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چکیده

انرژی بین مرزی مؤثر سطح و سطح تماس حقیقی برای تماس بین زیرالیۀ سخت

و جامد کشسان زبر در حالتی که هر دو سطح زبر فرکتال خودمتشابه هستند ،با به

کارگیری تئوری مکانیک تماسی پرسون و بسط آن برای دو سطح زبر در تماس

با هم تحقیق شده است .بهعالوه ،اثر نماهای هارست متفاوت برای جامد کشسان
و وجود تنش فشردهکنندۀ غیرصفر در حدود 11GPaدر اینن کنار بررسنی شنده
است .هدف ما در این پژوهش ،مقایسنۀ تفناوت و تییینرات بسنگندگی و سنطح

تماس مؤثر سطوح فرکتالی خودمتشابه با سطوح فرکتالی خودمتناسنب اسنت .بنا

حل تحلیلی معادالت و محاسگات عددی مشخص میشود که آثار مشناهدهشنده

در سطوح فرکتالی خودمتناسب ،در این حالت نیز مشاهده میشود و اننرژی بنین

مرزی مؤثر وسطح تماس مؤثر و بسگندگی در دامنۀ زبنری بزرگتنری نسنگت بنه
1
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سطوح فرکتالی خودمتناسب از بین میرودو با اعمال تنش فشردهکنندۀ غیرصنفر

سطوح در تماس با یکدیگر باقی میمانند و افزایش زبری ،سطح تماس را از بنین

نخواهد برد.

واژههای کلیدی :بسگندگی ،فرکتال خودمتشابه  ،زبری ،انرژی بنین منرزی،
همگستگی.

 .1مقدمه
امروزه تجهیزات میکرون و نانونالکترومکانیکی و تولید میکروماشینها و ساختارهای میکروماشینی

معلق مانند صفحات و میلههای مورد استفاده در ساخت حسگرهای شتابدهننده توجنه بسنیاری را
به خود معطوف کرده است .در تکامل بنین تجهیزاتی مهمتنرین فناکتور بسنگندگی و بنه هنگنا

لیزش ،اصطکاک و سایش بین سطوح است کنه خنود متنثثر از بسنگندگی اسنت 1نن.]6بننابراین،

مطالعات بسیاری بر روی بسگندگی 7ن،]11اثنرات دمنایی و زبنری بنر بسنگندگی در تمناس بنین

اجسا کشسان ،]12وابستگی سطح تماس و بسگندگی به فشار ،]13رابطۀ فشار و توزیعهای سطح

تماس با بزرگنمایی  ،]14تثثیر زبری سطح در بسگندگی اجسا مایع با رویکرد ورود لوبریکانت

مایع  ،]15مطالعات عددی بسگندگی 16ن]18و اثرات جفتشندگی بنین سنطوح زبنر  ]19انجنا

شده است .زبری سطح از جمله مهمترین عواملی است که بسگندگی را کنترل میکند ،بدین سگب

که زبری سطح مساحت تماس حقیقی را بین سطوح کاهش میدهد و هر قدر مساحت تماس کمتر
باشد ،برهمکنشها و نیروی بسگندگی کمتر اسنت .]21 ،20کلنیتنرین تئنوری مکانینک تماسنی
توسط پرسون ارائه شده است .او تما مقیاسهای طولی زبری سطح را در محاسگات وارد می کنند

7ن ]12ونتایج ومحاسگات رابرای تماس بین دو جسم،یکی با سطح صاف و دیگنری بنا سنطح زبنر

نامنظم (معموالً ازنوع فرکتال خودمتناسب) ارائه میدهد .در کار دیگری  ]19بسطی بنرای تئنوری
پرسون در نظر گرفته میشود و هر دو سطح زبر و فرکتنال خودمتناسنب فنر

منیشنوند .در اینن

مقاله ،یکی از سطوح را فرکتال خودمتشابه و دیگری را فرکتال خودمتناسب در نظنر منیگینریم و
محاسگات و نتایج مربوط به بسگندگی(انرژی بین مرزی مؤثر) و سطح تماس حقیقنی را بنرای اینن

حالت ارائه می دهیم .درتئوری پرسون مهنم اسنت کنه بنه مقیناس طنولی خاصنی محندود نشنویم.

سطوحزبر نامنظم فر

میشوند و ناهمواریهنا بنا تنابع طیفنی نمنایی زبنری سنطح) C(qاز مرجنع

]22توصیف میشوند و سطح با بردارهای موج زبری سطح qتوصنیف منیشنوند کنه متناسنب بنا
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𝐿𝐿 𝑞𝑞𝐿𝐿 = 2𝜋𝜋/هستند .فر

میشودکه جسم کشسانگر روی تما مساحت تماس ظاهری بنا زیرالینه

در تماس مستقیم است .انرژی بین مرزی مؤثرعگارت است از
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 .2روش کار
در این مقاله ،ما از تئوری مکانینک تماسنی پرسنون و بسنط آن بنرای دو سنطح زبنر 7نن]19 ،12

استفاده میکنیم و در محاسگات تابع طیفی نمایی زبری سطح معرفیشنده در مرجنع  ]22را بنهکنار
بردهایم .بررسی ها برای سطوح فرکتالی خودمتشابه انجا شده اسنت .بنا توجنه بنه تعرینف سنطوح

فرکتال خودمتناسب و خودمتشابه از کتاب مفاهیم فرکتالی در رشند سنطوح  ،]24تفناوت سنطوح

فرکتال خودمتشابه و خودمتناسب در نمای زبری  Hاست کنه بنرای سنطوح فرکتنالی خودمتناسنب

 0  H  1و برای سنطوح فرکتنالی خودمتشنابه  H  1اسنت .محاسنگات بنرای سنطوح فرکتنالی

خودمتشابه و تماس بین یک سطح خودمتشابه و یک سطح خودمتناسب بهصورت تحلیلی و عددی

انجا شده است و برای محاسگات عددی از روش معکوس ماتریس استفاده شده است.

 .3حل تحلیلی
در روابطمذکور ،تابع طیفی نمایی زبری برای فرکتالهامعرفی شده است.پس از حل معادالت بناال
با استفاده از تابع طیفی نمایی زبری از رابطۀ  ،2بهدست میآید،
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 .4نتایج عددی
به منظور مقایسۀ نتایج حاصل از دو سطح فرکتالی خودمتناسب با دو سنطح خودمتشنابه از مقنادیر

استفادهشده در مراجع ]19 ،9استفاده کردهاینم .در محاسنگات ،پهننای جامند کشسنان و زیرالینه را

یکسان در نظر گرفتیمL .اندازۀ خطی ینا پهننای جامدکشسنان و زیرالینۀ سنخت و  aثابنت شنگکه
است a=2.6 Å ،و  E .L=1331.2 Åمدول کشسانیν ،نسگت پواسون∆γ،تیییر در انرژی بین منرزی

بهازای واحد سطح تماس برای سطح صاف وδطول بسگندگی برای جسم جامند کشسنان بنه اینن
صورت است E=77.2 GPa ،δ=0.68 Å ،ν= 0.42، =100 meV/Å2 ∆𝛾𝛾:و نیز در محاسگات

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ

جذر میانگین مربعی زبری را نشان میدهد.شکل  1انرژی بین مرزی مؤثر 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝛾𝛾 بر انرژی بین مرزی

 ∆γبرای سطوح صاف بر حسب جنذر مینانگین مربعنی زبریزیرالینه نشنان منیدهند کنه از تئنوری
مکانیک تماسی پرسون بهدست آمده است.در اینجا برای تماس کامل ،هر دو سنطح زبنر هسنتند و
سطوح در حالت بدون همگستگی η=0بررسی شدهاند .نمودار اننرژی بنین منرزی برحسنب جنذر

میانگین مربعی زبری زیرالیۀ دو سطح خودمتناسب با نمای هورست  𝐻𝐻1,2 = 0.8به صنورت نقطنه
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بین نشان داده شده است .مشاهده میشود که در این حالت ،انرژی بسگندگی در زبری کمتری از

بین میرود .منحنی پیوسته ،برای حالتی که زیرالیۀ فرکتال خودمتناسنب و جامند کشسنان فرکتنال

خودمتشابه است،مربوط به نمای هورست  𝐻𝐻2 = 1و  𝐻𝐻1 = 0.8میشنود.منحننی داینرهدار حالنت

 𝐻𝐻2 = 0.8و  𝐻𝐻1 =1را نشان میدهد که سطح زیرالیۀ فرکتال خودمتشابه و بلوک کشسان فرکتنال
خودمتناسب است و انرژی بین مرزی این حالت بنیش از دو حالنت قگنل اسنت .منحننی خنطبنین

دارای نماهای هورست 𝐻𝐻1,2 = 1مربوط به زیرالیه و جامد کشسانخودمتشنابه اسنت و اننرژی بنین

مرزی مؤثر در اینحالتدارای بیشترین مقدار است.

شکل  .1انرژی بین مرزی مؤثر بر حسب زبری زیرالیه در حالت تماس کامل.

این امر احتمناالً بنه اینن علنت ر منیدهند کنه فرکتنال خودمتشنابه سنطحی همسنانگرد اسنت و

دامننۀزبریکوبکتری نسنگت بننه فرکتنال خودمتشنابه دارد ،زبننری اینن سنطوح افننتوخینز کمتننری
دارد،سطوح هموارتر هستند و در این حالت مساحت تماس بین دو سطح بیشتر از سنطوح فرکتنالی
خودمتناسب است و بنابراین بسگندگی بین سطوح افزایش مییابداما در حقیقت سطوح بنه واسنطۀ

زبری با یکدیگر تماس جزئی برقرار میکنند و نواحی تماس بهصورت حوزههای کوبکی هسنتند

که در برابر یکدیگر فشرده میشوند.

در شکل  2انرژی بین مرزی مؤثر سطح و مساحت تماس حقیقی برای زیرالیه و جامد کشسان

خودمتشابه ،برای تماس جزئی در حالتهای زیر نشان داده شنده اسنت.منحنی داینرهدار دو سنطح
مستقل از هم ،η=0منحنی آبی η=+1یعنی دو سطح جفتشدگی کامالً مثگت دارنند و منحننی
نقطهبین جفتشدگی کامالً منفیη= -1را نشنان منیدهند .جنذر مینانگین مربعنی زبنری جامند

کشسان را 6 Åدر نظر گرفته و برای زیرالیه از 1 Åآن را تیییر میدهیم تا جایی که مساحت تماس
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صفر شود .از منحنیها مشخص میشود که وقتی دو سطح زبر جفتشدگی منفی دارند ،انرژی بین

مرزی و مساحت تماس کمترین مقدار و زمانی که جفنتشندگی مثگنت اسنت ،بیشنترین مقندار را
نسگت به حالت بدون جفت شندگی دارنند کنه درتوافنق بنا بررسنی انجنا شنده در کنار تحقیقناتی

]19است .به نظر می رسد اینن اثنر بنه دلینل تییینرات سنطح تمناس بنین دو جامند باشند .یعننی در

جفت شدگی مثگت ،برآمدگیهای یک جامد در تماس با فرورفتگیهای جامد دیگر قرار میگیرد

و دو سطح کامالً با یکدیگر جفت شده و در نتیجه سطح تماس افزایش منییابند .در نتیجنه ،سنهم

انرژی بسگندگی بیشتر از سهم انرژی کشسانیمی شنود و بننابراین اننرژی بنین منرزی منؤثر سنطوح

افزایش مییابد .این استدالل برای سطوحی با جفتشدگی منفی به همین ترتیب اعمال میشود ،بنا
این تفاوت که در جفتشدگی کامالً منفی ،نوک ناهمواریها در برابر یکندیگر قنرار منیگینرد و

سطح تماس کاهش مییابد.

شکل  (a) 2انرژی بین مرزی مؤثر 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝜸𝜸 بر انرژی بین مرزی  ∆γبرای سطوح صاف و ) (bمسناحت تمناس حقیقنی بنر
حسب جذر میانگین مربعی زبری زیرالیه برای دو سطح فرکتالی خودمتشابه بهدستآمنده از تئنوری مکانینک تماسنی
پرسون.

در شکل (a) 3مقایسۀ تفاوت انرژی بین مرزی بر حسب جذر میانگین مربعی زبنری زیرالینه نشنان
داده شده است ،در حالتی که یکی از سطوح فرکتنال خودمتشنابه و دیگنری فرکتنال خودمتناسنب

است .در این شکل مشاهده می شود در حالتی که سطوح زبر ،فرکتال خودمتشابه هستند،انرژی بین

مرزی بیشتر است که ناشی از ماهیت زبری فرکتال خودمتشابه است.شکل (b)3اننرژی بنین منرزی

مؤثر سطح را نشان میدهند در حنالتی کنه زیرالینۀ فرکتنال خودمتشنابه و جامند کشسنان فرکتنال

خودمتناسب و خودمتشابه با نماهای هورسنت 𝐻𝐻2 = 0.4, 0.6, 0.8,1اسنت .مشناهده منیشنود کنه

هربه نمای هورست جامد کشسان بیشتر میشود ،انرژی بین منرزی نینز افنزایش منییابند .در اینن

نمودار ،برای نمای هورست  H=0.4با افزایش دامنۀ زبری برای زبریهای کوبک ،ابتدا افزایش و
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سپس کاهشی در انرژی بین مرزی مشاهده می شود کنه بنرای مثنال اینن اثنر بنرای نمنای هورسنت

 H=0.8مشاهده نمیشود .میتوان استداللی مشابه را بهکار برد که برای سطح فرکتالی خودمتناسب

استفاده میشود  .]9بهازای  q<𝑞𝑞0مقدار تابع طیفی نمایی زبری سطح ثابت و برای  q>𝑞𝑞0بهصورت

زیر بهدست میآید،
در این رابطه،
2

)𝐻𝐻 ℎ0 2 𝑞𝑞 −2(𝐻𝐻+1
) ( ) (
2𝜋𝜋 𝑞𝑞0 𝑞𝑞0
𝑓𝑓𝐷𝐷 H=3-و  𝑞𝑞0بردار منوج قطعکنران پنایین اسنت و  ℎ0توسنط دامننۀ زبنری rms

= )𝑞𝑞(𝐶𝐶

بنه

صورت  <ℎ2 >= ℎ20تعیین میشود .با این رابطه ،انرژی بین مرزی مؤثر بهدستآمده بهصورت

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝛾𝛾
1
)𝐻𝐻(𝛼𝛼
)𝐻𝐻(𝑓𝑓
= 1 + (𝑞𝑞0 ℎ0 )2 𝑔𝑔(𝐻𝐻)(1 −
),
𝛼𝛼(𝐻𝐻) = 2
𝛾𝛾∆
2
𝛿𝛿 𝑞𝑞0
)𝐻𝐻(𝑔𝑔
𝐻𝐻
𝐻𝐻
𝐻𝐻1−2
= )𝐻𝐻(𝑓𝑓
(ζ1
− 1) ,
= )𝐻𝐻(𝑔𝑔
)(ζ12(1−𝐻𝐻) − 1
𝐻𝐻1 − 2
)𝐻𝐻 2(1 −

 αپارامتر زبری نامیده می شود و هربه مقدار آن بیشتر باشد ،تیییرات انرژی بین مرزی کمتر اسنت.

 𝛼𝛼(𝐻𝐻 = 0.4) = 0.073و 𝛼𝛼(𝐻𝐻 = 0.8) = 0.235است ،به طوری که) 𝛼𝛼(0.4) ≪ 𝛼𝛼(0.8اسنت.
این اتفاق از منظر فیزیکی ر میدهد زیرا افزایش در سنطح تماس(بنه علنت زبنری) هنگنامی کنه

 H=0.4است ،نسگت به  H=0.8بسیار بیشتر است و این سهم بسگندگی را نسگت به انرژی کشسنان

افزایش میدهد.

شکل  )a( 3انرژی بین مرزی مؤثر 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝜸𝜸 بر حسب جذر میانگین مربعی زبری زیرالیه برای حالتی کنه سنطوح فرکتنال

خودمتناسب هستند ،منحنی نقطهبین ،و فرکتال خودمتشابه ،منحنی ستارهدار ( )bانرژی بین مرزی مؤثر بر حسب جنذر

میانگین مربعی زبری زیرالیه برای بندین نمای هورست متفاوت.

در شکل  4انرژی بین مرزی مؤثر سطح و مساحت تماس حقیقی بر حسب جذر میانگین مربعی

زیرالیه نشنان داده شنده اسنت .هنر دو منحننی در شنکل هنا مربنوط بنه تمناس بنین ینک زیرالینۀ

خودمتشابه و جامدکشسانِ خودمتناسب با نمای هورست  0.8است .منحنی نقطهبین تماس در تنش
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فشردهکنندۀ صفر و منحنی پیوسته در تنش𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺  𝜎𝜎0 = 11.03را نشان میدهد.همانطور که مشاهده

میشود ،وجود تنش فشردهکننده باعث میشود سطوح در تماس با یکدیگر باقی بمانند و بننابراین
بسگندگی و انرژی مؤثر بین مرزی و سطح تماس حقیقی افزایش مییابد.

شکل  )a( 4انرژی بین مرزی مؤثر 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝜸𝜸 بر انرژی بین مرزی 𝛄𝛄∆ برای سطوح صاف و ( )bمسناحت تمناس حقیقنی بنر
حسب جذر میانگین مربعی زبری زیرالیۀ بهدستآمده از تئنوری مکانینک تماسنی پرسنون .هنر دو منحننی مربنوط بنه

زیرالیۀ خودمتشابه و جامد کشسان خودمتناسب با نمای زبری  H=0.8هستند .منحنی نقطهبین در تنش خارجی صنفر و
منحنی دایرهدار مربوط به حالتی است که تنش 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎  𝝈𝝈𝟎𝟎 = 𝟏𝟏𝟏𝟏.است.

 .5خالصه و نتیجهگیری
اثر زبری سطح بر انرژی بسگندگی و انرژی بین مرزی مؤثر سطح بررسی شده است در حالتی کنه
یکی از سطوح دارای سطح زبر فرکتالی خودمتشنابه اسنت .دیندیم کنه در حالنت تمناس کامنل و
جزئی با تیییر نوع زبری سطح (سطح فرکتالی خودمتناسب به خودمتشابه) انرژی بنین منرزی منؤثر

سطح افزایش مییابد ،زیرا فرکتال خودمتشابه سطحی همسانگرد اسنت و در اینن حالنت مسناحت
تمنناس بیشننتر از سننطح فرکتننالی خودمتناسننب اسننت و بنننابراین بسننگندگی بننین سننطوح افننزایش

مییابد .سپس اثر زبری سطح در تماس جزئی مطالعه شد .ابتدا حالتی را در نظر گرفتیم که زیرالینه

و جامد کشسان دارای سطح زبر فرکتالی خودمتشابه بودند و در محاسگات یک همگستگی عرضنی
نیز بین سطوح وارد میشود .نشان دادیم که با افزایش نمای هورست انرژی بین مرزی منؤثر سنطح

افزایش مییابد و نیز این انرژی در مقایسه با حالتی که زیرالیه دارای سنطح فرکتنالی خودمتناسنب

است ،بیشتر است .در پایان ،اثر تنش فشردهکننده را مطالعه کردیم و متوجه شدیم زمانی کنه تننش

وارد مننیشننود ،انننرژی بسننگندگی و مسنناحت تمنناس حقیقننی بننرای حننالتی کننه زیرالیننه فرکتننال

خودمتشابه است ،افزایش مییابد و میتوان نتیجه گرفت که با افزایش فشار ،سنطوح در تمناس بنا
یکدیگر میمانند و افزایش زبری ،سطح تماس را از بین نخواهد برد.
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