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  101 ات:صفح تعداد  31/6/1395  دفاع: تاریخ  فنی و مهندسی :دانشکده 

  :چکیده

نظریه  سازي دینامیک مولکولی وشبیه دو روش با استفاده از ارتوتروپیک گرافن تک الیه هايارتعاشات آزاد ورق

سازي دینامیک مولکولی افزار شبیهاز نرم . بدین منظورمورد بررسی قرار گرفته استغیر محلی االستیسیته 

LAMMPS با استفاده معادالت حاکم بر ورق هاي طبیعی اصلی ورق استفاده شده است. براي بدست آوردن فرکانس

و به کمک استخراج شده ) FSDTبرشی مرتبه ي اول ( ي تغییر شکلمحلی و نظریهي غیري االستیسیتهاز نظریه

خواص مکانیکی ورق گرافن  FSDTحل شده است. در تشکیل معادالت  )GDQ(روش تربیع دیفرانسیلی عمومی شده 

به ) nonlocal parameter( غیرمحلّیپارامتر معادالت در  ابعاد کوچکتاثیر براي ارتوتروپیک در نظر گرفته شده است. 

 موردبر ارتعاشات آزاد ورق گرافن عاد ورق، شرایط مرزي و پارامتر غیرمحلی بتاثیرات ا .معادالت اضافه شده است

، مولکولیسازي دینامیک شبیه و غیرمحلّیي نتایج بدست آمده از االستیستهافزون بر این،  قرار گرفته است. مطالعه

پارامتر  مناسب براي نخستین بار مقدارهمچنین  .اندپارامتر غیرمحلی با هم مقایسه شدهي مقدار به منظور محاسبه

عالوه بر این نشان داده شده است که استفاده  الیه ارتوتروپیک پیشنهاد شده است.تک گرافن هايغیرمحلی براي ورق

نتایجی  )CDT(ي کالسیک ورق ظریهي غیرمحلی با فرض ایزوتروپیک بودن ورق و با اعمال ناز رهیاف االستیسیته

ي تغییر گیري از نظریهورق و بهره فرض کردنکند، در حالی که در صورت ارتوتروپیک بیش از مقدار واقعی ارائه می

  آید.تري بدست میي اول نتایج دقیقشکل برشی مرتبه

  

ورق  ، شـده روش تربیع دیفرانسیلی عمـومی ، دینامیک مولکولی پارامتر غیرمحلی، ی،محلاالستیسیته غیر: هاواژه کلید

  ارتوترویک گرافن تک الیه
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  فهرست عالئم اختصاري

  

  واحد  مفهوم یا توضیح  عالمت اختصاري

u  تنش نهایی  GPa 

hC


  -  بردار کایرال  

1a


2aو  


  m  بنديبردار اصلی شبکه  

0a  
0 03a b  m 

0b  ي بین اتمیطول فاصله  m 

u، v و w  
  ي میانیاي روي صفحهنقطههاي تغییر شکل

  zو x،yدر راستاهاي
m 

xu، yu و zu  

ي دلخواه از صفحه به هاي هر نقطهتغییر شکل

و x،yهايي میانی در راستااز صفحه zيفاصله

z  

m 

x  وy  
هاي عرضی به ترتیب حول دوران عمودبیانگر 

  xو yهايمحور
-  

xx، yy و zz  
،xهاي عمودي تانسور کرنش در راستاهاي مولفه

y وz  
-  

xy، xz و yz  
و xy،xzدر صفحهات هاي برشی تانسورمولفه

yz 
-  

  تانسور تنش غیرمحلی  Pa 

  2  پارامتر غیرمحلیm 

1E 2 وE  ي اصلی مادهورق در راستا هاي االستیسیتهمدول  Pa 

12G، 13G 32 وG  برشی ورق در صفحهات هايمدولxy،xz وyz  Pa 

12  21و  پوواسون ایبضر  -  

xxN  وyyN  هايدر راستا هاي نیروي عموديمنتجهx وy  N/m 

xyN  
ي اي در صفحهبرشی درون صفحه ي نیرويمنتجه

xy  
N/m 

xxM  وyyM  هايراستا ي گشتاور خمشیهامنتجهx وy  N 

xyM  ي در صفحه ي گشتاور پیچشیمنتجهxy  N 

xxQ  وyyQ  برشی عرضی هاي نیرويمنتجه  N/m 

1I  ممان اینرسی جرمی راستایی  kg 



 ي  

 

3I  2  ممان اینرسی جرمی دورانیkg.m 

k  ضریب تصحیح برشی  -  

a، b و h  طول، عرض و ضخامت ورق  m 

X  وY  x  وy بی بعد  -  

W، x و y  w ،x  وy بی بعد  -  

( , )x y  در روش  تابع دلخواه دو متغیرهGDQ  -  
 r
ikA  و s

jmB   ضرایب وزنی روشGDQ -  

xN  وyN  هايها در راستاتعداد گرهx  وy  در روشGDQ  -  

  فرکانس طبیعی  rad/sec 

 ddS ، dbS،

 bdS و bbS  

در  ورق حرکت معادالت چپ سمت ضرایب ماتریس

  GDQروش 
-  

 ddM  
 راست سمت ضرایب شامل است جرمی ماتریس

  GDQدر روش  ورق بر حاکم معادالت
- 

 d  و b  
ي دامنه و متناظر با نقاط شبکههاي جابجایی بردار

  GDQدر روش  مرز
-  

11D، 12D،22D  و 

66D  

  -  ايي تنش صفحهثوابت االستیک کاهش یافته

  

  



  

 

  

  فصل اول:

  کلیات پژوهش
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  مقدمه  - 1- 1

  

محققان و  توجه هاي اخیرخواص منحصر به فردي که دارند، در سالبه با توجه  ،هانانوسازه

هاي ترین اعضاي سازهنیز، به عنوان یکی از جدید 1هاي گرافنورقاند. پژوهشگران را به خود جلب کرده

، هها مشاهده شدبه دلیل خواص مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی منحصر به فردي که در آندر ابعاد نانو، 

هاي ها، باتريها، نانونوسانگرهاي گرافن به طور گسترده در نانوسنسورورق امروزه مورد توجه قرار گرفتند.

، 2(مورمو و پرادهانشوند هاي الکترومکانیکی به کار برده میها و تشدیدکنندهنوکامپوزیتالکتریکی، نا

. به دلیل این کاربرد گسترده تحقیق و پژوهش درباره خواص مکانیکی )2002، 3و همکاران ؛ باگمن2009

 ز اهمیت به سزایی برخوردار است.هاي گرافن اورق

ي این ها با توجه به کاربرد گستردهمشخصات ارتعاشی آن هاي گرافن،از بین خواص مکانیکی ورق

هایی ها حائز اهمیت است. به دلیل دشواريدستگاهها و سایر نانوکنندهها و نانوتشدیدها در نانوسنسورورق

هاي ها وجود دارد، عموماً از روشبراي تعیین مشخصات مکانیکی نانورق که در زمینه انجام آزمایش

مشخصات ارتعاشی براي تعیین  )MD( 4سازي دینامیک مولکولیسازي عددي و یا شبیهلتحلیلی، مد

و  5ي غیرمحلیسازي عددي بر مبناي نظریه االستیسیتههاي تحلیلی و مدلروششود. استفاده می هاآن

که بسته  ست،ا معرفی شده 6صفحه يهانظریهتاکنون انواع مختلفی از باشند. استوار می صفحه يهانظریه

، روش تفاضالت 7هاي متعددي از قبیل روش المان محدودروش شوند.به کار برده می صفحهبه نوع 

براي حل معادالت بدست ) GDQ( 10شدهتربیع دیفرانسیلی عمومیو روش  9ریتز-، روش ریلی8محدود

که از این میان  ،شوداستفاده می صفحه يهاي غیرمحلی و نظریهاالستیسیته يترکیب نظریهآمده از 

بسیار مورد  ،به دلیل سادگی و دقت قابل مالحظه ،هاي اخیرشده در سالروش تربیع دیفرانسیلی عمومی

هاي تحلیلی و عددي وابسته پارامتر توجه قرار گرفته است. اما با توجه به اینکه نتایج بدست آمده از روش

امري تر مپارا این یعی بدست آمده، تعیینهاي طب، براي محاسبه مقدار دقیق فرکانساست 11غیرمحلی

                                                
1 Graphene sheets 
2 Pradhan & Murmu 
3 Baughman  & et al. 
4 Molecular dynamics simulation 
5 Nonlocal elasticity theory 
6 Plate Theories 
7 Finite element method 
8 Finite difference method 
9 Rayleigh-Ritz method 
10 Generalized differential quadrature method 
11 Nonlocal parameter 
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سازي دینامیک مولکولی با نتایج محاسبه شده به ست. بدین منظور نتایج حاصل از روش شبیها ضروري

هاي تحلیلی و عددي براي مقادیر مختلف پارامتر غیرمحلی با هم مقایسه شده و مقدار کمک روش

و  کمتر بدان پرداخته شده استهاي اخیر که در سال ايشود. مسألهمناسب پارامتر غیرمحلی محاسبه می

هاي گرافن به ارائه نتایج وابسه به پارامتر غیرمحلی بسنده در اکثر مقاالت منتشره در زمینه ارتعاشات ورق

   شده است.

  

  هاي گرافنورق -2- 1

  

جامعه علمی را  هاي کربنی است که توجهموارد اضافه شده به لیست بلند سازهاز آخرین  ورق گرافن

گروه پروفسور  2004براي نخستین بار در سال . )2013، 12میهرا و ریوره(به خود جلب کرده است 

از آن پس تحقیقات بیشتري بر روي این الیه شدند. ه منچستر موفق به تولید گرافن تکدر دانشگا 13گریم

اف  یعل( است و استثناییخواص غیرعادي دانشمندان دریافتند که گرافن داراي ماده انجام شد و 

 ايشبکهگرافن یک کریستال کربنی یک یا چند الیه با ساختار . )2015، 14و همکاران یخضرائ

مولکولی داراي خواص اتمی و بینهاي الکترونی، بیناست که با توجه به برهمکنش يزنبورالنه

که  دهد به طوريباالیی انتقال میو حرارت را با بازدهی بسیار الکتریسیته گرافن  باشد.انگیزي میشگفت

و  یاف خضرائ یعل؛ 2016، 15اي بیشتر است (ساتلردر دماي اتاق، از هر ماده رسانایی الکتریکی آن

1- رسانایی حرارتی گرافن در دماي اتاق به طور تقریبی .)2015همکاران،  -1W/m K 5000 گیري اندازه

1- شده است. این در حالیست که مس در دماي اتاق داراي رسانایی گرمایی -1W/m K 401 باشد. می

گرافن ). 2016دهد (ساتلر، بنابراین گرافن حرارت را به طور تقریبی ده برابر بهتر از مس انتقال می

  ). 2009، 16(بائو و همکاران شهرت دارداال همچنین به داشتن ضریب انبساط حرارتی بسیار ب

باشد، بلکه با توجه به وزن بسیار پایین خود، ترین ماده موجود میگرافن نه تنها نازكعالوه بر این 

به طور تجربی مشخص شده است که گرافن هر دو رفتار . استتر از فوالد برابر محکم 100حدود 

هاي صورت گرفته گرافن دهد. بر اساس آزمایشاالستیک غیرخطی و شکست ترد را از خود نشان می

ي باشد که مقداري بسیار باال و نزدیک به مدول االستیسیتهمی 1(TPa)ي داراي مدول االستیسیته

                                                
12 Myhra & Rivière 
13 Greim 
14 Aliofkhazraei & et al. 
15 Sattler 
16 Bao & et al. 
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           ). شکست ترد در تنش بحرانی برابر با تنش نهایی2016(ساتلر،  ربنی استهاي کنانوتیوب

)GPa( 130 u  دهد. این مقدار بیشترین مقداري است که تاکنون براي یک ماده واقعی رخ می

باشد پذیري باالیی میدر عین حال گرافن داراي انعطاف. )0820، 17(لی و همکاران گیري شده استاندازه

این مدول االستیسیته و تنش نهایی بسیار باال باعث شده است که گرافن انتخابی بسیار ). 2016(ساتلر، 

  اي و غیر از آن باشد. هاي سازهجذاب براي کاربرد

  

  آرایش اتمی گرافن 2-1- 1

  

هاي کربن است و داراي ساختار پیش از این بیان شد، گرافن متشکل از اتم طوري کههمان 

  به نمایش در آمده است. 1-1در شکل باشد. این ساختار اتمی زنبوري میاي النهشبکه

  

  

  

  )2016(ساتلر، زنبوري در گرافن اي النهساختار شبکه -1- 1شکل 

  

ویژگی هندسی برخی  19کایرالیتی قابل تعریف است. 18بردار کایرالبراي گرافن برداري به نام 

 قابل انطباق نیست کوللمودر آینه بر خود  آنتصویر یک مولکول کایرال، مولکولیست که . ستهامولکول

                                                
17 Lee & et al. 
18 Chiral vector 
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به  کایرال بردار است. شدهاي از یک مولکول کایرال نشان داده نمونه 2- 1. در شکل )2003، 20(برویس

1صورت  2hC ma na 
  

1aهاي اعداد صحیح و بردار n و mشود که در آن تعریف می  


2aو  


هاي بردار 

0ها برابر با باشند، که طول آنگرافن می 21بندياصلی شبکه 03a b که در آن )nm( 142/00b   طول

  نشان داده شده است. 3-1این بردار در شکل  .)2013، 22موریس و اینیوسکی( ی استمي بین اتفاصله

 

  

  23اي از مولکول کایرالنمونه - 2- 1شکل 

  

0mبه ازاي بردار کایرال با مقادیر  ها کهاتمآرایشی از    0یاn  1(رنگ سبز در شکل  شود، ایجاد-

mبه ازايآرایشی که و  24زاگزیگ آرایش، )3 n،  آرایش، )3-1(رنگ آبی در شکل  شودایجاد 

0دلخواهی با  بردار کایرال به آرایش اتمی متناظر باهمچنین شود. گفته می 25آرمچیر m n ، آرایش 

هاي ورق داراي آرایش هاي گرافنی که در لبهورق. )2013،  یوسکینیو ا سی(مور شودگفته می 26کایرال

انواع شوند. هاي زیگزاگ، آرمچیر و کایرال نامیده میزیگزاگ، آرمچیر و کایرال باشند به ترتیب ورق

  قابل مشاهده است. 4- 1در شکل هاي گرافن بر اساس کایرالیتی ورق مختلف ورق

                                                                                                                                              
19 Chirality 
20 Bruice 
21 Graphene lattice 
22 Morris & Iniewski 
23 https://en.wikibooks.org/wiki/File:Chiral_molecures_example.svg 
24 Zigzag graphene sheet 
25 Armchair graphene sheet 
26 Chiral graphene sheet 
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  )2015و همکاران،  27(وودز ورق گرافنتعریف بردار کایرال براي  -3- 1شکل 

  

 
  

  )0152، 28پورسخایی( هاها در لبهاز نظر آرایش اتم هاي گرافنانواع ورق -4- 1شکل 

  

  هاي گرافنهاي ورقکاربرد - 2-2- 1

  

هاي گرافن به دلیل خواص منحصر به فردي که دارند طوري که در بخش قبلی عنوان شد، ورقهمان

و  29هاي نانوالکترومکانیکیبه خصوص در سیستم صنایع مختلف داراي کاربرد وسیعی در

هاي گرافن پتانسیل بسیار باالیی براي ایجاد تحول در بیشتر حوزه باشند.می مکانیکیالکترومیکرو

                                                
27 Woods & et al. 
28 Reddy 
29 Nanoelectro-mechanical 



  17 

 

 32اطالعات )THz 1( عسری-بسیارپردازش در  31هاي عملکرد باالکاربرداز  30تکنولوژي تبادل اطالعات

جزو تر این که، گرافن . مهماز خود نشان داده است پذیرالکترونیکی شفاف یا انعطاف هايگرفته تا سازه

در . )2015، 33(ري روددوران الکترونیک پس از سیلیسیم به شمار می سیلیسیم در جایگزینی هاينامزد

  شود:اشاره می هاي گرافنکاربردادامه به برخی از 

  

  هاي خورشیديو سلول صفحات نمایش - 1- 2-2- 1

  

 35هاي انتشار نوردیودهاي خورشیدي، سلولاي از قبیل کاربرد گسترده) TC( 34ي شفافهارسانا

)LED( 38و صفحات نمایش کریستال مایع 37هاي هوشمند، پنجره36)، صفحات لمسیLCD(ري،  ) دارند

منبع اصلی ساخت ) ITOهاي نازك ساخته شده از اکسید ایندییم قلع (. در حال حاضر غشاء)2015

هاي اخیر با توجه به رشد بسیار سریع تولید صفحات نمایش کریستال هاي شفاف هستند. در سالرسانا

هاي تلوزیون تقاضا براي ایندییم به سرعت رو به افزایش است، به هاي هوشمند و دستگاهمایع، گوشی

 ITOاما  ).2015، 39دهد (ژنگ و کیمدرصد از مصرف ایندیم را تشکیل می 50طوري که موارد مذکور 

  گوي این نیاز روزافزون باشد.تواند جوابقیمت است که نمیاي کمیاب و گرانماده

آل براي جایگزینی اي ایدهو رسانایی الکتریکی بسیار باال گزینه 40با توجه شفافیتگرافن هاي غشاء

نازك و است. گرافن  ي شفافهاو تولید نسل آینده رسانا ITOقیمت ساخته شده از هاي گرانغشاء

، 41کند (شاروندرصد از نور سفید را جذب می 3/2تنها  پذیر است و با توجه به شفافیت باالي خودانعطاف

پذیري باالتري داراي استحکام مکانیکی، پایداري شیمیایی و انعطاف ITOگرافن در مقایسه با ). 2015

  ). 2015باشد (ژنگ و کیم، تر میهزینهیار کماست و تولید آن بس

برخالف صفحات نمایش  - انعطاف پذیرنازك، سبک، ساخته شده با گرافن نمایش و لمسی صفحات 

بدین ترتیب با هستند.  و در عین حال محکم -باشدکه بسیار شکننده می ITOو لمسی ساخته شده از 

                                                
30 Information communication technology 
31 High-performance 
32 Ultrafast information processing 
33 Ray 
34 Transparent conductors 
35 Light-emitting diodes 
36 Touch screen 
37 Smart windows 
38 Liquid crystal displays 
39 Zheng and Kim 
40 Transparency 
41 Sharon 
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هاي هوشمند بسیار مقاومی ساخت که نه تنها به نازکی توان گوشیاستفاده از این تکنولوژي جدید می

). شکل 2015ها را تا کرد و در جیب گذاشت (شارون، توان آنیک ورق کاغذ هستند، بلکه به آسانی می

در شکل به  دهد. قابلیت انعطاف این صفحهیک صفحه لمسی ساخته شده از گرافن را نشان می 5- 1

هاي خورشیدي ساخته شده از گرافن، به دلیل قیمت ارزان و همچنین سلولوضوح قابل مشاهده است. 

خواهند شد.  ITOهاي خورشیدي هاي منحصر به فرد گرافن، به زودي جایگزین سلولخواص و ویژگی

  آمده است.به نمایش در  6-1هاي خورشیدي ساخته شده از گرافن در شکل هایی از سلولنمونه

  

 

  

 (ب) دهد؛یک صفحه لمسی ساخته شده از گرافن که انعطاف پذیري شگفت انگیزي از خود نشان می (الف) - 5- 1شکل 

  .)2015 م،ی(ژنگ و کافزار کنترل متصل شده است ي لمسی از جنس گرافن که به کامپیوتري با نرمصفحه

  

  برق 44هايو کوژنراتور 43ترموالکتریکی 42هاينانوکولر  - 2- 2-2- 1

  

) TEهاي ترموالکتریکی (یق کوژنراتوررتبدیل مستقیم انرژي حرارتی به الکتریکی و بالعکس از ط

توان به عدم ت که از این میان میداراي مزایاي متعددي اس TEهاي پذیر است. استفاده از کوژنراتورامکان

رغم این مزایا کارایی پایین این هاي شیمیایی اشاره کرد. علینیاز به اجزاء مکانیکی و عدم تولید پسماند

ها براي اهداف صنعتی و تجاري است. یک ي آنها مانعی جدي در برابر به کارگیري گستردهدستگاه

ي گزاگ است که به وسیلههاي زیهاي گرافن با لبهراهکار مناسب براي حل این مشکل استفاده از نوار

هاي گرافن ي تاثیر نوارهاي تجربی اخیر بدست آمده از مطالعهاند. دادهمیدان الکتریکی عرضی قطبی شده

                                                
42 Nanocoolers 
43 Thermoelectric 
44 Cogenerators 
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تولید شده به این روش از کارایی قابل قبولی برخوردار است  TEهاي نشان داده است که دستگاه

  ).2015، 45(شافرانیوك

  

  

 
  

هاي برابر سلول 20شده از گرافن هاي خورشیدي ساخته؛ سلولساخته شده از گرافن هاي خورشیديسلول -6- 1شکل 

  .46کنندخورشیدي معمولی نور خورشید را جذب می

  

رغم این مزایا کارایی پایین این هاي شیمیایی اشاره کرد. علینیاز به اجزاء مکانیکی و عدم تولید پسماند

ها براي اهداف صنعتی و تجاري است. یک ي آني گستردهها مانعی جدي در برابر به کارگیردستگاه

ي هاي زیگزاگ است که به وسیلههاي گرافن با لبهراهکار مناسب براي حل این مشکل استفاده از نوار

هاي گرافن ي تاثیر نوارهاي تجربی اخیر بدست آمده از مطالعهدادهاند. میدان الکتریکی عرضی قطبی شده

تولید شده به این روش از کارایی قابل قبولی برخوردار است  TEهاي دستگاهنشان داده است که 

  ).2015(شافرانیوك، 

  

  47هاي صدامبدل - 3- 2-2- 1

  

کند. خود صوت منتشر تواند از مینشان دادند که گرافن تک الیه  2012تیان و همکاران در سال 

، kHz 50 تا 20ي شنوایی انسان، بین باالتر از محدوده با فرکانس هاییند صداتوااین نوع گرافن می

                                                
45 Shafraniuk 
46 http://graphenesolar.co/investing-in-graphene-graphene-solar-cells/ 
47 Sound transducers 
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سانتیمتري  5ي در فاصله dB 95 یی با شدت صوتقادر است صداایجاد کند. همچنین گرافن تک الیه 

ي دیگري بیشتر است تولید کند که این مقدار از مقادیر گزارش شده براي هر ماده شناخته شده

بدین ترتیب گرافن با توجه به ابعاد کوچک و خواص  ).2012، 48تیان و همکاران؛ 2015(شافرانیوك، 

و  هاها، هدفون، آژیرهاتواند به طور گسترده در ساخت بلندگومی ،منحصر به فرد دیگري که دارد

مناسب  به کار روند. گرافن به دلیل قابلیت پاسخ فرکانسی نسبتاً ،در ابعاد بزرگ تا ابعاد نانو ،هامیکروفون

ها به تواند در ساخت میکروفونبل استفاده است، ضمن اینکه به دلیل وزن پایین میاها قخود در بلندگو

  ).2015، ريکار رود (

  

  مخازن هیدروژن -4- 2-2- 1

  

تواند براي هیدروژن میزند. هاي پاك میي نسل آینده سوختهیدروژن حرف اول را در توسعه

تولید انرژي با اکسیژن موجود در محیط واکنش دهد و آب تنها خروجی این واکنش خواهد بود. اما پیش 

سازي و حمل داري، ذخیرهابتدا بایستی مشکالت مربوط به نگه از این تکنولوزي گستردهاز استفاده 

اي مناسب براي ساخت جداره مخازن ، به عنوان مادههاي اخیر گرافنن حل شود. در سالهیدروژ

به خود جلب کرده است. گرافن با توجه به سطح  توجه بسیاري از محققان و مهندسین را هیدروژن،

باال، خنثی بودن از نظر شیمیایی، نفوذناپذیري و خواص مکانیکی منحصر به فرد خود از قبیل  49ویژه

  )2015(ري،  باشدخازن هیدروژنی میترین مواد براي ساخت مپذیري باال جزو مناسبانعطاف

  

  50هاترانزیستور - 5- 2-2- 1

  

توان از گرافن براي ها در گرافن باالتر از سلیسیم است، میبا توجه به اینکه سرعت حرکت الکترون

هایی براي ها فرکانس باال استفاده کرد. محققان همچنین در تالش براي یافتن روشساخت ترانزیستور

  به کمک گرافن هستند. 51یکپارچههاي تولید مدار

  

                                                
48 Tian & et al. 
49 Specific surface area 
50 Transistors 
51 Integrated 
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  52هاسنسور - 6- 2-2- 1

  

کاربرد  .شوندها به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و در زندگی روزانه به کار برده میسنسور

تعیین  ،شناسیزیست ،هاي الکتروشیمیایی، پزشکییابیبهاي مختلف از قبیل عیدر زمینه هاسنسور

گیري تشعشعات رو به افزایش است. خواص منحصر به فرد گرافن زمینه اندازهمیزان آلودگی در صنایع و 

هاي اصلی گرافن . یکی از ویژگی)2015(ري،  ها فراهم کرده استي انواع مختلف سنسوررا براي توسعه

تواند با محیط موردنظر هاي آن با محیط است. بدین ترتیب هر اتم ورق گرافن میتماس مستقیم تمام اتم

این  دهد.خواص الکترونیکی این ورق را تغییر میتواند میکنش کنش داشته باشد و این برهمهمبر

گرافن در انواع مختلف ). 2016هاست (ساتلر، سنسورساخت واقعیت مبناي اصلی استفاده از گرافن در 

هاي فشار و نسور، س53هاهاي گاز، بیوسنسورتوان به سنسوررود که از این میان میها به کار میسنسور

  اشاره کرد.  54هاسنجکرنش

اي به اینکه گرافن ماده با توجهاستفاده کرد. اما  نیز هاي گازيتوان در ساخت سنسوراز گرافن می

توان با توانند به راحتی به سطح آن جذب شوند. این مشکل را میهاي گازي نمیخنثی است، مولکول

عنوان سنسور را بهبود  هافزودن پوششی نازك از نوع خاصی به سطح گرافن رفع کرد و قابلیت گرافن ب

پیوندد. اگر دار مقاومت الکتریکی به وقوع میتغییر محلی در مق ،بخشید. بدین ترتیب با جذب مولکول گاز

 55، نویزالعاده باالرسانایی الکتریکی فوق با توجه به افتد اما گرافنچه این پدیده در مواد دیگر نیز اتفاق می

، )ppmگاز (در حد و قابل تشخیص بودن تغییرات بسیار اندك در میزان پایین، نسبت سطح به حجم باال 

  .)2015؛ شارون، 2015(ري،  باشدي برتري میگزینه

، هاي ساخته شده از گرافن به دلیل رسانایی الکتریکی و حرارتی بسیار باالبیوسنسوراز طرفی 

در  هاي گرافنورق بزرگبه حجم سطح نسبت و  56سازگاريزیست انعطاف پذیري، استحکام، شفافیت،

، 58؛ شاؤو و همکاران2010، 57شان و همکاران؛ 2015ري، ( اندهاي اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفتهسال

هاي ي حسگرها از گرافن در ساخت و توسعهبا توجه به این ویژگی. )2014، 59؛ پارك و همکاران2009

                                                
52 Sensors 
53 Biosensors 
54 Strain-gauge 
55 Noise 
56 Biocompatibality 
57 Shan & et al. 
58 Shao & et al. 
59 Park & et al. 
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هایی از قبیل گلوکوز، هموگلوبین، کلوسترول و توانند بیومولکولشود که میاستفاده می 1بیوالکتریک

موفق به ساخت محققان  چنین اخیراً). هم2015(شارون، را مورد بررسی قرار دهند  DNAحتی 

بررسی  تواند به منظور بهبوداند که میشده ساخته شده از گرافن و قابل کاشت در مغز شفافهاي سنسور

       ). 2014(پارك و همکاران،  مورد استفاده قرار گیردعملکرد مغز، کنترل عالئم و همچنین کاهش درد در 

  دهد.هاي قابل کاشت در مغز را نشان میاي از این سنسور نمونه 7- 1شکل 

اي بسیار مناسب براي پذیري و مدول یانگ بسیار باال مادهانعطافبر این گرافن با توجه به  عالوه

ها هاي نانوالکترومکانیکی است. گرافن همچنین به دلیل فضاي بسیار کم بین اتماستفاده در سیستم

هاي باشد. بنابراین امکان استفاده از ورقهاي بسیار کوچک هلیوم میحتی براي اتم اي غیرقابل نفوذماده

شود، گرافن سیگنال ورق گرافن وارد میگیري فشار گاز وجود دارد. هنگامی که فشار به گرافن براي اندازه

(به عنوان مثال توان از آن براي تعیین میزان فشار اعمالی بر ورق گرافن کند که میالکتریکی تولید می

منظور ورق گرافن  براي این 2مقاومتی- فشار گاز) استفاده کرد. به این خاصیت گرافن، خاصیت پیزو

اي مناسب از جنس سیلیسیم اکسید، سیلیسیم نیترید و یا برخی مواد پلیمري قرار بایستی بر روي الیه

  ).2015گیرد (شارون، 

ها نیز استفاده کرد. از این سنجساخت کرنشتوان در مقاومتی گرافن می-از خاصیت پیزو

هاي فعالیت گیري برخیاندازهها و حتی توان براي تعیین میزان تغییر شکل در سازهها میسنجکرنش

  هاي داخلی بدن انسان استفاده کرد. ارگان

  

  مواد کامپوزیتی - 7- 2-2- 1

  

تر از فوالد ضروري به نظر میرسد. اگر سبکتر اما امروزه جایگزینی فوالد سنگین وزن با مواد محکم

به ماتریس پلیمري  CNTها سبک هستند اما از استحکام قابل قبولی برخوردار نیستند. افزودن 3چه پلیمر

تواند خواص مکانیکی، الکتریکی و حرارتی آن را بهبود ببخشد. حال چالش مهم استفاده از پلیمري می

). به دلیل خواص عالی 2015است (ري،  CNTو کاربردي براي الیه به عنوان جایگزینی ارزان گرافن تک

تواند خواص مکانیکی، الکتریکی و حرارتی بسیار مطلوبی از خود گرافن، کامپوزیت گرافن و پلیمر می

                                                
1 Bioelectric 
2 Piezo-resistive 
3 Polymer 
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نشان دهد. اما این خواص بسیار عالی وابستگی زیادي به توزیع گرافن در ماتریس پلیمر و چسبندگی 

ها سازي و تولید آني آمادهها تا حد زیادي به نحوهاین خواص پلیمردارد. بنابرسطحی بین گرافن و پلیمر 

توان به هاي متعددي دارند که از این میان میهاي گرافن کاربرد). کامپوزیت2015وابسته است (شارون، 

ضا، ها در پوشش مخزن سوخت، صنایع خودروسازي، کائوچو، صنایع هوا و فاستفاده از این کامپوزیت

  ).2015لوازم ورزشی اشاره کرد (ري، 

  

 

  

موفق به ساخت این سنسور قابل کاشت  1مدیسن- سنسور قابل کاشت در مغز؛ مهندسین دانشگاه ویسکانسین -7- 1شکل 

  .2هاي مغز کمک به سزایی بکندشناسان در بررسی و کنترل فعالیتتواند به عصباند. این سنسور میدر مغز شده

  

  هاي صفحهنظریه -3- 1

  

براي تحلیل استاتیکی یا دینامیکی صفحات بسته به نوع صفحه و دقت مورد نیاز از نظریات مختلفی 

روند، که به منظور تشکیل معادالت تعادل یا حرکت صفحه به کار می هايشود. به این نظریهاستفاده می

  ):2004، 3(ردي شوندبندي میستهبه شکل زیر دهاي صفحه نظریهشود. از صفحه گفته می هايیهنظر

                                                
1 University of Wisconsin-Madison 
2 http://www.kurzweilai.net/transparent-graphene-based-sensors-open-new-window-into-the-brain 
3 Reddy 
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  ي دو بعدي:االستیسیته هايهنظری - 1

   )CLPT( 1صفحهکالسیک  ينظریه - الف

  )FSDT( 2ي اولهاي برشی مرتبهي تغییر شکلنظریه -ب

  )HSDT( 3ي باالترهاي برشی مرتبهي تغییر شکلنظریه -ج

  ؛4ي سه بعدياالستیسیته يهنظری - 2

  

ل و عرض به ضخامت بیشتر ؛ نسبت طو5ضخامت به سه دسته صفحات نازك (غشاءصفحات از نظر 

) و صفحات ضخیم (نسبت 80و  8ضخیم (نسبت طول و عرض به ضخامت بین  فحات نسبتاً)، ص80از 

صفحات با نسبت طول به  6پرادهان و فادیکارشوند. البته ) تقسیم می8طول و عرض به ضخامت کمتر از 

و  نازك در صفحات). 2009اند (پرادهان و فادیکار، را نیز صفحه نازك دانسته 50ضخامت بیشتر از 

دهد تري میهاي دقیقي سه بعدي جوابي االستیسیتهاگر چه استفاده از نظریه ضخیم نسبتاً صفحات

لب ، اغهاي استفاده از آن و تاثیر کمی که در افزایش دقت نتایج بدست آمده دارداما با توجه به پیچیدگی

  .)2004، 7(زیالرد شودي دوبعدي استفاده میاالستیسیته هاياز نظریه

 8ي کیریشهفکه از آن با عنوان نظریه صفحهي کالسیک نازك استفاده از نظریه هايصفحهبراي  

 هايهاغلب نیازي به استفاده از نظری همین دلیل بهبسیار ناچیزي همراه است. خطاي شود، با نیز یاد می

یار کوچک و ي میانی در مقایسه با ضخامت صفحه بستغییر شکل صفحهتر نیست. در این نظریه پیچیده

شود ). همچنین فرض می2001، 9شود (ونتسل و کراتهامریافته ناچیز فرض میشکلي تغییرشیب صفحه

مستقیم باقی ، بعد از تغییر شکل نیز )10هاي عرضی(عمود ي میانیکه خطوط مستقیم عمود بر صفحه

کنند فرض بر این است که این خطوط به صورتی دوران می کنند. ضمناًمانند و تغییر طول پیدا نمیمی

 هاي عرضیجاییبه عبارت دیگر جابه مانند،ي میانی باقی مید بر صفحهکه بعد از تغییر شکل نیز عمو

                                                
1 Classical plate theory 
2 First order shear deformation theories 
3 Higher order  shear deformation theories 
4 Three dimensional elasticity 
5 Membrane 
6 Pradhan & Phadikar 
7 Szilard 
8 Kirchhoff 
9 Ventsel & Krauthammer 
10 Transverse normals 
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) و yzو xz( y و xهايهاي عرضی حول محوراز کرنشو ) باشد 8- 1(شکل  zبایست مستقل ازمی

  ). 2004(ردي،   شود) صرف نظر میz )zzکرنش طولی در راستاي

  

 

      

  هاي مختلف براي صفحهگذاري ابعاد و راستانام - 8- 1 شکل

  

هاي عرضی بعد از تغییر شکل دیگر عمود ضخیم، برخالف صفحات نازك، اما در صفحات نسبتاً

 هاي عرضی صرف نظر کردکرنشتوان از نمی ي میانی نیستند و در نتیجهصفحه دیگر عمود بر صفحه

 هايائل مربوط به این صفحات از نظریهدر نتیجه براي حل مس  .)2009پرادهان و فادیکار، ؛ 2004(ردي، 

ترین نظریه مورد استفاده براي شود. متداولي اول و باالتر استفاده میهاي برشی مرتبهتغییر شکل

 نیز 1میندلین يي اول است که به نظریههاي برشی مرتبهتغییر شکلي نظریه ،صفحات نسبتاً ضخیم

هاي برشی ي تغییر شکلي اول با نظریههاي برشی مرتبهي تغییر شکلنها تفاوت نظریهت .شهرت دارد

است. بدین صورت که در  zبا  y و xهايدر راستا هاجاییي باالتر در تخمین تغییرات جابهمرتبه

ي  ها به صورت خطی است ولی براي نظریهجاییي اول تغییرات جابههاي برشی مرتبهتغییر شکل ينظریه

  ). 2004ي سه یا باالتر است (زیالرد، ي باالتر این رابطه غیرخطی و از مرتبههاي برشی مرتبهتغییر شکل

ي از نظریه مالحظه باشد در نهایت هنگامی که نسبت ضخامت صفحه به کوچکترین بعد آن قابل

ها در صفحه اعمال این شود. براي بدست آوردن مقادیر واقعی تنشاستفاده میي سه بعدي االستیسیته

 ي سه بعدي ضروري است. اما باید توجه داشته که اگر چه این روش بسیار معادالت حاکم بر االستیسیته

  

                                                
1 Mindlin 
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Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator (LAMMPS), an open source 

software, is used to obtain fundamental frequencies. On the other hand, governing 

equations are derived using nonlocal elasticity and first order shear deformation theory 

(FSDT) and solved using generalized differential quadrature method (GDQ). Orthotropy of 

graphene sheets is considered in developing FSDT. The small-scale effect is applied in 

governing equations of motion by nonlocal parameter. The effect of different side lengths, 

boundary conditions and nonlocal parameter are inspected for aforementioned methods. 

Results are obtained from MD simulations is compared with those of the nonlocal 

elasticity theory to calculate appropriate values for the nonlocal parameter. For the first 

time, the nonlocal parameter value is suggested for orthotropic graphene sheets. 

Furthermore, it is shown that the nonlocal elasticity approach using isotropic and classical 

plate theory (CLPT) assumptions overestimates the natural frequencies while more 

accurate results is obtained applying orthotropic and FSDT assumptions.       
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