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 چكیده
سازی شده روش دینامیک مولکولی است، شبیهکه اساس آن کد لمپس،  ازبا استفاده  غبار با دیوار گرافیتی برخورد نانوذره این پژوهشدر 

غبار درنظر گرفته شده  کار دو نوع دانه های مختلفی دارند. در اینها و اندازهها، شکلدر توکامک دشانذرات غبار بر اساس سازوکار تولی است.

کنند. ای گرافیتی برخورد میدیوارهکه با شکل پولکی ای از جنس گرافیت و با هندسهنانوذره شکل و سپستنگستن کروی ابتدا نانوذره :است

ات کنند که منجر به تغییرکنند و گشتاور تصادفی ایجاد میغبار برخورد می های هیدروژن با دانها و مولکولهاتمها، یوندر دستگاه گداخت، 

بر سرعت انتقالی، چرخش غبار حول محور تقارنش نیز درنظر گرفته سازی عالوهشود. بنابراین در شبیهای دانه میحرکت زاویهدر اندازه کوچکی

 برخالف نانوذره دهند کهنتایج نشان می شود برآورد شده است.که منجر به تخریب سطح می سرعت نانوذراتی، آستانهبرای چنین شده و 

روی سطح بچسبند و یا  در تخریب سطوح گرافیتی ندارند بلکه با توجه سرعت برخورد، ممکن است مهمیهای گرافیتی نقش تنگستن، دانه

 .تخریب شده و به محیط بازگردند
 

 غبار، کد لمپس، گرافیت، تنگستن، چرخش نانوذره :هااژهکلیدو
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Abstract 
In the present work, we have simulated the collision of dust nanoparticles with graphite wall using 

LAMMPS code, based on the molecular dynamics method. Dust particles have different shapes and sizes 

depending on their production mechanism in Tokamaks. In this work, two types of dust grains have been 

considered: a spherical tungsten nanoparticle and a graphite nanoparticle with an oblate geometry that 

collides with a graphite wall. In the fusion device, ions, hydrogen atoms, and molecules collide with the 

dust grain and create stochastic torques, leading to minor variations in the angular momentum of the 

grain. Therefore, in the simulations, the dust rotation around its symmetry axis has also been considered 

in addition to the transfer velocity. For such nanoparticles, the threshold speed of nanoparticles that leads 

to surface damage has been estimated. The results show that, unlike tungsten nanoparticles, graphite 

grains do not play a significant role in the degradation of the graphite surfaces. Still, due to the speed of 

the collision, they may either stick to the surface or be damaged and return to the environment. 
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 مقدمه. 1
در رآکتور توکامک، پالسما با ترکیب میدان مغناطیسی قطبی و 

 به توجه باشود. خأل محصور می ای در محفظهچنبره
 وارید به و کرده فرار انندتویم ذرات محدود، محصورسازی

تواند به دیواره می -کنش پالسما. برهمکنند برخورد اطراف
است، آسیب  1کنندهاول که شامل دیوار اصلی و منحرف دیواره

شوند، پالسما کنده می محفظه هایی که از جدارهبرساند. اتم
های توانند وارد پالسما شده و آن را آلوده کنند. برخالف اتممی

های سنگین عناصر آهن، نیکل، کروم، سبک مانند هیدروژن، اتم
اکسیژن و ... حتی در دماهای گداخت نیز کامالً یونیزه 

های ا با عدد اتمی باالتر، چون الکترونهشوند. ناخالصینمی
کنند. تری دارند، خیلی شدیدتر انرژی تابش میمقید بیش

فرسایش و افزایش ناخالصی و غبار در پالسما باعث سرد و رقیق 
 .[1]شود شدن آن و در نتیجه کاهش بازدهی گداخت می

هستند،  پالسما ذرات معرض درکه  بمناس مواد نتخاببنابراین ا
ی بودن آن بسیار اقتصاد و کتورآر منیا عملکرد نیتأم یبرا

هـا و کنتـرل ایـن ناخالصـی چنینهم [.3، 2]اهمیت دارد 
پیشـرفت هـای مختلـف فیزیک ایـن ذرات بـرای بررسـی جنبـه

های انرژی صنعتی امری عنـوان منبعکتورهـای آینـده بـهآر
هـا پـیش وجـود ذرات ریزجامـد از مـدت .کامالً ضروری اسـت

مغناطیسی  گداختهای عنـوان ناخالصی در دستگاهبـه "غبـار"
غبار هم کیهای فیزیتـاکنون برخی جنبهو  مشاهده شده است

غبار چون سـازوکارهـای تولیـد غبـار، نیروهای اعمال شده روی 
 .]5 ،4[است  شدههـا مطالعه و برخورد غبـار بـا مـواد دیـواره

های گوناگونی شبیه پولک، نامنظم و گاهی این غبار شکل 
های متفاوت تولید سازوکاردارد که احتماالً های کروی نیز شکل
جا شده، تراکم های جابهشدن الیهپوستهچون پوستهغبار هم
اندازی غبار از ها در نواحی سرد پالسما، بیرونناخالصی

های تخریب باعث سازوکارهای پوششی پالسما و دیگر سطح
ابعاد این  بازه [.5]های غبار شده است گوناگون شدن شکل

 سرعت [.6] است ها میکرون گستردهدهذرات از چند نانومتر تا 
 به شده مشاهده عیسر یهانیدورب توسط که یمنفرد غبار ذرات
های تجربی حاصل از عملکرد داده .[7] رسدیم m/s صد چند

یندهای افر های غباری که در طیدانه دندهنشان می توکامک
در پالسما  kms 1-1 تر ازشوند با سرعتی بیشتولید میخاصی 

کنند. با استفاده از این سرعت و طول عمرهای حرکت می
قبل از  μm 1 های غبار گرافیتی به شعاع، دانهدست آمدهبه

. کنندیمطی ITER  دررا  m 1-10 تبخیر شدن مسیری حدود
گرافیت تقریباً  مانندطول عمر تنگستن  ،ITER در توکامک

ms/01  است. 
                                                           
1. Divertor 

سو نقش با ارزشی در درک و ای از یکهای رایانهسازیشبیه
توانند کنند و از سوی دیگر میمیها ایفا بینی نتایج مدلپیش

سازی وقوع برخی مشاهدات تجربی را توجیه نمایند. شبیه
یک ابزار محاسباتی مفید برای  (MD) 2دینامیک مولکولی

 ای در مقیاس نانو است. ذرههای بسسیستم
پالسما در  -کنش دیواربرهم 2013پیش از این در سال 

ولکولی انجام شده که در توکامک با استفاده از روش دینامیک م
آن اثر برخورد نانوذره کروی تنگستنی با دیوار تنگستنی در دو 

[. 8سازی شده است ]شبیه m/s 1000و  m/s 100ت سرع
بیند. در نتایج نشان داد که در هر دو حالت، دیوار آسیب نمی

که دانه غبار  اتریک و همکارانش نشان دادند 2019سال 
یابد و به تنگستن در  برخورد با دیوار تنگستنی تغییر شکل می

 [.9چسبد ]دیوار می
در میان مواد مصرف شده برای دیواره اول توکامک، گرافیت 

ای که دارد، دلیل عدد اتمی پایین و خواص ترمومکانیکی ویژهبه
از سوی آید. شمار میی دیواره اول توکامک بهگزینه مناسبی برا

طور های کربنی توکامک در اثر برخورد با پالسما بهدیوارهدیگر 
کنند توجهی فرسایش یافته و تعداد زیادی غبار تولید میقابل

غبار به سطح  در این پژوهش، اثر برخورد دانهبنابراین  [.10]
سازی شده است. ابتدا شبیه 3گرافیتی با استفاده از کد لمپس

شکل از جنس تنگستن و سپس ای کرویهای غبار نانوذرهدانه
شکل در نظر گرفته شده است. پولکی گرافیتی با هندسه نانوذره

غبار در تخریب سطح نیز  سازی اثر چرخش دانهدر این شبیه
 بررسی شده است.

 

 چرخش غبار. 2

توان های گداخت را میغبار در دستگاه چرخشی دانه حرکت
 تلقی عنوان یک پارامتر مهم در توصیف دینامیکی حرکت دانهبه

 کرد.
، یعنی ورود و خروج چه سطح دانه غبار ناهمگن باشدچنان

از یک  ثالمعنوان )به صورت نامتقارن باشدذرات روی دانه به
، (تر کنده شوندیشای دیگر بناحیه وارد شده و از ناحیه

نظمی تصادفی در شکل یا سطح دانه گشتاورهای ناشی از این بی
یندهای مختلفی اشود. فرحرارتی دانه میمنجر به چرخش فوق

ترین که یکی از مهم شودحرارتی دانه غبار میباعث چرخش فوق
است  روی سطح دانه مولکول هیدروژن تشکیل و تبخیرها آن
[11]. 

شود با توجه به وقتی اتم هیدروژن روی سطح غبار وارد می
طور و یا به( 4ییکطور ضعیف )جذب فیزفرودی، یا به دمای اتم

                                                           
2. Molecular Dynamics 

3. LAMMPS Code 

4. Physisorption 



 

   للهی قهینیره عبدا، مهناز عبدالهی درگاه، مهدیه بختیاری رمضانی                                                                                                                 39
 

 
 Journal of Nuclear Science and Technology                                                                                                                 ایجله علوم و فنون هستهم

 Vol. 97, No 4, 2021, P 37-43                                                                                                                     43-37، ص 1400 پاییز، 3، شماره 97 جلد

پیوندد. پس از چسبندگی به سطح می (1قوی )جذب شیمیایی
جست و زنی کوانتومی و یا ها از طریق مکانیزم تونلبه سطح، اتم

های شوند. سپس اتمخیز حرارتی روی سطح غبار پخش می
-یرویند النگماهیدروژن روی سطح غبار از طریق دو فر

و  کردهکنش برهم (ER) 3رایدل -و الی (LH) 2وودلهینش
ها مولکول این. [13 ،12]دهند مولکول هیدروژن تشکیل می

چه حال چنان .شوندتبخیر می پس از تشکیل روی سطح سریعاً
نظمی گشتاورهای ناشی از این بی ،سطح دانه ناهمگن باشد

حرارتی دانه تصادفی در شکل یا سطح دانه منجر به چرخش فوق
های خاصی از زیرا تشکیل مولکول هیدروژن در مکان ؛شودمی

گرد توزیع طور همسانافتد که لزوماً بهسطح دانه اتفاق می
 اند. نشده

حرکت ، نموی از اندازهدر هر دوره تناوب چرخش مکانیکی
)ایزاویه )J شود که منجر به چرخش فوقبه دانه وارد می

ای حرکت زاویهها اندازهترین آنولی مهم .شودحرارتی دانه می
تشکیل و سپس تبخیر مولکول هیدروژن روی  واسطهاست که به
 بیان شد،طور که شود. همانغبار به آن اعمال می سطح دانه

آید، باعث وجود میبه H2تشکیل  واسطهگشتاور منظمی که به
برابر سرعت چرخشی حرارتی  100تا  10شود دانه با سرعتی می

 .[13] حول خود بچرخد
 تیماه شود،یم وارد پالسما در غبار یوقت نیبنابرا

 نیز باشد کم آن تعداد حتی اگر و کندیم رییتغ آن یکینامید
 در درواقع. داشت خواهد پالسما عملکرد در ییسزابه ریثأت

 و زهیونی یهااتم یبرا یچاه عنوانبه غبار توکامک، لبه یپالسما
 اهآن یازابه و بلعدیم را اهآن کند،یم عمل دروژنیه زهیونیریغ

 عنوانبه غبار ذرات نیبنابرا. کندیم دیتول دروژنیه مولکول
 لیتشک و پالسما یپرانرژ یهااتم بیبازترک یبرا جاذب سطوح

 به منجر و گرفته طیمح از را یانرژ دروژن،یه یهامولکول
 جذب واسطهبه واقع در. دنشویم پالسما یخاموش و سردشدن

 سطح با هایی آندماهم و غبار سطح یرو دروژنیه یهااتم
 شودیم فیتضع پالسما و رفته هدر پالسما یانرژ که است

[14]. 
 

 سازی. فرضیات و مدل شبیه۳

لمپس یکی از کدهای دینامیک مولکولی است که قابلیت 
ای از ذرات در فازهای مختلف گاز، مایع و سازی مجموعهمدل

جامد را داراست. در این کد با اعمال معادالت حرکت نیوتن، 
دست درپی بهصورت پیهای اتمی بهای از موقعیتمجموعه

                                                           
1. Chemisorption 

2. Langmure-Hinshelwood 
3. Eley-Rideal 

کاربری  واسطهتوان به نداشتن آید. از معایب کد لمپس میمی
ی و ناتوانی در تولید تصاویر متحرک اشاره کرد. در این کگرافی

غبار به سطح یا دیوار گرافیتی  سازی برخورد دانهکار برای شبیه
و برای  2013 فزاری لمپس مربوط به نسخهانرم از بسته

افزار استفاده شده است. هردو نرم Ovitoافزار تصویرسازی از نرم
 .[16 ،15]ایگان در اختیار کاربران قرار دارد صورت ربه

عنوان کننده بهاول توکامک و یا صفحات منحرف دیواره
سطح گرافیتی اند که شامل سطح هدف در نظر گرفته شده

اتم در سه الیه است.  این سطوح به موازات  104796متشکل از 
اند. در نظر گرفته شده nm 30× nm 30و به ابعاد  xy صفحه

A/3دیگر ها از یکالیه فاصله ، ساختار شبکه هگزاگونال و  35

A/2ثابت شبکه  های گرافیت، به عرض است. تمام مرز الیه  5

A5 ثابت در نظر گرفته شده است. دمای تعادلی ،K 700  با
بولتزمن اعمال شده است که این در  -استفاده از توزیع ماکسول

 پالسما در توکامک است.  حدود دمای لبه
ها از طریـق میـدان کنشسازی برهممدل پژوهشاین  در

واقـع میـدان نیـروی  اسـت کـه در انجام شدهنیـروی واکنشی 
بین دو اتم  غیرپیوندی بوده و تشخیص پیوندها برحسب فاصله

گیرد های کوانتومی صورت میدر ساختار مربوطه، برطبق ضریب
رو نیروی پتانسیل کـه در میـدان نیرو لحاظ شده است. از این

های عمومی وابسته بـه ده از نوع پتانسیلنظر گرفته ش در
صـورت مجمـوعی از انرژیانرژی سیستم به است. 4پیوند مرتبـه

. مولکـولی استهـای درونکنشهـای معین مربوط به بـرهم
انرژی پیوندهای کوواالنسی  برای محاسبه Rebo 5تابع پتانسیل

از  سازیشود. در این شبیهاتمی استفاده میو نیروی بین
های کربن هر الیه از گرافیت برای اتم 6Aireboپتانسیل 

است و در  Reboپتانسیل  یافتهواقع تعمیم استفاده شده که در

)کنش واندروالسیآن برهم )LJ

ijE ای پیچشیو انرژی زاویه

( )Torsion

kijlE [:71]شود نیز درنظر گرفته می 
 

(1)   Re

, , ,

bo LJ Torsion

ij ij kijl

i j i k i j l i j k

E E E E
  

 
   

 
  

1
2

 

 

شود، افزاری لمپس اجرا مینرم که در بستهصورتیبه همان
جونز توصیف  –های گرافیت با پتانسیل لناردکنش بین الیهبرهم

 شده است: 

                                                           
4. Bond order 

5. Reactive Empirical Bond Order 

6. Adaptive Intermolecular Reactive Bond Order 
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(2               )LJ cE r r
r r

 

    

      
     

12 6

4              

 

ev سازی عمق چاه پتانسیل که در این شبیه /0003 ،

Aشودای که در آن پتانسیل صفر میفاصله  /2 و شعاع   42

crقطع  A12  گذاری شده است.جای 
 

 سازی. نتایج شبیه۴
 کروی تنگستن نانوذره ۴.1

و ساختار  u 84/183غبار از جنس تنگستن با جرم اتمی  دانه
در  nm 3شکل و به شعاع آن کروی است که هندسه bcc شبکه

نظر گرفته شده است. برای تشکیل دانه از پتانسیل بین اتمی 
1eam جفت برای عناصر کنش جفتاستفاده شده که نوعی برهم

هر اتم عبارت است و آلیاژهای فلزی است و انرژی کل آن برای 
 :[18]از 

 

(3  )                      i ij ij

j i j i

E F r r   
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های الزم برای )مجموع انرژی 2انرژی نهفته F که در آن
، است. تشکیل ماده( است که تابعی از چگالی الکترون اتمی،

 کنش و ضرایب پتانسیل برهمα  وβ های نوع اتمi ام وj ام

3NIST [91 ] هستند. ضرایب پتانسیل از سایت مرجع
های بین اتم کنشچنین پتانسیل برهماند. همگذاری شدهجای

 جونز درنظر گرفته شده است. -دیوار و دانه، لنارد
است  nm30×nm50×nm50سازی شبیه ابعاد جعبه

، zشرایط مرزی تناوبی و در راستای  yو  xکه در دو بعد طوریبه
ها آزاد )غیرتناوبی( درنظر گرفته شده است. تعداد کل اتم

nm/4تنگستن در فاصله و مرکز دانه 111970 از دیوار   5
 سیستم در جعبه شرایط مکانی اولیه 1گرافیتی است. در شکل 

 سازی نشان داده شده است. شبیه
 

 
 سازی.شبیه سیستم در جعبه شرایط مکانی اولیه .1شكل 

                                                           
1. Embedded Atom Method 
2. Embedded Energy 
3. National Institute of Standards and Technology 

 های انتقال از مرتبهبا سرعت zتنگستن در راستای  دانه

کند. در این مدل به دیوار برخورد می km/sدهم تا چند یک

درنظر گرفته شده است. سیستم اولیه در  K 700 دمای اولیه

رسد و سپس در شرایطی که برای به تعادل می ps 1مدت زمان 

و برای دیوار آنسامبل  (NVE)دانه آنسامبل میکروکانونیکی 

سازی برخورد طی اعمال شده است، شبیه (NVT)کانونیکی 

 شود. انجام می ps 10مدت زمان 

برخورد  تنگستن به دیوار را در لحظه برخورد نانوذره 2شکل 

سرعت که  دهد. برای پیدا کردن آستانهو پس از آن نشان می

را در جهت  شود، ابتدا سرعت نانوذرهمنجر به تخریب دیواره می

–z و به اندازه m/s 500 الف(.  2شود )شکل در نظر گرفته می

ج نشان داده  2ب و  2طور که در شکل در این شرایط، همان

  گردد.که دیوار تخریب شود، نانوذره برمیشده است، بدون آن
توجهی چنان تخریب قابل، همkm/s 2با افزایش سرعت تا 

نشان داده شده است،  3طور که در شکل دهد ولی همانرخ نمی

عالوه بر دیوار، نانوذره هم تخریب  km/s 8/2به ازای سرعت 

ای تخریب برای چنین نانوذره عبارتی سرعت آستانهشود. بهمی

km/s 8/2 دست آمد. به 

چه این دانه با این دهند که چنانسازی نشان مینتایج شبیه

( و تحت زاویه به دیوار برخورد کند،    km/s 8/2سرعت آستانه )

باز هم منجر به ای باشد، که برخورد تحت چه زاویهفارغ از این

 ترتیب نتیجهج به 4ب و  4های شود. شکلتخریب دیوار می

درجه نسبت را نشان  30و  45ی برخورد دانه تحت زاوایا

 دهد. می

کروی تنگستنی چرخان به دیوار  در ادامه، اثر برخورد دانه

و   nm3ی غبار سازی شده است. شعاع دانهگرافیتی شبیه

جرم  است. با محاسبه z–و در جهت  km/s 2سرعت انتقالی آن 

حرارتی آن ای فوقتنگستن، سرعت زاویه و لختی دورانی کره

radحدود  / s11
/6 4 10    طور که در شود. همانبرآورد می

شوند و شود، دانه و دیوار تخریب میالف مشاهده می 5شکل 

 گردد )شکل شده دوباره به محیط برمیتخریب چنین دانههم

ای در حالت بدون ب(. این در حالی است که برای چنین دانه 5

دهد. رخ می km/s 8/2 چرخش تخریب در سرعت آستانه

بنابراین، دینامیک چرخش برای چنین غبارهایی آثار تخریبی 

 دنبال دارد.تری را بهبیش
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 )الف(
 

 
 )ب(

 

 
 )ج(

 

به دیوار  m/s 500تنگستن با سرعت انتقالی  برخورد نانوذره .2شكل 
 برخورد، ب( پس از برخورد و ج( برگشت نانوذره. گرافیتی الف( در لحظه

 

 
 

ی تنگستن با سرعت تخریب دیوار گرافیتی در برخورد نانوذره .۳شكل 
 .km/s 8/2انتقالی 
 

 
 

 )الف(

 
  (ب)

 
  (ج)

تنگستن با سرعت انتقالی  تخریب دیوار گرافیتی در برخورد نانوذره .۴شكل 

km/s 8/2 45 الف( قبل از برخورد، ب( بعد از برخورد تحت زاویه  و
30ج(  . 

 
 )الف(

 
 

  (ب)
 

برخورد غبار کروی تنگستن به دیوار گرافیتی با سرعت انتقالی  .۵شكل 

km/s 2 ای و سرعت زاویهrad / s11
/6 4 10     حول محورz )الف .

 محیط.شده به تخریب تخریب دانه و دیوار، ب( بازگشت دانه

 
 شكل گرافیتیپولكی نانوذره ۴.2

وار غبار از جنس گرافیت و شکل هندسی آن کره جا دانهدر این

ترین شعاع آن که بزرگطوریپخت درنظر گرفته شده است، به

nm10  ترین شعاع و کوچکnm1   اتم  149893باشد. تعداد

وجود  nm 40×  nm70 × nm 70سازی به ابعاد شبیه در جعبه

دارد. در راستای موازی با صفحات گرافیت، شرایط مرزی تناوبی 

و در راستای عمود بر آن، غیرتناوبی درنظر گرفته شده است. 

و برای سطوح گرافیتی  NVEگرافیتی آنسامبل  برای دانه

 شده است.  فرض NVTآنسامبل 

 گرافیتی چرخان با دیوار، تحت زاویه برخورد دانه 6در شکل 

نشان داده شده است. سرعت  km/s 4/1درجه و با سرعت  45

حرارتی و معادلفوق گرافیتی از مرتبه ای دانهزاویه

rad / s6=10    دانه حول محور [14]در نظر گرفته شده است .

ج مشاهده  6ب و  6طور که در شکل چرخد و همانتقارنش می

کند. گرافیتی روی سطح رسوب می شود، در این شرایط دانهمی

های طور معمول برخورد دانهدهد بهسازی نشان مینتایج شبیه

 ای که دارند، منجر به رسوب ساختار الیه واسطهگرافیتی، به

 شود.ها روی سطح دیوار  میآن

 zv 
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افزایش  km/s 5غبار تا  با حفظ شرایط، سرعت انتقالی دانه

دهد نشان می 7سازی برخورد در شکل شبیه داده شد. نتیجه

های شود و الیهکه دیوار آسیب ببیند، دانه تخریب میبدون آن

ای گرافیت و گردد. باتوجه به ساختار الیهآن به محیط برمی

ها در مقایسه با نیروی قوی والس بین الیهرنیروی ضعیف واند

الیه، چنین تخریبی برای دانه دور از  کوواالنسی بین اتمی در هر

 انتظار نیست.

 

 
  (الف)

 
  (ب)

 
 )چ(

 
 شکل گرافیتی به دیوار گرافیتی با سرعت پولکی برخورد دانه .۶شكل 

km/s 1 ای درجه و با سرعت زاویه 45 تحت زاویهrad / s6=10    حول

tمحور تقارنش، الف( زمان اولیه ps  ب( بعد از برخوردps 12t=   )و ج

ps 16 t=. 

 

 
 )الف(

 
  )ب(

 

 شکل گرافیتی به دیوار گرافیتی با سرعت پولکی برخورد دانه. ۷شكل 

km/s 5 ای درجه و با سرعت زاویه 45 تحت زاویهrad / s6=10    حول

 .=ps 16 tب(  =ps 10 tمحور تقارنش، الف( 

 

  گیری. نتیجه۵

به دیوار  nm 3تنگستن به شعاع  در این مقاله اثر برخورد نانوذره

دهد برای چنین سازی شده است. نتایج نشان میگرافیتی شبیه

سرعت انتقالی که منجر به تخریب دیوار  غباری، آستانه دانه

سازی نشان داد این خواهد بود. نتایج شبیه km/s 8/2شود می

سرعت تخریب با  برخورد است و آستانه سرعت مستقل از زاویه

radوجود سرعت چرخشی  / s11
/6 4 10    به ،km/s 2 

 یابد. کاهش می

شکل به پولکی غبار گرافیتی چرخان با هندسه در ادامه، دانه

سازی نشان نتایج شبیهسازی شده است. دیوار گرافیتی شبیه

گرافیتی در ابعاد نانو، حتی با وجود چرخش، های دهد دانهمی

چنین در توجهی روی دیواره گرافیتی ندارند. هماثر تخریبی قابل

ای که ساختار الیه واسطههای گرافیتی بههای پایین، دانهسرعت

های باال، کنند و در سرعتدارند، روی سطح دیوار رسوب می

 .شوندها تخریب میخود دانه

 

 

 
 



 

   للهی قهینیره عبدا، مهناز عبدالهی درگاه، مهدیه بختیاری رمضانی                                                                                                                 43
 

 
 Journal of Nuclear Science and Technology                                                                                                                 ایجله علوم و فنون هستهم

 Vol. 97, No 4, 2021, P 37-43                                                                                                                     43-37، ص 1400 پاییز، 3، شماره 97 جلد

 راجعم

 

 

1. S. Banerjee, et al., Dynamics of dust events in the 

graphite first wall equipped SST-1 tokamak, Plasma 

Physics and Controlled Fusion, 60, 095001 (2018). 

2. D.J. Ward, S.L. Dudarev, Economically competitive 

fusion, Materials Today, 11, 46 (2008). 

3. E. Lazzaro, M. De Angeli,  Effects of dust on plasma 

discharges during tokamaks start-up phase, 46th EPS 

Conference on Plasma Physics Italy-Milan, 8-12 July 

(2019). 

4. J. Winter, Dust: A new challenge in nuclear fusion 

research? Phys. Plasmas. 7, 3862 (2000). 

5. A.K. Makar, An Audit of Occurrence of Dust in 

Tokamak and Stability of Fusion Plasma, Plasma and 

Fusion Research, 15, 1405019 (2020). 

6. C. Grisolia, et al., Current investigations on tritiated 

dust and its impact on tokamak safety, Nuclear 

Fusion, 59, 086061 (2019). 

7. J.P. Sharpe, D.A. Petti, H.W. Bartels, A review of dust 

in fusion devices: Implications for safety and 

operational performance, Fusion Engineering and 

Design, 63, 153 (2002). 

8. H. Rongjie, et al., Molecular Dynamics Study on the 

Dust-Plasma/Wall Interactions in the EAST 

Tokamak, Plasma Science and Technology, 15, 318 

(2013). 

9. A. Autricque, et al., Adhesion force of W dust on 

tokamak W plasma-facing surfaces: The importance 

of the impact velocity, Nuclear Materials and 

Energy, 18, 345 (2019). 

 

10. A. Malizia, et al., A review of dangerous dust in 

fusion reactors: From its creation to its resuspension 

in case of LOCA and LOVA, Energies, 9, 578 (2016). 

11. M. Bakhtiyari-Ramezani, J. Mahmoodi, N. Alinejad, 

Recombination of H atoms on the dust in fusion 

plasmas, Physics of Plasmas, 22, 073707 (2015). 

12. Y. Ferro, et al. Adsorption, diffusion, and 

recombination of hydrogen on pure and boron-doped 

graphite surfaces, J. Chem. Phys. 120, 11882 (2004). 

13. X. Sha, B. Jackson, D. Lemoine, Quantum studies of 

Eley–Rideal reactions between H atoms on a 

graphite surface, J. Chem. Phys. 116, 7158 (2002). 

14. M. Bakhtiyari-Ramezani, J. Mahmoodi, N. Alinejad, 

Diffusion coefficients of Fokker-Planck equation for 

rotating dust grains in a fusion plasma, Physics of 

Plasmas, 22, 113706 (2015). 

15. https://lammps.sandia.gov. 

16. OVITO-The Open Visualization Tool, 

http://ovito.org/. 

17. S.J. Stuart, A.B. Tutein, J.A. Harrison, A reactive 

potential for hydrocarbons with intermolecular 

interactions, J. Chem. Phys. 112, 6472 (2000). 

18. M.S. Daw, M.I. Baskes, Embedded-atom method: 

Derivation and application to impurities, surfaces, 

and other defects in metals. Physical Review B, 29, 

6443 (1984). 

19. www.ctcms.nist.gov/potentials/system/W/. 

.

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 استناد به این مقاله

، 97، گرافیتی با استفاده از کد لمپس دیواره با غبار نانوذره برخورد سازیشبیه (،1400) نیره عبداللهی قهی، مهناز عبدالهی درگاه، مهدیه بختیاری رمضانی
37-43 

DOI: 10.24200/nst.2021.1294 
Url: https://jonsat.nstri.ir/article_1294.html 

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  
Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium,  
as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fq%3D1.%2BS.%2BBanerjee%252C%2Bet%2Bal.%252C%2BDynamics%2Bof%2Bdust%2Bevents%2Bin%2Bthe%2Bgraphite%2Bfirst%2Bwall%2Bequipped%2BSST-1%2Btokamak%252C%2BPlasma%2BPhysics%2Band%2BControlled%2BFusion%252C%2B60%252C%2B095001%2B(2018).%26rlz%3D1C1GCEA_enIR858IR862%26oq%3D1.%2BS.%2BBanerjee%252C%2Bet%2Bal.%252C%2BDynamics%2Bof%2Bdust%2Bevents%2Bin%2Bthe%2Bgraphite%2Bfirst%2Bwall%2Bequipped%2BSST-1%2Btokamak%252C%2BPlasma%2BPhysics%2Band%2BControlled%2BFusion%252C%2B60%252C%2B095001%2B(2018).%26aqs%3Dchrome..69i57.1085j0j4%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8&q=EgROJsEaGPe98YkGIhCN22mO8gh1rUul0k6sLo3_MgFy
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fq%3D1.%2BS.%2BBanerjee%252C%2Bet%2Bal.%252C%2BDynamics%2Bof%2Bdust%2Bevents%2Bin%2Bthe%2Bgraphite%2Bfirst%2Bwall%2Bequipped%2BSST-1%2Btokamak%252C%2BPlasma%2BPhysics%2Band%2BControlled%2BFusion%252C%2B60%252C%2B095001%2B(2018).%26rlz%3D1C1GCEA_enIR858IR862%26oq%3D1.%2BS.%2BBanerjee%252C%2Bet%2Bal.%252C%2BDynamics%2Bof%2Bdust%2Bevents%2Bin%2Bthe%2Bgraphite%2Bfirst%2Bwall%2Bequipped%2BSST-1%2Btokamak%252C%2BPlasma%2BPhysics%2Band%2BControlled%2BFusion%252C%2B60%252C%2B095001%2B(2018).%26aqs%3Dchrome..69i57.1085j0j4%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8&q=EgROJsEaGPe98YkGIhCN22mO8gh1rUul0k6sLo3_MgFy
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fq%3D2.%2BD.J.%2BWard%252C%2BS.L.%2BDudarev%252C%2BEconomically%2Bcompetitive%2Bfusion%252C%2BMaterials%2BToday%252C%2B11%252C%2B46%2B(2008).%26rlz%3D1C1GCEA_enIR858IR862%26oq%3D2.%2BD.J.%2BWard%252C%2BS.L.%2BDudarev%252C%2BEconomically%2Bcompetitive%2Bfusion%252C%2BMaterials%2BToday%252C%2B11%252C%2B46%2B(2008).%26aqs%3Dchrome..69i57.505j0j4%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8&q=EgROJsEaGI2-8YkGIhCp5q43nQOvSnWCp9pqO_uTMgFy
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fq%3D3.%2BE.%2BLazzaro%252C%2BM.%2BDe%2BAngeli%252C%2BEffects%2Bof%2Bdust%2Bon%2Bplasma%2Bdischarges%2Bduring%2Btokamaks%2Bstart-up%2Bphase%252C%2B46th%2BEPS%2BConference%2Bon%2BPlasma%2BPhysics%2BItaly-Milan%252C%2B8-12%2BJuly%2B(2019).%26rlz%3D1C1GCEA_enIR858IR862%26oq%3D3.%2BE.%2BLazzaro%252C%2BM.%2BDe%2BAngeli%252C%2B%2BEffects%2Bof%2Bdust%2Bon%2Bplasma%2Bdischarges%2Bduring%2Btokamaks%2Bstart-up%2Bphase%252C%2B46th%2BEPS%2BConference%2Bon%2BPlasma%2BPhysics%2BItaly-Milan%252C%2B8-12%2BJuly%2B(2019).%26aqs%3Dchrome..69i57.502j0j4%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8&q=EgROJsEaGJ--8YkGIhDTk-w7RVPKYE5mBuxD-RZCMgFy
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fq%3D3.%2BE.%2BLazzaro%252C%2BM.%2BDe%2BAngeli%252C%2BEffects%2Bof%2Bdust%2Bon%2Bplasma%2Bdischarges%2Bduring%2Btokamaks%2Bstart-up%2Bphase%252C%2B46th%2BEPS%2BConference%2Bon%2BPlasma%2BPhysics%2BItaly-Milan%252C%2B8-12%2BJuly%2B(2019).%26rlz%3D1C1GCEA_enIR858IR862%26oq%3D3.%2BE.%2BLazzaro%252C%2BM.%2BDe%2BAngeli%252C%2B%2BEffects%2Bof%2Bdust%2Bon%2Bplasma%2Bdischarges%2Bduring%2Btokamaks%2Bstart-up%2Bphase%252C%2B46th%2BEPS%2BConference%2Bon%2BPlasma%2BPhysics%2BItaly-Milan%252C%2B8-12%2BJuly%2B(2019).%26aqs%3Dchrome..69i57.502j0j4%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8&q=EgROJsEaGJ--8YkGIhDTk-w7RVPKYE5mBuxD-RZCMgFy
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fq%3D4.%2BJ.%2BWinter%252C%2BDust%253A%2BA%2Bnew%2Bchallenge%2Bin%2Bnuclear%2Bfusion%2Bresearch%253F%2BPhys.%2BPlasmas.%2B7%252C%2B3862%2B(2000).%26rlz%3D1C1GCEA_enIR858IR862%26oq%3D4.%2BJ.%2BWinter%252C%2BDust%253A%2BA%2Bnew%2Bchallenge%2Bin%2Bnuclear%2Bfusion%2Bresearch%253F%2BPhys.%2BPlasmas.%2B7%252C%2B3862%2B(2000).%26aqs%3Dchrome..69i57.517j0j4%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8&q=EgROJsEaGLy-8YkGIhAupZ7c_2vERYHs-DcWx6qEMgFy
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fq%3D5.%2BA.K.%2BMakar%252C%2BAn%2BAudit%2Bof%2BOccurrence%2Bof%2BDust%2Bin%2BTokamak%2Band%2BStability%2Bof%2BFusion%2BPlasma%252C%2BPlasma%2Band%2BFusion%2BResearch%252C%2B15%252C%2B1405019%2B(2020).%26rlz%3D1C1GCEA_enIR858IR862%26oq%3D5.%2BA.K.%2BMakar%252C%2BAn%2BAudit%2Bof%2BOccurrence%2Bof%2BDust%2Bin%2BTokamak%2Band%2BStability%2Bof%2BFusion%2BPlasma%252C%2BPlasma%2Band%2BFusion%2BResearch%252C%2B15%252C%2B1405019%2B(2020).%26aqs%3Dchrome..69i57.438j0j4%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8&q=EgROJsEaGNG-8YkGIhCRlWJ9iP-pZPx8AFyk470tMgFy
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fq%3D5.%2BA.K.%2BMakar%252C%2BAn%2BAudit%2Bof%2BOccurrence%2Bof%2BDust%2Bin%2BTokamak%2Band%2BStability%2Bof%2BFusion%2BPlasma%252C%2BPlasma%2Band%2BFusion%2BResearch%252C%2B15%252C%2B1405019%2B(2020).%26rlz%3D1C1GCEA_enIR858IR862%26oq%3D5.%2BA.K.%2BMakar%252C%2BAn%2BAudit%2Bof%2BOccurrence%2Bof%2BDust%2Bin%2BTokamak%2Band%2BStability%2Bof%2BFusion%2BPlasma%252C%2BPlasma%2Band%2BFusion%2BResearch%252C%2B15%252C%2B1405019%2B(2020).%26aqs%3Dchrome..69i57.438j0j4%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8&q=EgROJsEaGNG-8YkGIhCRlWJ9iP-pZPx8AFyk470tMgFy
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fq%3D6.%2BC.%2BGrisolia%252C%2Bet%2Bal.%252C%2BCurrent%2Binvestigations%2Bon%2Btritiated%2Bdust%2Band%2Bits%2Bimpact%2Bon%2Btokamak%2Bsafety%252C%2BNuclear%2BFusion%252C%2B59%252C%2B086061%2B(2019).%26rlz%3D1C1GCEA_enIR858IR862%26oq%3D6.%2BC.%2BGrisolia%252C%2Bet%2Bal.%252C%2BCurrent%2Binvestigations%2Bon%2Btritiated%2Bdust%2Band%2Bits%2Bimpact%2Bon%2Btokamak%2Bsafety%252C%2BNuclear%2BFusion%252C%2B59%252C%2B086061%2B(2019).%26aqs%3Dchrome..69i57.998j0j4%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8&q=EgROJsEaGIi_8YkGIhDzh_rju_dhzNrnao_LEKEjMgFy
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fq%3D6.%2BC.%2BGrisolia%252C%2Bet%2Bal.%252C%2BCurrent%2Binvestigations%2Bon%2Btritiated%2Bdust%2Band%2Bits%2Bimpact%2Bon%2Btokamak%2Bsafety%252C%2BNuclear%2BFusion%252C%2B59%252C%2B086061%2B(2019).%26rlz%3D1C1GCEA_enIR858IR862%26oq%3D6.%2BC.%2BGrisolia%252C%2Bet%2Bal.%252C%2BCurrent%2Binvestigations%2Bon%2Btritiated%2Bdust%2Band%2Bits%2Bimpact%2Bon%2Btokamak%2Bsafety%252C%2BNuclear%2BFusion%252C%2B59%252C%2B086061%2B(2019).%26aqs%3Dchrome..69i57.998j0j4%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8&q=EgROJsEaGIi_8YkGIhDzh_rju_dhzNrnao_LEKEjMgFy
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fq%3D7.%2BJ.P.%2BSharpe%252C%2BD.A.%2BPetti%252C%2BH.W.%2BBartels%252C%2BA%2Breview%2Bof%2Bdust%2Bin%2Bfusion%2Bdevices%253A%2BImplications%2Bfor%2Bsafety%2Band%2Boperational%2Bperformance%252C%2BFusion%2BEngineering%2Band%2BDesign%252C%2B63%252C%2B153%2B(2002).%26rlz%3D1C1GCEA_enIR858IR862%26oq%3D7.%2BJ.P.%2BSharpe%252C%2BD.A.%2BPetti%252C%2BH.W.%2BBartels%252C%2BA%2Breview%2Bof%2Bdust%2Bin%2Bfusion%2Bdevices%253A%2BImplications%2Bfor%2Bsafety%2Band%2Boperational%2Bperformance%252C%2BFusion%2BEngineering%2Band%2BDesign%252C%2B63%252C%2B153%2B(2002).%26aqs%3Dchrome..69i57.799j0j4%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8&q=EgROJsEaGJ2_8YkGIhAYSmXRHNfce7UXMBMC5x4NMgFy
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fq%3D7.%2BJ.P.%2BSharpe%252C%2BD.A.%2BPetti%252C%2BH.W.%2BBartels%252C%2BA%2Breview%2Bof%2Bdust%2Bin%2Bfusion%2Bdevices%253A%2BImplications%2Bfor%2Bsafety%2Band%2Boperational%2Bperformance%252C%2BFusion%2BEngineering%2Band%2BDesign%252C%2B63%252C%2B153%2B(2002).%26rlz%3D1C1GCEA_enIR858IR862%26oq%3D7.%2BJ.P.%2BSharpe%252C%2BD.A.%2BPetti%252C%2BH.W.%2BBartels%252C%2BA%2Breview%2Bof%2Bdust%2Bin%2Bfusion%2Bdevices%253A%2BImplications%2Bfor%2Bsafety%2Band%2Boperational%2Bperformance%252C%2BFusion%2BEngineering%2Band%2BDesign%252C%2B63%252C%2B153%2B(2002).%26aqs%3Dchrome..69i57.799j0j4%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8&q=EgROJsEaGJ2_8YkGIhAYSmXRHNfce7UXMBMC5x4NMgFy
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fq%3D8.%2BH.%2BRongjie%252C%2Bet%2Bal.%252C%2BMolecular%2BDynamics%2BStudy%2Bon%2Bthe%2BDust-Plasma%252FWall%2BInteractions%2Bin%2Bthe%2BEAST%2BTokamak%252C%2BPlasma%2BScience%2Band%2BTechnology%252C%2B15%252C%2B318%2B(2013).%26rlz%3D1C1GCEA_enIR858IR862%26oq%3D8.%2BH.%2BRongjie%252C%2Bet%2Bal.%252C%2BMolecular%2BDynamics%2BStudy%2Bon%2Bthe%2BDust-Plasma%252FWall%2BInteractions%2Bin%2Bthe%2BEAST%2BTokamak%252C%2BPlasma%2BScience%2Band%2BTechnology%252C%2B15%252C%2B318%2B(2013).%26aqs%3Dchrome..69i57.493j0j4%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8&q=EgROJsEaGLS_8YkGIhC-dLp0XE-GQH2yopVvaTkaMgFy
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fq%3D9.%2BA.%2BAutricque%252C%2Bet%2Bal.%252C%2BAdhesion%2Bforce%2Bof%2BW%2Bdust%2Bon%2Btokamak%2BW%2Bplasma-facing%2Bsurfaces%253A%2BThe%2Bimportance%2Bof%2Bthe%2Bimpact%2Bvelocity%252C%2BNuclear%2BMaterials%2Band%2BEnergy%252C%2B18%252C%2B345%2B(2019).%26rlz%3D1C1GCEA_enIR858IR862%26oq%3D9.%2BA.%2BAutricque%252C%2Bet%2Bal.%252C%2BAdhesion%2Bforce%2Bof%2BW%2Bdust%2Bon%2Btokamak%2BW%2Bplasma-facing%2Bsurfaces%253A%2BThe%2Bimportance%2Bof%2Bthe%2Bimpact%2Bvelocity%252C%2BNuclear%2BMaterials%2Band%2BEnergy%252C%2B18%252C%2B345%2B(2019).%26aqs%3Dchrome..69i57.479j0j4%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8&q=EgROJsEaGPC_8YkGIhBW2FHHKtr_V4xeYbkY-X0UMgFy
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fq%3D9.%2BA.%2BAutricque%252C%2Bet%2Bal.%252C%2BAdhesion%2Bforce%2Bof%2BW%2Bdust%2Bon%2Btokamak%2BW%2Bplasma-facing%2Bsurfaces%253A%2BThe%2Bimportance%2Bof%2Bthe%2Bimpact%2Bvelocity%252C%2BNuclear%2BMaterials%2Band%2BEnergy%252C%2B18%252C%2B345%2B(2019).%26rlz%3D1C1GCEA_enIR858IR862%26oq%3D9.%2BA.%2BAutricque%252C%2Bet%2Bal.%252C%2BAdhesion%2Bforce%2Bof%2BW%2Bdust%2Bon%2Btokamak%2BW%2Bplasma-facing%2Bsurfaces%253A%2BThe%2Bimportance%2Bof%2Bthe%2Bimpact%2Bvelocity%252C%2BNuclear%2BMaterials%2Band%2BEnergy%252C%2B18%252C%2B345%2B(2019).%26aqs%3Dchrome..69i57.479j0j4%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8&q=EgROJsEaGPC_8YkGIhBW2FHHKtr_V4xeYbkY-X0UMgFy
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fq%3D10.%2BA.%2BMalizia%252C%2Bet%2Bal.%252C%2BA%2Breview%2Bof%2Bdangerous%2Bdust%2Bin%2Bfusion%2Breactors%253A%2BFrom%2Bits%2Bcreation%2Bto%2Bits%2Bresuspension%2Bin%2Bcase%2Bof%2BLOCA%2Band%2BLOVA%252C%2BEnergies%252C%2B9%252C%2B578%2B(2016).%26rlz%3D1C1GCEA_enIR858IR862%26oq%3D10.%2BA.%2BMalizia%252C%2Bet%2Bal.%252C%2BA%2Breview%2Bof%2Bdangerous%2Bdust%2Bin%2Bfusion%2Breactors%253A%2BFrom%2Bits%2Bcreation%2Bto%2Bits%2Bresuspension%2Bin%2Bcase%2Bof%2BLOCA%2Band%2BLOVA%252C%2BEnergies%252C%2B9%252C%2B578%2B(2016).%26aqs%3Dchrome..69i57.453j0j4%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8&q=EgROJsEaGIzA8YkGIhBATlLJ_Q1Cy5dhttMoRifoMgFy
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fq%3D11.%2BM.%2BBakhtiyari-Ramezani%252C%2BJ.%2BMahmoodi%252C%2BN.%2BAlinejad%252C%2BRecombination%2Bof%2BH%2Batoms%2Bon%2Bthe%2Bdust%2Bin%2Bfusion%2Bplasmas%252C%2BPhysics%2Bof%2BPlasmas%252C%2B22%252C%2B073707%2B(2015).%26rlz%3D1C1GCEA_enIR858IR862%26oq%3D11.%2BM.%2BBakhtiyari-Ramezani%252C%2BJ.%2BMahmoodi%252C%2BN.%2BAlinejad%252C%2BRecombination%2Bof%2BH%2Batoms%2Bon%2Bthe%2Bdust%2Bin%2Bfusion%2Bplasmas%252C%2BPhysics%2Bof%2BPlasmas%252C%2B22%252C%2B073707%2B(2015).%26aqs%3Dchrome..69i57.462j0j4%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8&q=EgROJsEaGJrA8YkGIhAh4rtD8pU2OcEPaBrJ2PlyMgFy
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fq%3D12.%2BY.%2BFerro%252C%2Bet%2Bal.%2BAdsorption%252C%2Bdiffusion%252C%2Band%2Brecombination%2Bof%2Bhydrogen%2Bon%2Bpure%2Band%2Bboron-doped%2Bgraphite%2Bsurfaces%252C%2BJ.%2BChem.%2BPhys.%2B120%252C%2B11882%2B(2004).%26rlz%3D1C1GCEA_enIR858IR862%26oq%3D12.%2BY.%2BFerro%252C%2Bet%2Bal.%2BAdsorption%252C%2Bdiffusion%252C%2Band%2Brecombination%2Bof%2Bhydrogen%2Bon%2Bpure%2Band%2Bboron-doped%2Bgraphite%2Bsurfaces%252C%2BJ.%2BChem.%2BPhys.%2B120%252C%2B11882%2B(2004).%26aqs%3Dchrome..69i57.511j0j4%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8&q=EgROJsEaGK3A8YkGIhDXcrETZvsMgKQHDr7DSpFcMgFy
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fq%3D13.%2BX.%2BSha%252C%2BB.%2BJackson%252C%2BD.%2BLemoine%252C%2BQuantum%2Bstudies%2Bof%2BEley%25E2%2580%2593Rideal%2Breactions%2Bbetween%2BH%2Batoms%2Bon%2Ba%2Bgraphite%2Bsurface%252C%2BJ.%2BChem.%2BPhys.%2B116%252C%2B7158%2B(2002).%26rlz%3D1C1GCEA_enIR858IR862%26oq%3D13.%2BX.%2BSha%252C%2BB.%2BJackson%252C%2BD.%2BLemoine%252C%2BQuantum%2Bstudies%2Bof%2BEley%25E2%2580%2593Rideal%2Breactions%2Bbetween%2BH%2Batoms%2Bon%2Ba%2Bgraphite%2Bsurface%252C%2BJ.%2BChem.%2BPhys.%2B116%252C%2B7158%2B(2002).%26aqs%3Dchrome..69i57.445j0j4%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8&q=EgROJsEaGL_A8YkGIhBv8in0XW66sWDKI94XShsKMgFy
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fq%3DM.%2BBakhtiyari-Ramezani%252C%2BJ.%2BMahmoodi%252C%2BN.%2BAlinejad%252C%2BDiffusion%2Bcoefficients%2Bof%2BFokker-Planck%2Bequation%2Bfor%2Brotating%2Bdust%2Bgrains%2Bin%2Ba%2Bfusion%2Bplasma%252C%2BPhysics%2Bof%2BPlasmas%252C%2B22%252C%2B113706%2B(2015)%26rlz%3D1C1GCEA_enIR858IR862%26oq%3DM.%2BBakhtiyari-Ramezani%252C%2BJ.%2BMahmoodi%252C%2BN.%2BAlinejad%252C%2BDiffusion%2Bcoefficients%2Bof%2BFokker-Planck%2Bequation%2Bfor%2Brotating%2Bdust%2Bgrains%2Bin%2Ba%2Bfusion%2Bplasma%252C%2BPhysics%2Bof%2BPlasmas%252C%2B22%252C%2B113706%2B(2015)%26aqs%3Dchrome..69i57.492j0j4%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8&q=EgROJsEaGNXB8YkGIhDZn-ex6WoY1FdIsky44-CWMgFy
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fq%3DM.%2BBakhtiyari-Ramezani%252C%2BJ.%2BMahmoodi%252C%2BN.%2BAlinejad%252C%2BDiffusion%2Bcoefficients%2Bof%2BFokker-Planck%2Bequation%2Bfor%2Brotating%2Bdust%2Bgrains%2Bin%2Ba%2Bfusion%2Bplasma%252C%2BPhysics%2Bof%2BPlasmas%252C%2B22%252C%2B113706%2B(2015)%26rlz%3D1C1GCEA_enIR858IR862%26oq%3DM.%2BBakhtiyari-Ramezani%252C%2BJ.%2BMahmoodi%252C%2BN.%2BAlinejad%252C%2BDiffusion%2Bcoefficients%2Bof%2BFokker-Planck%2Bequation%2Bfor%2Brotating%2Bdust%2Bgrains%2Bin%2Ba%2Bfusion%2Bplasma%252C%2BPhysics%2Bof%2BPlasmas%252C%2B22%252C%2B113706%2B(2015)%26aqs%3Dchrome..69i57.492j0j4%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8&q=EgROJsEaGNXB8YkGIhDZn-ex6WoY1FdIsky44-CWMgFy
15.%20https:/lammps.sandia.gov
15.%20https:/lammps.sandia.gov
http://ovito.org/
https://www.google.com/search?q=17.+S.J.+Stuart%2C+A.B.+Tutein%2C+J.A.+Harrison%2C+A+reactive+potential+for+hydrocarbons+with+intermolecular+interactions%2C+J.+Chem.+Phys.+112%2C+6472+(2000).&rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&oq=17.+S.J.+Stuart%2C+A.B.+Tutein%2C+J.A.+Harrison%2C+A+reactive+potential+for+hydrocarbons+with+intermolecular+interactions%2C+J.+Chem.+Phys.+112%2C+6472+(2000).&aqs=chrome..69i57.453j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fq%3D18.%2BM.S.%2BDaw%252C%2BM.I.%2BBaskes%252C%2BEmbedded-atom%2Bmethod%253A%2BDerivation%2Band%2Bapplication%2Bto%2Bimpurities%252C%2Bsurfaces%252C%2Band%2Bother%2Bdefects%2Bin%2Bmetals.%2BPhysical%2BReview%2BB%252C%2B29%252C%2B6443%2B(1984).%26rlz%3D1C1GCEA_enIR858IR862%26oq%3D18.%2BM.S.%2BDaw%252C%2BM.I.%2BBaskes%252C%2BEmbedded-atom%2Bmethod%253A%2BDerivation%2Band%2Bapplication%2Bto%2Bimpurities%252C%2Bsurfaces%252C%2Band%2Bother%2Bdefects%2Bin%2Bmetals.%2BPhysical%2BReview%2BB%252C%2B29%252C%2B6443%2B(1984).%26aqs%3Dchrome..69i57.492j0j4%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8&q=EgROJsEaGMrC8YkGIhCJeF7STnVFZcrFWMw276OhMgFy
http://www.ctcms.nist.gov/potentials/system/W/
https://jonsat.nstri.ir/article_1294.html

