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 یبر نانوفناور یمقدمه ا 1-1

 

نانو اطالق  اسیدر عرصه کار با مق شرففهیپ ها  که به تمام فناور ياست کل ا نانو واژ   فناور

است ودر  اردمیلیم کي معادل اتیاضيکوتوله که در ر ياست و به معن يوناني ا . نانو، کلمهشوديم

به دست  ييهنر وتوانا انو،ن  . علم و فناورشوديرا شامل م نانومفر 566تا  5در حدود   نانو ابعاد  فناور

 اسیساخت مواد و ابزارها در مق ها برا اتم ينیو بازچ  گرففن کنفرل ماد  در ابعاد نانو و علم دسفکار

لکول توسط ولکول به مواست و م ياتم ها در انداز  ایساخت ابزار و اش  فناور نيدر ا مفر است.نانو

 ،از مواد  ديخواص جد  فناور ني. در اشوديم انجام کينانومفر اسیشد  در مق  زريبرنامه  هاربات

  ديجد کرديدر واق  رو  . نانو فناورشوديکار برد  مبه کیبر خواص کالس يمفاثر از غل ه خواص کوانفوم

گفت نقطه  توانيو م ردگیياست که تمام علوم را در بر م ا علم فرا رشفه کي هاست وتمام عرصه در

بلکه  ستین ند ياز آ يکه بخش شوديگففه م  فناور نيا تیاهم انباشد. در بیيم ند ياتصال علوم در آ

 .(3664، 5)مارکاست ند يتمام آ

که در موز   کورگوسی. جام لگردديبر م  ینانو ناخواسفه به چند صد سال پ  از فناور اسففاد 

در گذشفه است که به قرن چهارم بعد   فناور نينمونه اسففاد  از ا کي شوديم  در لندن نگهدار ایفانيبر

آن را س ز رنگ کرد    ام،به ج رونیاست که تاب  نور از ب نيجام ا ني. نکفه جالب در اگردديبرم الدیاز م

 جام برداشفه و نيپرد  از راز ا يکروسکوپی. مطالعات مدآييبه رنگ قرمز در م ،و با تاب  نور از درون آن

جام، ذرات نانو از جنس طال و نقر  قرار دارد و ذرات نانو،  نيا شهیمعلوم شد  است که در درون ش

 .(3655، 3دن)رمس دهندمينانو بروز  ریمففاوت از ذرات غ يخواص

 5325شد. در سال   ديوارد فاز جد يالکفرون  کروسکوپهاینانو با اخفراع م  فناور شرفتیپ

 نيرا اخفراع کردند. وارو هاکروسکوپیم نينوع از ا ناولی 4و ارنست روسک 2ناتماکس يدانشمند آلمان

                                                
1 Mark  
2 Ramsden  
3 Max Knot  
4 Ernst Ruska  
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فرد در  نیاول ،يوني نهیبا زم يالکفرون کروسکوپیپن با اخفراع م التيدانشگا  ا کيزیپروفسور ف 5مولر

 سطح مشاهد  نمود. کها در يآن بها را به صورت منحصر به فرد و ترتیبود که اتم خيتار

 گذارهيرا به عنوان پا کيزیف ،نوبل ز يو دارند  جا کدانيزیف 3نمنيانجام شد ، فا ها وجود تالش با

منفشر ساخت.  ند يدر آ  فناور نيا ها تیدربار  قابل ا مقاله 5313در سال   . ودشناسينانو م  فناور

عموم آشکار   نانو را برا  فناور د يخود ا ينوبل، در سخنران ز يجا افتيبعد از در يهمانیدر مراسم م  و

معفقد بود که در   بزرگ وجود دارد. و اریبس ييکوچک، فضا اریبس ها ساخت و معفقد بود که در انداز 

 سر سوزن ساخفه خواهد شد. يبه بزرگ ييموتورها کينزد ند يآ

در مرکز  5386را شروع کرد. در سال   ریدر عرصه نانو رشد چشمگ تیسال فعال نياز ا بعد

 نیاول  برا 5336سال . در کردياتم را بزرگ م ريابداع شد که تصو يکیتکن سیئدر سو IBM يقاتیتحق

 توانديم اکنوننانو انسان   جمله را نوشفند. با فناور نها اولیاتمها را حرکت دادند و با بار دانشمندان اتم

 گريبار د کيجهان ماد  را  ا هياست مواد پا يبسازد. تنها کاف خواهدطور که خودش ميجهان ماد  را آن

ظهور نانو » نوبل:  ز يبه قول هرست اسفومر برند  جا .ندیلکول کنار هم بچولکول به مواتم به اتم و م

و  2)چارلز «بر جهان ماد  را بدهد. رنظیکم و سابقهيکنفرل ب  به بشر تسلط الزم برا توانديم  کنولوژت

 (3662، 4پول

 

 نانو یکاربرد فناور -1-2

 

مناب ، هوافضا،   رپذيدوام ، کشاورز ،ياز جمله صنعت، پزشک هانهیاز زم  ارینانو در بس  فناور

 کاربرد دارد. ر ،یو غ کیصنعت الکفرون ،يمل تیامن

مخفلف  ها در عرصه يفراوان ها تفرد خود، قابلیمنحصربه ها يژگينانو با دارا بودن و  فناور

 .شوديذکر م ريدر ز هاييکه نمونهاست  کرد  جاديا

                                                
1 Erwin Muller  
2 Feynman  
3 Charles  
4 Poole  
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 کیرشفه الکفرون جاديمنجر به ا يلکولوم شناسيستياطالعات، نانو و ز  سه حوز  فناور بیترک

کرد و از  هیته يکيولوژیپردازشگر ب ها میس توانيم DNAلکول وشد  که در آن با اسففاد  از م يلکولوم

 .(3667، 3و وانگ 5)دوآن اطالعات اسففاد  نمود ر یانفقال و ذخ  برا DNAمسفقر بر  ها ژن

 نيباال است. بنابرا ارینس ت سطح به حجم، بس ها،هها و نانو الينانو ذر  رینانو، نظ  ساخفارها در

-يبه شمار م ر یانفقال دارو و ذخ ،ييایمیش ها واکن  ت،ياسففاد  در مواد کامپوز  برا آليد يا  اجزا

را  يمواد زائد و آلودگ يو از طرف  يو احفراق را افزا ييایمیش ها بازد  واکن  يينانو  زورهای. کاتالروند

تر و سخت کرون،یم اسشد  در مقیساخفه ها کیاز سرام  نانو ساخفار ها کی. سرامدهنديکاه  م

 گريداروها را به همان نقطه هدف در بدن رساند، بدون آنکه د توانيم  فناور نترند. با اسففاد  از ايمحکم

 نی. همچنابدييکاه  م اریاز آن بس يوعوارض ناش شفریدارو ب اثر نيکند. بنابرا ریبدن را درگ  اجزا

نانو  اسیامر در مق نيا کهیدر حال سفند،یدر آب قابل حل ن کرونیم اسیاز داروها در مق يمیاز ن  یب

 .(2،3664)مارک وجود خواهد داشت شفریب ييبا کارآ ديجد  داروها اففنيبود  و شانس  رپذيامکان

 

 مختلف اثرات اندازه یها یتئور -1-3

 

 اسیکه در مق يي. در واق  رففارهاباشديخواص ماد  م ریینانو، تغ  ایاز مشکالت موجود در دن يکي

 راتیی. تغسفندین ينبی یمشاهد  شد  در ابعاد ماکرو قابل پ  بر اساس رففارها گردند،ينانو مشاهد  م

 يطول اسیانداز  ذرات به مق يکيو به علت نزد  4کاه  ابعاد ياز اثرات کوانفوم يناش عمدتا  مهم رففار

اثر انداز  بر  نییدر تع ييعدم توانا ک،یکالس  رپذيشکل  نقص توور گريبه ع ارت د .باشديم نیانگیم

در  کیکالس فهیسیاالسف  است. نقص توور کرونیم ريو ز کرونیم اسیبا مق ساخفارها يکیرففار مکان

به  ازین .سازديم انيبعد از ماد  را نما نيسازگار در ا ها  لزوم ارائه توور کرونیم ريز ها د يدرک پد

 ها  از توور  و نانو، موجب ظهور تعداد کرویم اسیدر مق  ساخفار ها اعمال اثر انداز  در مدل

  مخفلف شد  که ع ارتند از:

                                                
1 Duan  
2 Wang  
3 Mark  
 4 Quantnm Size Effect  
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و تن   تن  کوپل، تن  کوپل اصالح شد  ،يکرنش انيگراد نگن،يار يموضع ریغ ها  توور

 يموضع ریغ  مثال توور  . براشونديظاهر م به صورت ثوابت ها توور ني. در واق  اثر انداز  در ايسطح

اثر  يبررس  به طور گسفرد  برا  وورت ني. اباشدميو ثابت ماد   وندیپ هیدو ثابت طول اول  دارا نگنيار

کوچک  اسیسه پارامفر مق  دارا يکرنش انيگراد  . توورشودها اسففاد  مينانولوله  انداز  در ساخفارها

 ريو ز باشديکوچک طول م اسیپارامفر مق کي  کوپل اصالح شد  دارا تن  کهيدر حال باشد،يطول م

 رویمذکور ذرات ماد  بر اثر ن  بر اساس توور .شوديبه حساب آورد  م يکرنش انيگراد  توور عهمجمو

 شوديماکرو مشاهد  نم اسیدر مواد مق نيکه ا شونديم زیچرخ  حول خود ن  دارا جاييعالو  بر جابه

.(5،3664)رد 

 غیر موضعی ی تئوریمفاهیم اولیه 1-4

 

 مقدمه: 1-4-1

 

ها  تانسور  فرض بنیاد  در توور  ها  کالسیک االسفیسیفه، پیوسفگي محیط ماد  و میدان

ساخفار ها نس ت به ابعاد نانوباشد. در نانوساخفارها، فضا  خالي بین اتمتن  و کرن  در اين محیط مي

)طول  aطول مشخصه داخلي نانو ساخفارها  ن از آن صرف نظر کرد. ضمناتوانميقابل توجیه بود  و 

. همچنین باشدابعاد نانو ساخفار ...( مي)طول موج و  lپیوند اتمي و ...( در مرت ه طول مشخصه خارجي 

ها   در نانوساخفارها، فرضیات پیوسفگي محیط ماد  ديگر اعف ار ندارد. بنابراين توجیه اسففاد  از توور

بر فرض پیوسفگي  مدل ساز  نانو ساخفارها که اساسا  کالسیک برا  م فني بر مکانیک محیط پیوسفه

ها  کانفینیومي غیر ا  کانفینیوم کالسیک از توور رود. به ع ارت ديگر به جاسفوار است، زير سوال مي

 ساخفارها را در نظر بگیرد، بهر  برد.توانند تاثیرات ابعاد کوچک و ناپیوسفگي ذاتي ريز کالسیک که مي

ها  معرفي شد  است، يکي از توور ( 5373)  3توور  االسفیسیفه غیرموضعي که توسط ارينگن

  عدم پیوسفگي محیط ماد  و در مقیاس کوچک و فلسفهکانفینیومي غیر کالسیک است که تاثیرات 

                                                
1 Reddy  
2 Eringen  
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ن ( در معادالت مشخصه اين توور  لحاظ )تانسورها  تن  و کر ها  مکانیکينفیجه ناپیوسفگي میدان

 شد  است.

ها  پیوسفه کالسیک، فرض براين است که تن  در يک نقطه فقط تاب  در توور  مکانیک محیط

شود که تن  در يک نقطه، تاب  که در توور  غیر موضعي، فرض ميصورتيکرن  در آن نقطه هست،در 

ها در يک جسم قت اين توور  نیروها  بین اتمدر حقی کرن  در تمام نقاط آن جسم پیوسفه است.

 .( 5382)ارينگن،  کندپیوسفه را به صورت پارامفر  موثر در حل مسائل وارد مي

 

 مبانی تئوری االستیسیته غیر موضعی 1-4-2

 

در  ، تابعي از تانسور کرن  x  ماد  در نقطه    کالسیک، تانسور تن  در االسفیسیفه

ور که توسط ارينگن ارائه شد  است تانس باشد. در توور  االسفیسیفه غیر موضعي  ماد  ميهمان نقطه

تمام محیط    انفگرالي به تانسور کرن  ، توسط يک معادلهاز محیط ماد   x  در نقطه   تن

  ساخفار  توور  االسفیسیفه غیر موضعي به صورت انفگرالي ديگر، معادله ماد  بسفگي دارد. به ع ارت

 :(5382)ارينگن،  شودبیان مي

5-5                                                                   ( ) ( , ) ( ) ( )x x x C x dv x   


    

)که در آن  , )x x    مشهور است و در واق  نوعي تاب  تابعي است که به مدول غیر موضعي

xشود،   انفگرالي محسوب ميوزني برا  معادله x موضعي   نقطهفاصله  x و نقطه  

xغیرموضعي  باشد، ميC  .تانسور مرت ه چهار االسفیسیفه است در معادله پارامفر  است که با

شود و میزان اهمیت تعیین مي lو طول مشخصه خارجي  a  داخلي نانوساخفار نس ت طول مشخصه

سازد. در   ساخفار  انفگرالي توور  االسفیسیفه غیرموضعي مشخص ميها  کوچک را در معادلهمقیاس

 :(5373)ارينگن،شودبه صورت زير تعريف مي واق  

5-3                                                                                                      0

2

e a

l l


   

0e که در آن a غیر موضعي با نفايج   االسفیسیفهيک پارامفر ماد  است که با تطابق نفايج نظريه  

2شود. پارامفر آزماي  يا ش یه ساز  تعیین مي

0( )e a  ( به پارامفر ابعاد کوچک 3-5  )در معادله

0( وقفي 5-5  انفگرالي ساخفار  )مشهور است. در معادله   بايد اثر انفگرال و غیر موضعي بودن

C:  ساخفار  کالسیک ( به معادله5-5  )تابعیت تن  و کرن  از بین رففه و معادله  میل
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) کند. بنابراين مدول غیرموضعي , )x x    0بايد طور  باشد که وقفي   به تاب  دلفا ،

 کرونوکر میل کند، يعني:

5-2                                                                                 
0

lim ( , ) ( )x x x x


  


    

اخفیار کند.با تعريف مدول غیر  x  موضعيبايد حداکثر مقدار خود را در نقطه تاب   همچنین

  ساخفار  االسفیسفه توان فرم ديفرانسیلي معادلهموضعي مناس ي که تمام شرايط الزم را ارضا کند، مي

 به صورت: aغیر موضعي غیر موضعي را از فرم انفگرالي آن بدست آورد. با تعريف مدول 

5-4                                                                                         0 ( )
( , )

2

K x
x


 


 

( ، 5-5  انفگرالي )در معادله   بسل است و با جايگذار  مدول تاب  تعمیم ياففه 0K که در آن

)ارينگن،  آيد  ساخفار  توور  االسفیسیفه غیر موضعي به صورت زير بدست ميفرم ديفرانسیلي معادله

5382) : 

5-1                                                                                                2(1 ) :C         

 شود:( به صورت زير نوشفه مي1-5ا  معادله )فرم مولفه

5-0                                                                                            2(1 ) ij ijkl klC          

)کوچک قابل صرف نظر کردن باشد،  در صورتي که ابعاد , 0)   ( به 0-5( و )1-5معادله )

C:  ساخفار  کالسیک معادله  کند.میل مي 

 ها  جالب زير را داراست:يژگيمدول غیر موضعي و

 تمامي حجم ماد  بايسفي يک باشد:  فگرال آن درمقدار ان

5-7                                                                                                       ( ) 1
v

x dv  

xمقدار ماکزيمم آن در  x    رخ داد  و با افزايx x  شود.تضعیف مي 

0کند )که پارامفر غیرموضعي به سمت صفر میل ميزماني   مدول غیرموضعي بايسفي به )

سمت تاب  دلفا  ديراک میل کند تا توور  غیرموضعي شامل حد االسفیسیفه کالسیک با صفر شدن 

 موضعي گردد.پارامفر غیر

1که يعني زمانيبرا  طول مشخصه داخلي کوچک   توور  غیرموضعي بايسفي تقري ي از ،

 توور  دينامیک بلور  باشد.

ا  با نمودارها  مربوط به دينامیک بلور  يا با انط اق نمودارها  مربوط به انفشار امواج صفحه

 .(5382)ارينگن،  را برا  يک ماد  داد  شد  تعیین کرد توان آزماي  مي
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 های صفحهتئوری 1-3

 

سففي اضافي به دلیل  ممکن استسففي صفحه به دلیل مقاومت آن در برابر خم  است، اگرچه 

ها  اولیه درون صفحه نیز وجود داشفه باشد. بسفه به ضخامت صفحه، مسائل صفحه به سه دسفه تن 

 :(3664رد ، )  اندقابل تفکیک

. اگر ضخامت صفحه نس ت به دو بعد ديگر 2، صفحه ضخیم3ضخیم ا، صفحه نس ف5صفحه نازک

ست. برا  بسیار کوچک باشد، صفحه نازک است. اگرچه تعريف واضحي برا  صفحه نازک ارائه نشد  ا

باشد  61/6بعد از دو بعد ديگر کمفر از ي اگر نس ت ضخامت به کوچکفرين بسیار  از کاربردها  علم

توان صفحه را ضخیم در نظر باشد مي 3/6توان صفحه را نازک فرض کرد. اگر اين نس ت حداقل مي

ها  دو بعد  از شود. توور  ضخیم در نظر گرففه مي ین اين دو مقدار باشد صفحه نس فاگرفت و اگر ب

شکل برشي مرت ه  ق یل توور  کالسیک صفحه، توور  تغییر شکل برشي مرت ه اول و توور  تغییر

صفحه، با اعمال فرضیات مشخصي در رابطه با تن  و کرن  در راسفا  ضخامت، بعد مساله را از  4باالتر

کند. با اين دهند. اين امر اسفخراج معادالت و حل مساله را تا حد زياد  ساد  ميسه به دو کاه  مي

فرض نادرسفي  که ذاتا 1نرمال عرضيحال به دلیل فرضیات اتخاذ شد ، از جمله ناديد  گرففن تن  

است، خطاهايي در جواب رخ خواهد داد که با افزاي  ضخامت صفحه تقويت خواهد شد. در توور  

شود. اين درحالي صرف نظر مي 7و اينرسي دوراني 0کالسیک صفحه نازک، از اثر تغییر شکل برشي عرضي

ائز اهمیت است. در توور  بسیار ح يابداست که تغییر شکل برشي زماني که ضخامت افزاي  مي

ها  تغییر شکل برشي، (. در توور 5-5حضور دارند ) شکل xy و x،yا  تن کالسیک فقط مولفه

شود. در توور  تغییر شکل برشي مرت ه اول، تنها مولفه اثرات تغییر شکل برشي عرضي در نظر گرففه مي

                                                
1 Thin plate  
2 

Moderately thick plate  
3 Thick plate  
4 Higher order shear deformation theory  
5 Transverse normal stress  
6 Transverse shear deformation  
7 Rotational inertia  
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(. بنابر اين توور  تغییر شکل برشي مرت ه 5283صفر است ) نجفیزاد  و همکاران ،  zکرن  نرمال 

 اول بر م نا  فرض کرن  برشي عرضي ثابت در راسفا  ضخامت بیان شد  است.

شود.  نفايج حاصل معرفي مي  5، يک ضريب تصحیح برشيرض مذکوربرا  ج ران خطا  ناشي از ف

ضخیم، دقیق تر از نفايج حاصل از  تغییر شکل برشي مرت ه اول خصوصا برا  صفحات نس فا از توور 

 .(3664، 3) اسزيالرد توور  کالسیک است

 

 

 

 

 

 

 گرافن 1-4

 

ها  کربن، به صورت ، يک صفحه منفرد کربني، شامل ساخفارها  ش  ضلعي از اتم3664در سال 

ها  کربني يا آزمايشگاهي کشف گرديد. اين ماد  گرافن نامید  شد. گرافن سنگ بنا  بسیار  از ساخفار

                                                
1 Shear correction factor  
2 Szilard  

 ها  تن  رو  يک المان از صفحهمولفه: 1-1شکل 
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