن افت و خیز
اندکی نسبت به ابتدای محاس به نشان می دهند .مقادیر انرژی شامل انرژی کل ،انرژی پیکربندی ،انرژی کولنی ،و انرژی
برهمکنشهای واندروالسی می باشد .این مقادیر انرژی بر حسب زمان شبیه سازی برای مایع بونی خالص ،استونیتریل خالص ،و
مخلوط  %51مولی مایع یونی -استونیتریل بترتیب در شماتیکهای  ،5 ،1و  9نشان داده شده است .تمامی این شکلها ،رسیدن
سیستم مورد شبیه سازی به تعادل را پس از یک نانو ثانیه زمان شبیه سازی بوضوح نشان می دهند.

شماتیک  :4مقادیر انریی بر حسب زما شبیه سازی برای مایع یونی خالص در دما و فشار استاندارد

شماتیک  :5مقادیر انریی بر حسب زما شبیه سازی برای استونیتریل خالص در دما و فشار استاندارد

412

سال دوازدهم ،شماره  44پایيز 9316

مجله علمي -پژوهشي شيمي کاربردي

شماتیک :6مقادیر انریی بر حسب زما شبیه سازی برای مخلوط  %55مولی مایع یونی و استونیتریل در دما و فشار استاندارد

الزم به ذکر است که دلیل انتخاب کسر مولی  1/5برای مخلوط مایع یونی و استونیتریل این است که از نظر مولی سهم هر
کدام از این مواد در تغییر خواص ترمودینامیکی مخلوط برابر باشد .بنابراین در تعیین قابلیت قواعد ترکیب متفاوت برای پیش
بینی خواص حجمی مخلوط ،اثر بیشتر بودن غلظت یک گونه نسبت به گونه دیگر در کسر مولی 1/5حذف می گردد .واضح
است که افت و خیز انرژی کل برای مخلوط مایع یونی و استونیتریل بیشتر از مایع یونی یا استونیتریل خالص است .دلیل این
امر عدم توازن نیروهای بین مولکولی بین مایع یونی و استونیتریل نسبت به حالت خالص این ترکیبات است .در حالت خالص،
هر مولکولی در مایع بوسیله مولکولهای همجنس احاطه شده و جنبش مولکولها با دما تغییر زیادی در مقدار میانگین این
نیروهای بین مولکولی نمی دهد .زیرا متوسط فواصل بین مولکولی نسبت به زمان بدلیل پایداری فاز مایع تقریبا ثابت است .اما
در حالت مخلوط ،حتی به فرض ثابت ماندن میانگین فواصل بین مولکولی ،در اثر تحرک مولکولها نوع برهمکنشهای بین
مولکولی در اطراف یک مولکول خاص در فواصل زمانی کم تغییر می کند .همین امر موجب مشاهده افت و خیز بیشتر
کمیتهای ترمودینامیکی برای مخلوط می گردد .برای کاهش افت و خیزهای موجود در نمودارهای کمیتهای ترمودینامیکی بر
حسب زمان شبیه سازی ،نیاز به افزایش تعداد مولکولها در سلول مورد نظر است که بدلیل افزایش قابل مالحظه حجم
محاسبات شبیه سازی ،این امر در بسیاری از موارد عملی نیست .مقایسه نمودار انرژی کل بر حسب زمان برای مایع یونی
خالص نسبت به استونیتریل خالص ،مقادیر افت و خیز کمتری برای مایع یونی نشان می دهد .زیرا مولکولهای مایع یونی نسبت
به استونیتریل حجیم تر و دارای جرم مولکولی سنگین تری می باشند که باعث تحرک کمتر مولکولهای مایع یونی نسبت به
استونیتریل در یک دمای معین می شود .مقادیر انرژی کل ،انرژی پیکربندی ،انرژی کولنی ،و انرژی برهمکنشهای واندروالسی
به همراه دانسیته محاسبه شده برای مایع یونی خالص با استفاده از سه قاعده ترکیبی لورنتس-برتوله ) ،(LBفندر -هالزی
) ،(FHو والدمن-هاگلر ) ،(WHدر جدول  4آروده شده است.
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جدول  :1مقادیر بر حسب  kcal/molانریی کل  ،Etotانریی پیکربندی  ، Ecfgانریی کولنی  ،Ecoulانریی برهمکنشهای واندروالسی  ،Evdwو
دانسیته بر حسب  g/cm3برای شبیه سازی مایع یونی ا-بوتیل  -3متیل ایمیدازولیوم هگزا فلوئورو فساات در دما و فشار استاندارد با استااده از  3قاعده

ترکیب متااوت لورنتس-برتوله ) ،(LBفندر -هالزی ) ،(FHو والدمن-هاگلر ).(WH
دانسیته

Ecoul

Evdw

Ecfg

Etot

قاعده ترکیب

1.3587

-12243

-4356.0

-9260.8

-2651.8

FH

1.3190

-11946

-4271.0

-8757.6

-2126.2

WH

1.3913

-12225

-5844.3

-10770

-4100.2

LB

با توجه به مقدار دانسیته تجربی برای این مایع یونی برابر  1.3666 g/cm3در دمای استاندارد [ ، ]25مشاهده می شود که
قاعده تر کیب  FHبرای مایع یونی خالص نتیجه بهتری بدست می دهد .برای تمامی مقادیر انرژی روند LB < FH < WH
در جدول  4مشاهده می شود .به نظر می رسد قاعده ترکیب  LBفواصل بین مولکولی کمتر و عمق چاه پتانسیل بیشتری را
برای برهمکنشهای جفت ناهمسان در نظر می گیرد .برعکس آن ،قاعده ترکیب  WHفواصل بین مولکولی بیشتر و عمق چاه
پتانسیل کمتری را برای برهمکنشهای جفت ناهمسان در مایع یونی بدست می دهد .بنابراین قاعده ترکیب  FHکه مقادیر
میانه دو قاعده دیگر را اختیار می کند ،نتیجه بهتری برای مایع یونی خالص بدست می دهد.
مقادیر انرژی کل ،انرژی پیکربندی ،انرژی کولنی ،و انرژی برهمکنشهای واندروالسی به همراه دانسیته محاسبه شده برای مایع
استونیتریل خالص با استفاده از سه قاعده ترکیبی  ، FH ، LBو  ، WHدر جدول  2آروده شده است.

جدول  :2مقادیر بر حسب  kcal/molانریی کل  ،Etotانریی پیکربندی  ، Ecfgانریی کولنی  ،Ecoulانریی برهمکنشهای واندروالسی  ،Evdwو
دانسیته بر حسب  g/cm3برای شبیه سازی مایع استونیتریل در دما و فشار استاندارد با استااده از  3قاعده ترکیب  ، FH ، LBو .WH

دانسیته

Ecoul

Evdw

Ecfg

Etot

قاعده ترکیب

0.7640

-7605.1

-1489.6

-7201.2

-4412.8

FH

0.7678

-7615.3

-1616.6

-7344.7

-4558.0

WH

0.7685

-7605.6

-1634.3

-7290.6

-4564.2

LB

مقدار تجربی برای دانسیته استونیتریل مایع در دمای استاندارد برابر  0.7765 g/cm3بدست آمده است [ .]25با توجه به این
مقدار تجربی و مقادیر جدول  ،2قاعده ترکیب  LBاندکی مقادیر بهتر از بقیه را برای استونیتریل مایع بدست می دهد .در
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تمامی مقادیر جدول  2روند  LB~WH < FHدیده می شود که نشانگر فواصل بین مولکولی بیشتر و عمق چاه پتانسیل
کمتر برای قاعده  FHاست.
مقادیر انرژی کل ،انرژی پیکربندی ،انرژی کولنی ،و ا نرژی برهمکنشهای واندروالسی به همراه دانسیته محاسبه شده برای
مخلوط  %51مولی مایع یونی و استونیتریل با استفاده از سه قاعده ترکیبی  ، FH ، LBو  ، WHدر جدول  3آروده شده است.

جدول  :3مقادیر بر حسب  kcal/molانریی کل  ،Etotانریی پیکربندی  ، Ecfgانریی کولنی  ،Ecoulانریی برهمکنشهای واندروالسی  ،Evdwو
دانسیته بر حسب  g/cm3برای شبیه سازی مخلوط  %55ا-بوتیل  -3متیل ایمیدازولیوم هگزا فلوئورو فساات و استونیتریل در دما و فشار استاندارد با
استااده از  3قاعده ترکیب  ، FH ، LBو .WH

دانسیته

Ecoul

Evdw

Ecfg

Etot

قاعده ترکیب

1.2532

-7876.9

-2787.6

-6410.9

-2430.1

FH

1.2193

-7733.8

-3062.4

-6540.2

-2554.3

WH

1.2836

-7899.3

-3631.5

-7308.4

-3328.9

LB

مقدار تجربی دانسیته محلول  %51مولی -4بوتیل-3متیل ایمیدازولیوم هگزافلوئورو فسفات و استونیتریل در دمای استاندارد
برابر  1.2580 g/cm3گزارش شده است [ .]25در اینجا نیز مشابه مایع یونی خالص ،قاعده  FHمقادیر بهتری را نتیجه می
دهد .به نظر می رسد قاعده  FHبرای مولکولهای حجیم و دارای برهمکنشهای کولنی قویتر ،مناسب تر است.
-4نتیجهگیری
در این پژوهش ،اثر قاعده ترکیب برهمکنشهای جفت غیر همسان بر روی خواص حجمی مایع یونی -4بوتیل-3متیل
ایمیدازولیوم هگزافلوئورو فسفات  ،استونیتریل ،و مخلوط آنها با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی مورد بررسی قرار
گرفت .برای مایع یونی خالص و مخلوط آن با استونیتریل ،قاعده فندر -هالزی نتایج بهتری نشان داد ،در حالیکه برای
استونیتریل خالص نتایج حاصل از قاعده لورنتس -برتوله اندکی بهتر از بقیه بود .با استفاده از این داده ها می توان نتیجه
گیری نمود که انتخاب قاعده ترکیب مناسب به اندازه مولکول و قدرت برهمکنشهای کولنی داخل محلول بستگی دارد .بنابراین
برای انجام محاسبات دینام یک مولکولی برای مخلوط مایعات مختلف ،ابتدا باید قواعد ترکیب مناسب برای آن را با استفاده از
انجام محاسبات شبیه سازی هم برای مایعات خالص و هم برای مخلوط آنها انجام داد.
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