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  :چکیده
  

ــدف ــان: ه ــن پای ــه  در ای ــداري دینــامیکی نام ــت های ورقپای ــا نانوتقوی ــهشــده ب ــه صــورت خطــی و  هالول ــر ضــخامت ب ــا بررســی تغیی ب

  . ها ارائه شده است خطی و همچنین درصد کسر حجمی نانولوله غیر

ــژوهش روش ــی پ ــدون المــان از روش:شناس ــراي تحلیــل ریتز ب ــا اســتفاده از روشــموري تاناکــا خصوصــیات   .شــوداســتفاده مــیب ب

معــادالت  ،هیــل –ریتــز و بــا اســتفاده از معادلــه متیــو ریلــی از روش مینــیمم ســازي . شــودمکــانیکی ورق هدفمنــد تخمــین زده مــی

  .شودحل می کلی معادله ،حاکم استخراج شده و با تقریب اول بولوتین

خطــی ضــخامت ورق و شــرایط مــرزي بــر روي پایــداري  هــا، تغییــرات خطــی و غیــر تــاثیر کســر حجمــی نانولولــه:هــا یافتــه

کـامپوزیتی تحـت نیـروي هـارمونیکی منـاطق ناپایـداري ورق باتوجـه بـه تغییـر فرکـانس نیـرو و مـوارد فـوق              دینامیکی ورق 

  .ارائه شده است

بـا افـزایش کسـر حجمـی     FFFFشـرایط مـرزي   کنـددر  تغییـر مـی   خطـی آن بـا رابطـه    ضـخامت ورقـی کـه   در :گیـري  نتیجه

یابـددر شـرایط   مـی  افـزایش ناحیـه ناپایـداري   تعیـین کننـده ناحیـه ناپایـداري افـزایش و همچنـین        هـاي  فرکـانس ،ها نانولولـه 

در شـــرایط همچنینــ یابـــد  مــی  کـــاهشناحیـــه ناپایــداري   ،هــا  نانولولـــهبـــا افزایشکســرحجمی  CCCCو SSSSمــرزي 

ــرزي ــا SSSS،FFFFم ــرض  ب ــزایش ع ــولاف ــداري ورق، و ط ــه ناپای ــزایش ناحی ــی اف ــد م ــرزي   .یاب ــرایط م ــا CCCCدر ش ب

ــزایش مــی    ــداري اف ــزایش عــرض، ناحیــه ناپای ــا اف ــداري کــاهش و ب ــراي . یابــد افــزایش طــول ورق، ناحیــه ناپای ورقــی کــه ب

ــی   ــر م ــی تغیی ــا رابطــه غیرخط ــد  ضــخامت آن ب ــرزيکن ــرایط م ــی  CCCCو FFFF ،SSSSدر ش ــر حجم ــزایش کس ــا اف ب

 ورق، بــا افــزایش عــرضFFFFوSSSS  ،CCCCشــرایط مــرزيیابــد در  مــی کــاهشهــا فرکــانس ناحیــه ناپایــداري  نانولولــه

ــداري   ــه ناپای ــاهشناحی ــی ک ــد م ــرزي  . یاب ــرایط م ــول FFFFوSSSS ،CCCCدر ش ــزایش ط ــا اف ــداري   ورق ب ــه ناپای ناحی

  .توضیحاتی ارائه شده استدر ورق ها توزیع نانولوله مختلف هاي حالتدر مورد تاثیراتهمچنین .یابد می افزایش
  

موري تاناکا، تقریب اول بولوتین،  هیل -، معادله متیو،روش ریتزهالولهنانو ،ورق هدفمنددینامیکی  پایداري:هاي کلیدي واژه



  مقدمه بر فناوري نانو - 1-1

ــتورو   ــرعلم وفناوري،اختراعترانزیســــــــــــــــــــــــــــــــ در تاریخمعاصــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــرظهورعلم جدیدالکترونیکبودکهبهسرعتتکاملیافتوباپیدایشکامپیوترهایفوقالعادهسریعوسایرادواتالکترونیکیپیشـــــــــــ

ــال ســریع،بیوقفهوپرحجماطالعاتو     فتهبرتمامشــاخه ــراي بســتر انتق ــأثیر گذاشــتو شــرایط الزم را ب ــم ت هــاي دیگــر عل

ــدگی روزمــره  ــار آن رادر زن ــد کــه آث ــه روشــنی درك مــی  در نهایتپیدایشعصــرفناوریاطالعات منجرگردی . کنــیم مــان ب

هــــاینیم هارویتراشــــه هاونیزافزایشســــرعت،دقتوتراکمآن پیشرفتالکترونیکدرترانزیستورهاباکاهشاندازهوتوانمصــــرفیآن

فناوریسنتیمیکروالکترونیکبارســـــــیدنبهابعادحدودچنددهنانومتري،نزدیکنقطهپایانیخودبودکهناگ.هادیحاصلشـــــــد ه

توانـد نقطـه عطفیـدر    رسـید وبشـردریافت کهبـا توجـه بـر ایـن فنـاوري نـه تنهـا مـی          هاینانوفناوریبهگوش زمزمهبا هان 

ــدر ابعـــاد            ــرد ذراتـ ــه فـ ــد و منحصـــر بـ ــامالً جدیـ ــواص کـ ــه بـــه خـ ــا توجـ ــه بـ ــد، بلکـ الکترونیکرارقمزنـ

تــر و فراگیرترازهــر آن چــه تــا بــه حالبشــر بــه آن رســیدهبود را  تــر، ســریعتوانــد تحــولی عظــیم نانومتریاینفنــاوریمی

  .کندایجاد 
  

ــایمن ــدر ریچاردف ــم 1959ســخنرانی معــروف خــود در ســال   متخصصــکوانتوم نظری بهبررســیبعد رشــدنیافته عل

، کـــــــه  انـــــــدگرفتـــــــهفـــــــراکهاگردانشـــــــمنداند براینقـــــــرارداویفرضـــــــرامـــــــواد پرداخت

ــازه ــاسچگونهترانزیستورهاودیگرسـ ــازندهارابامقیـ ــتکهآنهاراکوچکوکوچک. هایکوچکبسـ ــرکنیمپسماخواهیمتوانسـ . تـ

هــاي نامعلومکوانتومنزدیکخواهنــد بــود بــه طــوري کــه یکــاتم را در مقابــل   ، بــه مرزهایحقیقیشــان در لبــه آنهــاواقعدر

  .اي قرار دهیم کهبتوانیم کوچکترین محصول مصنوعی و ساختگی ممکن را ایجاد کنیم دیگري به گونه

  

  تعریف فناوري نانو - 1-2
  

فنـــاوري نـــانواســـت هایروزدنیاترینفنـــاوريفناورییکیازمـــدرننـــانو.باشـــد انوریشهیونانینانســـبهمعنیکوتولهمین

ماهیـت  . باشـد کـه در تمـامی گرایشـات علمـی راهیافتـه اسـت        اي عظـیم مـی   پدیـده  و موج چهـارم انقـالب صـنعتی   

ــانو ــافراتر ن ــدرترازاتمی،مولکولیو ی ــین   فناوریتواناییکارکردن ــاد ب ــا 1از آن در ابع ــانومتر 100ت ــه ن ــت ک ــدف   اس ــا ه ب

ــم   ــش ات ــرف در آرای ــل و تص ــاخت و دخ ــول  س ــا مولک ــا ی ــواد   ه ــتفاده از م ــا اس ــا ب ــتم و ه ــایل و سیس ــا   وس ــایی ب ه

  .باشد رسیدن به بازدهی بیشترموادمیباعث با تغییر این ساختارها  است که هاي جدید توانایی

هـا   آنگـاه تمـامواکنش  .سـاختار زیربنـایی خـود را در مقیـاس نـانو ترتیـب دهنـد       ، هـا  اگر همـه مـواد و سیسـتم   

از جملــه دســتاوردهایاین فنــاوري . شــود گیــرد و توســعه پایــدار پــیش گرفتــه مــی تــر صــورت مــی تــر و بهینــه ســریع

ســتکه تحولشــگرف را در ایــن زمینــه ا ســازي انــرژي بــا کــارایی بــاال کــاربرد آن در تولیــد، انتقــال، مصــرف و ذخیــره

  ).1391-انتشارات کوچک آموز(کندایجاد می

  

  کاربردهاي نانوفناوري- 1-3
  

  تولیددرموادومحصوالتصنعتی-1- 1-3
  

ــه       ــادر بـ ــز قـ ــیمی نیـ ــوده و علمشـ ــت نبـ ــدکه در طبیعـ ــاختارهاییازموادخواهند شـ محققینقادربهایجادسـ

ــت  ــوده اســـ ــان نبـــ ــارت  . ایجادشـــ ــاختارها عبـــ ــاي نانوســـ ــی از مزایـــ ــدازبرخـــ ــبک : انـــ ــواد ســـ مـــ

ــوي ــه تر،ق ــهزینه،ریزي تروقابلبرنام ــر ي کاهش ــص فنی  عم ــدفعات نق ــق کاهش ــاز طری ــه ،کاری ــر پای ــایینوین ب ي ابزاره

  .اي که مزیت مونتاژ مواد در سطحنانو را دارند بکارگیري کارخانجات مولکولییا خوشه ،اصولو معماریجدید

  



هالولههاي هدفمند تقویت شده با استفاده از نانو پایداري دینامیکی ورق2

  نانوتکنولوژیدرپزشکیوبدنانسان-2- 1-3
  

ــانومتر و  ــدرمقیاس ن ــتم رفتارمولکولی ــی سیس ــدهایزنــدهرااداره م ــواد دارویــی از    همچنینبــراي.کن ــد م تولی

ــانو ــی ن ــاوري اســتفاده م ــراي جــذب دارو از راه پوســت و چشــم  . شــودفن ــاوري ب ــذت  اســتفاده از نانوفن ــی ل ــا خیل ه

  .تر از تزریقات استبخش

  

  پاكدوامپذیریمنابع در بخشکشاورزي،آب،انرژیو محیطزیست-3- 1-3
  

ــی   ــتفاده از منــــابع طبیعــ ــرات شــــگرف در اســ انرژیوآبخواهدشــــدو باعــــث نانوتکنولوژیمنجربــــه تغییــ

ــد  ــآلودگیخواهد شـــــ ــاوري . کاهشـــــ ــین فنـــــ ــتفاده  همچنـــــ ــد امکانبازیافتواســـــ ــاي جدیـــــ ي هـــــ

  . آوردمجددازمواد،انرژیوآبرافراهممی

  

  نانوتکنولوژیدرهواوفضا-4- 1-3
  

ــه  ــه ب ــدودیت باتوج ــت   مح ــراي ماموری ــاپیما ب ــتادن فض ــوختبرایحملبار و فرس ــایطوالنی، هایشدیدس ــاهش  ه ک

ــدازه،  ــداوم ان ــاب  م ــرفی را اجتن ــوان مص ــذیرمی وزن و ت ــکل را     ناپ ــن مش ــاختاري ای ــانو س ــزارآالت ن ــازد،موادو اب س

ــی ــدبرطرفمـ ــراي     . کنـ ــاز بـ ــورد نیـ ــرارت، مـ ــدربرابر حـ ــبکوزن، پرقدرتومقاومـ ــین درطراحیوساختموادسـ همچنـ

  .هایفضاییتعیین کننده استها،ایستگاههواپیماها، راکت

  

  ملینظامیوامنیتکاربردنانو فناوریدرصنایع-5- 1-3
  

ــد ــرفتهبهعنوان : از کاربردهایدفاعیعبارتنـــــــــــ ــلطاطالعاتیازطریقنانوالکترونیک پیشـــــــــــ تســـــــــــ

ــتم   ــک سیس ــه کم ــرو ب ــموثرتر نی ــان آموزش ــده یکقابلیتمهمنظامی،امک ــازي پیچی ــت مج ــر  هایواقعی ــه ت ــل از ک حاص

کـــاهش خطـــر بـــراي   ، هایپیشرفتهبرایجبرانکاهشنیرویانســـانینظامی نانوربـــات. الکترونیکنانوســـاختاري اســـت 

ــاوري، ت    ــا نانوفنـ ــامی بـ ــاي نظـ ــارایی خودروهـ ــود کـ ــربازان و بهبـ ــانیکی  لسـ ــانو و میکرومکـ ــاي نـ ــق ابزارهـ فیـ

  .شودهایدفاعهستهاي را شامل میجهتکنترلسیستم

  
  
  

  عناصرپایهدرفناورینانو- 1-4
  

گیرنــدبا ســایر    مینانودرمقیاسوســاختارهاییکهدراینفناوري مورداســتفادهقرار  دهنــده فنــاوري مــواد تشــکیل 

ــاوري ــت فنــــــــ ــاوت اســــــــ ــا متفــــــــ ــه    هــــــــ ــت کــــــــ ــه داشــــــــ ــد توجــــــــ بایــــــــ

. گیرنـــــــــــــــــــــدتنهاکوچکبودناندازهمدنظرنیستبلکهزمانیکهاندازهمواددراینمقیاســـــــــــــــــــــقرارمی

ــیاتذاتیآن ــتحکام،مقاومتوخوردگیو خصوصـــــــ ــی... هاازقبیلرنگ،اســـــــ ــددرحقیقتتفاوت تغییرمـــــــ  کنـــــــ

.گرددهابهعناصرپایهآنبرمیفناوریباسایرفناورينانو
  

ــومهما ــانوذراتمی .باشــندمنظورازنانوذرات،ذراتیدرابعادنانومتریدرهرســهبعدمی.ترینعنصرپایه،نانوذراتهســتندولین ن

  .توانندازموادمختلفیتشکیلشدهباشندمانندنانوذراتفلزي،سرامیکیوغیر 
  

ــرپایهبعدي ــت    ،عنص ــول اس ــانو کپس ــرپایه ن ــومین عنص ــت س ــم    .نانولولهکربنی اس ــه از اس ــوري ک ــان ط هم

 تــوان موادمــورد نظــر را در درون آنکپســول متــري دارنــد و مــیهــایی هســتند کــه قطــر نــانواســت کپســولآنمشخص

ــرار داد ــال. قـ ــانو سـ ــه نـ ــت کـ ــولهاسـ ــی  کپسـ ــد مـ ــت تولیـ ــا در طبیعـ ــول  هـ ــوند مولکـ ــوم  شـ ــایی موسـ هـ
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بــه گیرنــدخود هاآبدوستاســت کــه وقتــی در محــیط آبیقرارمــیگریــزو ســردیگر آنهــاآبکهیکســر آن١بهفســفولیپیدها

شـــود و از  هـــاواقعمیگریـــز مولکولـــدردرونآن هایـــآبدهندکهقســـمت هـــایی را تشـــکیلمی خـــود کپســـول 

ســـــتاد (شودحالتبرعکساینموردقابلتوجهاستالبتهعناصـــــرپایهگوناگونومتنوعدیگرینیزوجوددارد تماســـــباآبممانعتمی

  ).1390-ویژه توسعه فناوري نانو

  

  نانولوله هاي کربنی- 1-5
  

ــه ــی نانولول ــاي کربن ــم  (ه ــت ویک ــرن بیس ــردي ق ــاده راهب ــت )م ــال  اس ــه در س ــان   1991ک ــه جه کشــف و ب

هـاي گرافیــت بــا ساختاریشــبیه  شــدن ورقــههـا از پیچیــده نانولولــه هایکربنینوعیآلوتروپکربنهســتند نانولولــه.عرضهشـد 

ــی  ــل بدســــــــــــــت مــــــــــــ ــانه عســــــــــــ ــه .آینــــــــــــــدشــــــــــــ درحقیقتلولــــــــــــ

ــازگرافیتمی ــکللولهدرآورهاییـــــ ــایکربنیمییمبهنانولولهباشنداگرصفحاتگرافینراپیچیدهوبهشـــــ ــیم هـــــ . رســـــ

  .باشد می1000هاحدود نسبتطولبهقطرنانولوله
  

٢هـــــــــــــا تماماًازپیونـــــــــــــد نانولولـــــــــــــه
Sp2انـــــــــــــد مشابهگرافیتتشکیلشـــــــــــــده .

ــاختاراینپیوند،ازپیوند ــقويSp3سـ ــربهفردیبهاینمولکول موجوددرالماسـ ــامیتراستواستحکاممنحصـ ــدهـ ــه. دهـ نانولولـ

چســــــــــــــــــــــــــــبند  بهشکلریســــــــــــــــــــــــــــمانبههممیهامعموالًتحتفشارنیروهایواندروالسی

ــه ــارزیادمی نانولولــــ ــوندواینامکانبهوجودمی هاتحتفشــــ ــیم توانندبههممتصلشــــ ــاییبهطول  آیدکهبتوانســــ هــــ

ــتحکمتولیدکرد ــه.نامحدودوبسیارمســ ــاختارهاییپایدار،مقاوموانعطاف اینلولــ ــد هابسیاربلندونازکهستندوســ . پذیردارنــ

ــه ــایکربنیبهعنوانموادیمحکم نانولولـ ــبک هـ ــختترازفوالدوسـ ــیارزیادیبرخورداره ترازآلومینیوموسـ ترازالماسازاهمیتبسـ

  .ستند

ــترینحجمکاربردنانولوله ــت بیشـ ــت هادرکامپوزیـ ــدهمی هاتقویـ ــمی کننـ د باشدهمچنیناستحکاموچقرمگیراافزایشـ

پـــذیرنیز هابســیارانعطاف  هاسفتیواستحکامکششـــیخیلیباالییدارندولیآن هااالستیکهســتنداگرچهنانولوله  نانولولـــه.هنــد 

.هســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتند

ها،مخلوطخاصیازذراتپرکنندههستندکهدارایخواصــــمکانی هاودنــــدان هایمورداستفادهبرایتعویضاســــتخوان کامپوزیــــت

. کیکافیدرمقایسهبابافتاسکلتیهســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتند

هایاخیرتکمیلیکعضلهمصنوعیبااستفادهازنانولولهکربنی،قدمیدیگردرراستایکاربردهایزیستپزشکیبودهاســـــــ درســـــــال

ــه ــدازه تاینلولــــــــــــــــــــــــــ ــتندومیهایمتفاوت هادرانــــــــــــــــــــــــــ هســــــــــــــــــــــــــ

ــند ــیاریکاربردهاینانوفناوري،  .توانندتکدیوارهیاچنددیوارهباشــــــــــــــــــــ برایبهکارگیریدربســــــــــــــــــــ

مقاومتاســـــــــتحکامیخارقالعادهوخواص  .انـــــــــد هایدیگرعلمموادمناســـــــــب الکترونیـــــــــک،اپتیکوحوزه

ــربهفردیدارندونیزهادیخوبیبرایحرارت ــه.انـــد الکتریکیمنحصـ ــه: هادودستهاصلیهســـتند نانولولـ ره هایتکجـــدا نانولولـ

  .هایچندجداره ونانولوله

  

  تک دیوارهها نانولوله -1- 1-5
  

ــانو ــده یکنــــــــ ــتلولهتکجدارهازدوقسمتبدنهودرپوشباخواصمتفاوتفیزیکیوشیمیاییتشکیلشــــــــ . اســــــــ

ــابهیکفلورینکوچک ــر ساختاردرپوشمشـــــــــــــــــــــ ��Cترنظیـــــــــــــــــــــ
ــت 3 اســـــــــــــــــــــ

                                                              
١ Phospholipid
٢ The Spin Quantum Number  
٣ Fullerene C60   



هالولههاي هدفمند تقویت شده با استفاده از نانو پایداري دینامیکی ورق4

ــم ــلعیدرکناریک ات ــرارهایکربنیکهبهشکلپنجوششض ــهدیگرق ــرا  گرفت ــیاند،ساختاردرپوش ــازند م ــیهاولرمی. س ــوان ازقض ت

 .ها،بهدوازدهپنجضلعینیازاســــــــــت  ثابتکردکهبرایبهدستآوردنساختاریقفســــــــــی شکلبستهازپنجضــــــــــلع 

 .گیرییکدرپوشبستهگنبدیشــــــــــکلراایجادمیکند ترکیبیکپنجضلعیوپنجششضلعیدراطرافآن،قوسالزمبرایشــــــــــکل

م،قانونپنجضـــــــــلعیمجزا قانوندو. شـــــــــوندهایســـــــــربازهمتولیدمی البتهگاهیبســـــــــتهبهنوعکاربردنانولوله

گویدفاصلهبینپنجضلعیرویپوستهفلورینبرایکاهشتنشسطحیوحصولیکقوسموضـــــــعیحتیالمقدورنرم،بهح اســـــــتکهمی

. رسدتاســــــــــــــــــــــــــــــــــــاختارپایدارتریرابهوجودآوردداکثرممکنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

ــک ــمی کوچــــ ــکلگیردمولکول ترینساختارپایداریکهبهاینروشــــ ــدازآنمولکول ��Cتواندشــــ ��Cوبعــــ
ــت 1 . اســــ

ــترکدیگربینتمام ــتکهازتعدادزوجیازاتم فلورینخاصیتمشــــــــ ــده هاایناســــــــ ــد  هایکربنتشکیلشــــــــ انــــــــ

. اضافهکردنیکششضلعیبهیکساختارموجودبهمعنایاضــــــــــــــــــــــافهکردندواتمکربن اســــــــــــــــــــــت با

ایگرافیتیباانـــــدازهمعلوموهایشکآلناستکهازصـــــفحه قسمتدیگرتشکیلدهندهساختاریکنانولولهتکجدارهبدنهاســـــتوانه

ــتمی ــداز  درجهتمشخصیپیچیدهشده،بهدســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ آیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توانصفحاترادرجهاتیخاصــــپیچاند ایبســــته،فقطمی ایشکلباشدبرایبهدستآوردناســــتوانه ایدحاصلتقارنیاســــتوانهآنجاکهب

  .دهدنمایی از تشکیل نانولوله تک جداره را نشان می 1-1شکل
  

  

  

.Lucy Zuo(تشکیل نانولوله از صفحه گرافیت-1-1شکل  2018(  
  

ــه ــیارمهمیازنانولوله نانولولـ ــای هایتکجدارهنوعبسـ ــیارجالبیکربنیهـ ــآناند،زیرادارایخواصالکتریکیبسـ  اندکهخاصـ

ــتونانولوله ــراندارند هاس ــه.هایچندجدارهآنخواص ــنعت    نانولول ــردن ص ــاتوري ک ــراي مینی ــاب ب ــدارهبهترین انتخ هایتکج

ــیار   ــاز دورهبســـــــــــــــــــــــــــــ ــک، پســـــــــــــــــــــــــــــ الکترونیـــــــــــــــــــــــــــــ

ترانزیســــتورمولکولیتحتاثرمیدانهادرایجاداولینکاربردمفیـــدومهمآن .آینــــد پیشرفتهمیکروالکترونیکامروزیبهشـــمارمی 

  .محققشد 2001ایتکجدارهدرسال  لولهساختاولینگیتمنطقیمولکولیباترانزیستورهاینانو .ي است
  

. هـــاي ســـاختارزانبرایآیندهنانو فناوریامریحیاتیاســـت   هایتکجدارهبسیارگراناستوتوســـعهروش ســـاختنانولوله

ــاختارلوله ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماستبرخالفساختارالماسکهدرآناتمکربن،دریکساختارســـــــهبعهایمنظ هایکربنیبهشکلقفسیتشکیلشدهازششضـــــــلعی

                                                              
١ Fullerene C70 
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ــدریکپیک دیباچهاراتمکربنمجاورپیونددارددرساختارگرافیتکهساختاریدوبعدیاستهراتمکربنبهسهاتمکربنمجاورشـــــــــــ

ــوجهیارتباطدارد  .رهششـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) هــــــا یعنیبردارکــــــایرال(هایکربنیبهطول،قطروشکلرولشــــــدنآن هاینانولولــــــههمانطورکهبیانشــــــدویژگی

ــتگیدارد ــتیکنانولوله.بســـــــــ ــت گرچهبردارکایرالتاثیریاندکبرسختیاالســـــــــ هاداردباتاثیربرتبادالتبرگشـــــــــ

شـــود کهـــاین پدیـــده در  هـــامی ایدرنانولولـــه وهفتضـــلعییاحالتکنگرههایپنجضلعی پذیردواتمی،باعثپدیدآمدنـــدوجفتی

  .هانقشمهمیدارد رفتار پالستیکنانولوله

  

  تک دیواره ها نانولوله -2- 1-5
  

ــه ــا نانولولـ ــدد يهـ ــه: وارهیچنـ ــتوانهکربنیهممحورتودرتوایجاد نانولولـ ــوند میهایکربنیچندجدارهازچنداسـ  .شـ

. گرفـــــت  هایهممرکزباقطرهایمتفاوتـــــدرنظر ایازنانولولـــــه توانبهصورتدســـــتههایچندجـــــدارهرامی  نانولولـــــه

ــهبانانولوله ــآن  طولوقطراینساختارهادرمقایســ ــیار متفاوتاستدرنتیجه،خواصــ ــتهانیزبسیار هایتکجدارهبســ  متفاوتاســ

  .دهد، نمایی از تشکیل نانولوله چند جداره را نشان می2-1شکل

  

  

  )Song et al.2016(تشکیل نانولوله از صفحه گرافیت  -2-1شکل 

هاازکاهشــتدریجیقطر،نهب  اینمخــروط .شــود  هایکربنینیزدیــدهمی  هایکربنیچندجــداره،مخروط  درســاختارنانولوله 

ــلعیهدلیلنقصدرجدارهبلکهبهدلیلتعدادپنج ــانتهاییبهوجودمی ضـ ــد هایکمتردردرپوشـ ــاران (آینـ ــوربخش و همکـ ــا نـ -رویـ

1390.(  

  
  

  ها خواصنانولوله-3- 1-5
  

  

بهدلیلوجودانحناوقوسیشکلبودنسطحنانولولهکربنی،واکنشپذیریبهتریدرمقایسهباصــــــ :واکنشپذیریشــــــیمیایی

 1اوربیتال پــــــــــیریختنتوازنهایکربنیمســــــــــتقیماًبهبهمواکنشــــــــــپذیرینانولوله .فحهگرافیتیدارنـــــــــد 

                                                              
١ Principal  
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بـــراین  .لولهتمایزقائلشـــدبنابراین،بایدبینجدارهودرپوشـــنانو .شود،بســـتگیدارد هاکهدراثرانحنایســـطحیایجادمی آن

  . هاییباقطرکمتر،ازواکنشپذیریبیشتریبرخوردارند اساسنانولوله

ــه: اســــتحکامومقاومت ــم نانولولــ ــوا هایکربنی،همازنظرمقاومتکششیوهمازنظرضریبکشســــانی،از محکــ د ترینمــ

. هســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتند

هایکربنیدرراستایمحورشانبســــیارزیادا  هایکربناســــتمدولیانگنانولوله  ایناستحکامبرگرفتهازپیوندهایکوواالنســــیبیناتم

ــتنانولوله ــد  سـ ــانازقابلیتانعطافپذیریباالیی برخوردارنـ ــاربرد در  . هابهدلیلطولبسیارزیادشـ ــاین ترکیباتبرایکـ در نتیجهـ

مـــــــــــــــــــواد مرکـــــــــــــــــــب کـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــواص     

ــبناهمگوننیازدارندبس ــال یارمناسـ ــینانولوله2000انددرسـ ــدارهبرابر مقاومتکششـ ــکاالنداز63هایکربنیچندجـ گیگاپاسـ

ــري  ه ــدگیــ ــتهشــ ــر  . اســ ــوب برابــ ــربن مرغــ ــتیل کــ ــکال  2/1مقاومتکششیاســ ــدازهگیگاپاســ ــري  انــ گیــ

لولـــــــهتراپاســـــــکالدارد 1هایکربنیتکجدارهضریبکشسانیبســـــــیارباالییحدود نانولولهاســـــــتهمچنین شـــــــده

ــتیکمیهاتحتنیرویکششیباال ــکلدائمیپیدامیدچارتغییرشکلپالســـ ــردگ شوند؛یعنیتغییرشـــ کننددرحالتفشاروبهمفشـــ

ي،اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحکام  

ــاختاردرونتهیآن ــدنآن نانولولهکربنیکمتراستاینبهدلیلسـ ــا هاستکهبهپیچخوردنیاخمشـ ــدرنانولوله(هـ ــای پدیدهکمانشـ هـ

  .شود فشاریمنجرمیهایخمشی،پیچشییا تحتتنش) هایجداره ضخیم جدارهنازکیاپدیدهچینخوردگیدر نانولوله

: خواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحرکتی

ــه ــه نانولول ــایهممحوري هایکربنیچندجداره،نانولول ــدقیقاًداخلیک ه ــرار اندکه ــهدیگرق ــته گرفت ــد اندودارایخاصیتیبرجس . ان

توانددرونلولهبیرونی،بدونهیچاصــطکاکیبلغزدویکیاتاقان خطـــی و   لولهدرهســتهمرکزي مـــی  بــه ایــن ترتیبکهیکنـــانو  

هــاي واقعــی نانوفنــاوري مولکــولی اســتاین  آوردایــن یکــی از اولــین مثــال وجــود مــییــا چرخشــیایده آل اتمــی رابــه 

ترینموتورچرخشــــــــــــــــیجهان   خاصــــــــــــــــیتهم اکنــــــــــــــــون برایســــــــــــــــاختکوچک  

.خورد جالبینظیرنوسانسازهایمکانیکیگیگاهرتزیبهچشممی کاربردهاي شودو استفادهمی1ویکنانورئوستات

ــالکتریکی ــرد    :خواصـــ ــه فـــ ــر بـــ ــارن منحصـــ ــاختار و تقـــ ــه بهســـ ــواص   باتوجـــ ــت، خـــ گرافیـــ

ــانو ــاختارنانو الکتریکینـ ــت لولهبهشدتتحتتأثیرسـ ــایرال آن  .لولهاسـ ــاتوجهبهبردار کـ ــه بـ ــاقطري  ها،نانولولـ هایکربنیبـ

ــی ــاختمان       کممــ ــل ســ ــه دلیــ ــی بــ ــدایت الکتریکــ ــندتفاوتدر هــ ــزي باشــ ــا فلــ ــادي یــ ــد نیمههــ تواننــ

ــآن ــکافباندمتفاوتیرانتیجهمی  مولکولیــــــــــ دهــــــــــــد  هاستکهســــــــــــاختارباندانرژیمتفاوتو شــــــــــ

  .توانازخواصصفحاتگرافیتیاستخراجکرد تفاوتدرهدایتالکتریکیرابهسادگیمی

ــه:خواصــــــــحرارتی ــتایطول همهنانولولــــــ ــدایتگرمایی خوبیدرراســــــ ــاندارندایندرحالی هاهــــــ  شــــــ

  ).1383-جهانشاهی(توانندگرماراازمسیرهایهدایتشدهانتقالدهنداندومی کهدرراستایعرضلوله،عایقحرارتاست

  
  

  

  هاکامپوزیت - 1-6
  

شــود کــه حــداقل شــامل دومــاده مجــزا بــا ســاختار مکمــل ایگفتهمــیی حجــیم یــا تــودهمکامپوزیــت بــه جســ

زمینــه و یــک تقویــت کننــده تشــکیل شــده باشــندکامپوزیت از دو قســمت اصــلی مــاتریس و  فــاز که از یــک باشــد،

نگــه  مــاتریس بــا احاطــه کــردن تقویــت کننــده آن را در محــل نســبی خــودش . اســت تقویــت کننــده تشــکیل شــده

                                                              
١ Nano rheostats  



7مقدمه و هدف    

نمــایی از اجــزاي تشــکیل  3-1شــکل .گــردد تقویــت کننــده موجــب بهبــود خــواص مکــانیکی ســاختار مــی. دارد مــی

.دهدیدهنده کامپوزیت را نمایش م

  

  
  

  نمایش یک کامپوزیت همراه با دو فاز سازنده آن شامل پرکننده و زمینه-3-1شکل 

  

هـا مربـوط بـه افـزودن کـاه بـه گـل جهـت تقویـت گـل و سـاخت آجـري مقـاوم              از کامپوزیتیک مثال قدیمی 

در ایـن  . گـردد سـال قبـل از مـیالد مسـیح بـاز مـی       4000قـدمت ایـن کـار بـه     . استفاده در بناهـا بـوده اسـت   جهت 

  . مورد کاه نقش تقویت کننده و گل نقش زمینه یا ماتریس را دارد
  

مــیالدي بــاز 1800ل کــه قــدمت آن بــه ســا. باشــدمــیهــاي فــوالدي مثــال دیگــر تقویــت بــتن توســط میلــه

نماینـد چـرا   هـاي فلـزي اسـتحکام کششـی الزم را در بـتن ایجـاد مـی       در بتن مسلح یـا تقویـت شـده میلـه    . گرددمی

بــدین ترتیــب بتــون وظیفــه  .کــه بــتن یــک مــاده تــرد مــی باشــد و مقاومــت انــدکی در برابــر بارهــاي کششــی دارد 

  .اي فوالدي وظیفه تحمل بارهاي کششی را بر عهده دارندتحمل بارهاي فشاري و میله ه

  

  یها از دیدگاه زیست بندي کامپوزیت دسته-1- 1-6

…مانند استخوان، ماهیچه، چوب و. هاي طبیعی کامپوزیت- 1

)مهندسی(هاي مصنوعی  کامپوزیت- 2
  

  :س عبارت است ازمهندسی از لحاظ فاز زمینه ماتری هاي بندي کامپوزیت دسته

  1سرامیکیيههاي با زمین کامپوزیت- 1

  2پلیمريیههاي با زمین کامپوزیت- 2

  3فلزيیهبا زمینهاي  کامپوزیت- 3
  

  

  

  :از است عبارت  کننده ها از لحاظ نوع تقویت بندي کامپوزیت دستههمچنین 

هاي تقویت شده با فیبر کامپوزیت- 1

  هاي تقویت شده توسط ذرات کامپوزیت- 2

                                                              
١Ceramic Matrix Composite  
٢Polymer Matrix Composite
٣Metal Matrix Composite
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  مزایاي مواد کامپوزیتی-2- 1-6

. هـا را کنتـرل کـرد    تـوان خـواص آن   تـرین مزیـت مـواد کـامپوزیتی آن اسـت کـه بـا توجـه بـه نیازهـا، مـی            مهم

  :طور کلی موادکامپوزیتی داراي مزایاي زیر هستند به

عــالی نســبت خســتگیخصوصــیات، خــوردگیمقاومــت بـاال در برابــر ، بــاال نســبت بــه وزنمقاومـت مکــانیکی 

بــه دلیــل صــلبیت بیشــتر، تحــت یــک بارگــذاري معــین، خیــز ، همچنــین خــوبعــایق حرارتــیخــواص، بـه فلــزات 

تـا چنـدین برابـر     ،سـبک بـودن  ، نسـبت حجـم بـه وزن کـم    . نسـبت بـه فلزاتدارنـد   ) هـا برابـر کمتـر    بعضا ده(کمتري 

از دیگـر مزایـاي    تـر  جـویی اقتصـادي   هزینـه کمتـر و صـرفه   ، مستحکم تـر از فـوالد بـا وزنـی بـا چنـدین برابـر کمتـر        

  .باشد ها می کامپوزیت

  

  هانانوکامپوزیت - 1-7
  

 بـه .انـد گرفتـه ها سـال پـیش و حتـی قـرون قبـل،مواد نانوسـاختار شـناخته شـده و مـورد اسـتفاده قرارمـی            ازده

ــال ــوان مثـ ــال عنـ ــاي درسـ ــا1368هـ ــرامیک1644تـ ــتفادهمی برایلعابدادنبررویسـ ــدهایازنانوذراتاسـ ــین  .شـ همچنـ

انــــد  گرفتــــه هاینخستینقرنبیستمدرتایرهایاتومبیلمورداســــتفادهقرارمی ایتقویتشــــدهکهازدهه دودههایــــ الســــتیک

  .یکنوعنانوکامپوزیتهستند
  

. شـود کــه حــداقل یکـی ازاجــزاي آنها،نانومقیــاس باشــد  نانوکامپوزیتبـه دســته خاصــی از کامپوزیـت گفتــه مــی  

ــترنانوکامپوزیت ــدارکمی بیش ــاًکمتراز(هادارایمق ــدوزنی5عموم ــده)درص ــدنیورق ازپرکنن ــههایمع ــایکربنیهایویانانولول ه

هـــایکربنیو ســـرامیک هارابرحســـبنوعمادهپرکنندهمانندخاکرس،نانولولهنانوکامپوزیـــت.باشـــند یمدارایســـاختارمنفرد

ــته ــی  دســــــــــــ ــدي مــــــــــــ ــدهبنــــــــــــ ــتند کندپرکننــــــــــــ ها،موادنانومقیاسیهســــــــــــ

ــافهمی ــویژهشودتانانوکامپوزیتیباخکهمقادیرنسبتاًکمیازآنهابهیکبسترپلیمراضـــ ــی،مقاومتدربرابر(واصـــ مقاومتکششـــ

  .بهدستآید)سوختنوغیره

  

  ها نانوکامپوزیت بندي تقسیم-1- 1-7
  

زمینــه فلــزي و زمینــه  ،زمینــه مــورد اســتفاده بــه ســه دســته زمینــه ســرامیکی بــا توجــه بــههــا  نانوکامپوزیــت

ــانوفیلر  پلیمــري تقســیم مــی ــزودن ن ــد بهبــود خــواص متفــاوتی باشــد  مــی 1شــوند کــه در هرکــدام هــدف از اف . توان

صـفر  (توانـد هـر سـه نـوع نانوسـاختار ابعـادي        گیـرد مـی   هـا مـورد اسـتفاده قـرار مـی      فیلرهایی کـه در نانوکامپوزیـت  

ــک ــدي بعــدي، ی ــدي و دوبع ــر شــکلی باشــد ) بع ــا ه ــاربرد را نشــان   4-1شــکلدر  .و ب ــاي پرک ــدادي از نانوفیلره تع

  .دهد می
  

  

  
  

  

  

                                                              
١Nanofiller
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  )1393-عباس رستمی(ها نمایش  نانوفیلرهاي پرکاربرد در زمینه نانوکامپوزیت-4-1شکل 

  

  

  	ها نانوکامپوزیت خواص-1-7-2
  

مشــترك بــین  ســازد میــزان زیــاد فصــل هــا متمــایز مــی هــا را از کامپوزیــت یکــی از عــواملی کــه نانوکامپوزیــت

گیـرد،   نـانوفیلر و زمینـه از طریـق سـطح صـورت مـی      چـون ارتبـاط   . فیلر و زمینه به دلیل نانوابعـاد بـودن فیلـر اسـت    

ــود    ــانوفیلر بیشــتر خواهــد ب ــاثیر ن ــه. هــر چــه ســطح بیشــتر باشــد ت ــق   ب ــار مکــانیکی از طری ــال ب ــال، انتق طــور مث

هـا بـدلیل سـطح بسـیار بـاال ایـن انتقـال بـار بسـیار مـوثرتر            گیـرد و در نانوکامپوزیـت   مشترك دو فاز صورت می فصل

  .است
  

هــا، ابعــاد کوچــک فیلــر و همچنــین امکــان مهندســی ســاختار در   عوامــل برتــري نانوکامپوزیــتیکــی دیگــر از 

، موجـب حفـظ شـفافیت نانوکامپوزیـت     اسـت 4-1گونـه کـه در شـکل    ابعـاد کوچـک فیلـر آن   . مقیاس نـانومتري اسـت  

دگی شـود پراکنـ   ایـن پدیـده ابعـاد کوچـک نـانوفیلر اسـت کـه موجـب مـی          دلیـل . شود نسبت به میکروکامپوزیت می

Althues(.نور مرئی در این حالت کمتر از میکروکامپوزیت باشد et al. 2007(  
  

ــاد فصــل  ــدازه کوچــک نانوفیلرهــا   دو عامــل میــزان زی ــوعی در   مــی ســببمشــترك و ان شــود کــه خــواص متن

 بهبـود خـواص مکـانیکی و   . هـا بوجـود آیـد    هـا در مقایسـه بـا دو حالـت زمینـه تنهـا و میکروکامپوزیـت        نانوکامپوزیت

ــی       ــواص فیزیک ــود خ ــزش و بهب ــه خ ــت ب ــایی، مقاوم ــداري گرم ــی، پای ــلیم، چقرمگ ــنش تس ــد ت ــانیکی مانن ترمومک

ــاي       ــه کاربردهـ ــا از جملـ ــذیري گازهـ ــل نفوذپـ ــدي در مقابـ ــواص سـ ــاد خـ ــی و ایجـ ــانایی الکتریکـ ــد رسـ ماننـ

  .هاست نانوکامپوزیت
  

ــانومتري  آن هــا حضــور نانوفیلرهــایی اســت کــه معــادل  یکــی دیگــر از مزایــاي نانوکامپوزیــت هــا در ابعــاد غیرن

ــانومتري وجــود دارنــد  . وجــود نــدارد ایــن . گــرافن و نانولولــه کربنــی دو نــوع نــانوفیلر هســتند کــه فقــط در ابعــاد ن

ــد  رو اســتفاده از ایــن فیلرهــا مــی اي در مقایســه بــا دیگــر فیلرهــا دارنــد، از ایــن  نانوفیلرهــا خــواص فــوق العــاده توان

  )1393-عباس رستمی  (.ها شود نانوکامپوزیت منجر به بهبود موثري در خواص

  

  

  

  

  

  

  

  

  



هالولههاي هدفمند تقویت شده با استفاده از نانو پایداري دینامیکی ورق10

  1مواد هدفمند- 1-8
  

با توجه به نیاز بشـر بـه یـافتن مـوادي کـه داراي ویژگـی بهتـري نسـبت بـه مـواد خـالص و مرکـب موجـود در              

محققــان . هــدایت نمــودمــواد درجــه بنــدي شــده تابعی)FGM(را بــه ســمت تولیــد مــوادصــنایع بودنــد دانشــمندان 

  .اندداده نسبت به این مواد )FGM(نام 1980در دهه ژاپنی 
  

ــا  مــواد درجــه بنــدي شــده تــابعی ــا ریــز ســاختار ن  5-1در شــکل باشــند کــه همگنــی مــی مــواد کــامپوزیتی ب

کنـد ایـن خاصـیت ویـژه بـه       خواصمیکانیکی آنهـا بطـور پیوسـته و مالیـم از یـک سـطح بـه سـطح دیگـر تغییـر مـی           

هـاي اخیـر بـا     از ایـن رو در سـال  . آیـد  حجمـی مـواد تشـکیل دهنـده بدسـت مـی      وسیله تغییر یکنواخـت در نسـبت   

ــور    ــی، راکت ــدرت الکتریک ــاي پرق ــعه موتوره ــه بهتوس ــین آالت     توج ــر ماش ــا و دیگ ــنایع هوافض ــزات ص ــا، و تجهی ه

  .آید  صنعتی، استفاده از مواردي با مقاومت حرارتی باال و مقاوم از لحاظ مکانیکی امري ضروري بشمار می
  

FG)(هدفمند  دموا
هـایی بـا درجـه حـرارت بـاال      تـرین مـواد در صـنعت بـه ویـژه در محـیط       یکـی از کـاربردي   2

هــاي قبـل در صـنعت هوافضـا از مـواد سـرامیکی خـالص جهــت        در سـال . بـرد دارد اي کـار  هـاي هسـته   ماننـد راکتـور  

ودنـد ولـی مقاومـت    شـد ایـن مـواد عـایق خـوبی ب     مـی دهـی بـر روي قطعـات تحـت اثـر دمـاي بـاال اسـتفاده          پوشش

  .را پیشنهاد دادند FGاز این رو دانشمندان علم مواد براي اولین باراند هاي وارده نداشته زیادي در برابر تنش
  

باشـد کـه از مخلـوط نمـودن پـودر آنهـا بدسـت         هـا مـی  اي از فلـزات وسـرامیک   از ترکیـب پوسـته   FGنوع رایـج 

سـطح دیگـر کـامال پیوسـته اسـت بـراي مثـال یـک سـطح          آیدبطوریکه تغییـر فلـز و سـرامیک از یـک سـطح بـه        می

اي از هـر دو مـواد اسـت کـه بـا       فلز خالص و سـطح دیگـر سـرامیک خـالص اسـت و مـابین دو سـطح ترکیـب پوسـته         

  .شود به خاصیت آن سطح نزدیک می ،اي ها، بصورت پلهنزدیک شدن از مابین دو سطح به هرکدام از سطح

    

  

  

مواد درجه بندي شده تابعی با تغییرخواص -مواد درجه بندي شده تابعی با تغییرخواص پیوستهب-الفمواد درجه بندي شده-5-1شکل 

  )1395- سعدي معین الدین حسنی(غیرپیوسته

  

  
  

  

  

                                                              
١ Functionally Graded Materials
٢

Functionally Graded
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  هدفمند کاربرد مواد -1- 1-8

مــواد تشــکیل دهنــده دیــواره (اي هــاي هســته تــوان بــه اســتفاده در راکتــور ازکاربردهــاي اصــلی ایــن مــواد مــی

ــی ــور داخل ــیمیایی  )راکت ــنایع ش ــتفاده در ص ــت (،اس ــاعا و کاتالیس ــا غش ــکی  )ه ــتفاده در مهندسیپزش ــت (، اس کاش

هـاي سـرامیکی    هـاي نـوین ماننـد اسـتفاده در موتـور      و سـایر فنـاوري  )هـا و انـدام مصـنوعی    دندان مصنوعی، استخوان

  . و پوشش در برابر خوردگی وحرارت اشاره کرد

آمـادگی بـاالیی جهـت وامانـدگی ناشـی از کمـانش حرارتـی         شـده تـابعی   به دلیل این کـه مـواد درجـه بنـدي    

هـا کـاربرد    هـا ودیگـر اجـزاي ماشـین     هـا، تـوربین   هـاي مخـازن راکتـور    را دارند این مواد در ساخت صـفحات و پوسـته  

  .زیادي دارد

  

  نامه پایان هدف -1-9
  

 ضـخامت  واسـت  هاتقویـت شـده    کـه بـا نانولولـه    ينامه بـه بررسـی پایـداري دینـامیکی ورق هدفمنـد      این پایان

ورق نامـه ارائـه مـدلی از     هـدف از ایـن پایـان   . پـردازد  کنـد مـی   خطـی تغییـر مـی    غیـر خطـی و  رابطـه  به صـورت   ورق

هـاي بعـد بـه جزییـات بیشـتر       فصـل بهتـرین کـارایی را داشـته باشـد     کـه   هـا اسـت   هدفمند تقویت شـده بـا نانولولـه   

ــی .پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردازد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  

  مقدمه - 2-1
  

الزم اسـت قبـل از   . پـردازد  هـایی در زمینـه پایـداري دینـامیکی مـی      ي پیشـینه پـژوهش  این فصـل بـه مطالعـه   

  .که به این موضوع پرداخته شود اساس و مفاهیم پایداري دینامیکی را شناختاین 

شـده  هـایی کـه دینامیـک آنهـا بطـور دقیـق توسـط چنـد معادلـه دیفرانسـیل تعیـین             تئوري ارتعاشات به سازه

بــر همـین علـت اسـت کــه ایـن تئـوري، اغلـب بـا در نظــر گـرفتن حالـت ایـده آل از مســاله           . شـود  بکـار بـرده مـی    و

. باشـد  صـحت تمـام ایـن فرضـیات در عمـل روشـن نمـی       . شـود  واقعی و اعمـال فرضـیات مختلـف گسـترش داده مـی     

  .شود ه نامیده میسازي ریاضی آن سازآل سازي یک سازه واقعی پیش از انجام آنالیز، مدل فرآیند ایده

نیـاز بـه اسـتخراجمدلی سـاده و آسـان      . باشـد  منحصـر بـه فـرد نمـی     ،سـازییک سـازه واقعـی   آل مدلحاصالز ایده

ــک  ــالیز تئوری ــراي آن ــامیکرا دارد    و ب ــر درك از دین ــوي دیگ ــه و از س ــه  تجرب ــد ب ــدل  . نیازمن ــودال، م ــالیز م در آن

ــا تعــداد   رفتارهــاي پیوســته . باشــد محــدودي درجــات آزادي مــیریاضــی مــورد اســتفاده اغلــب بصــورت گسســته ب

ــکل  ــد ش ــتم، مانن ــی      سیس ــایش داده م ــب نم ــل مناس ــازي در فواص ــته س ــیله مقادیرگسس ــه وس ــا، ب ــوند موده . ش

بــه کمکتبــدیل هــاي . شــود بنــابراین، ایــن مــدل اغلــب بــه وســیله تعــدادي معادلــه دیفرانســیل معمــولی ارائــه مــی 

متنـاهی بـودن سـاختار مـدل     . نسـیل بـه معـادالتی جبـري تبـدیل مـی شـوند       الپالس یا فوریـه، ایـن معـادالت دیفرا   

  .دهد هاي چند درجه آزادي را نیز نشان می وابستگی آنالیز مودال به تئوري سیستمریاضی، 

  

  مفاهیم اساسی ارتعاشات - 2-2
  

ر تغییــر مکــان د(ارتعاشــات، یــک پدیــده دینــامیکی و عبــارت اســت از دینامیــک اجســام قابــل تغییــر شــکل   

هرجسمی که داراي جـرم و خاصـیت االستیسـیته یعنـی حرکـت  نسـبی بـین اجـزا باشـد قـادر بـا ارتعـاش             ) اثر نیرو

و هـر  . توانـد متنـاهی و یـا نامتنـاهی باشـد      ایـن تکـرار مـی   . باشـد  ارتعاش، یـک حرکـت خـودتکرار شـونده مـی     . است

. توانـد جنبـه آمـارینیز داشـته باشـد      اشـات مـی  فرآینـد تکـرار در برخـی ارتع   . باشـد  تکرار لزوماً مشابه تکرار قبـل نمـی  

هـاي اینرسـی و االسـتیک نظیـر جـرم و فنـر نمـی         بـر خـالف تصـور عمـومی، ارکـان اصـلی ارتعاشـات حضـور مؤلفـه         

تـوان بـه عنـوان تبـدیلی میـان انـرژي جنبشـی و انـرژي پتانسـیل در نظـر گرفـت،             از آنجا کـه ارتعـاش را مـی   . باشد

ذخیــره و رهــا . هــر دو نــوع انــرژي باشــد) و آزاد کــردن(ابــزار الزم بــراي ذخیــره یــک سیســتم ارتعاشــی بایــد داراي 

  . سازي انرژي جنبشی معموالً به کمک جرم و انرژي پتانسیل به کمک فنر انجام می شود
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نشـان داده شــده اسـت، مثـالی از یــک سیسـتم ارتعاشــی      1-2جـرم متصـل بــه یـک فنــر افقـی کـه در شــکل      

یـک آونـگ نیـز    . جرم، عضو مربوط به انـرژي جنبشـی و فنـر عضـو مربـوط بـه انـرژي پتانسـیل مـی باشـد          . می باشد

در . ایـن سیسـتم بخـش فنـري شـکلی بـراي انـرژي پتانسـیل نـدارد         . مثالی شاخص از یـک سیسـتم ارتعاشـی اسـت    

ایـن مثـال، تصـور وجـود جـرم و فنـر       . کنـد  انـرژي جنبشـی و پتانسـیل را ایفـا مـی      واقع، جرم هر دو نقش مربوط بـه 

  .کند هاي ارتعاشی را نفی می در تمام سیستم
  

  دو سیستم ساده ارتعاشی -1-2شکل 

  

  اي سیستم ارتعاشیزاج - 2-3
  

ــیله            ــامل وس ــل ش ــی در ک ــتم ارتعاش ــک سیس ــیل     ی ــرژي پتانس ــره ان ــراي ذخی ــر یا(اي ب ) االستیســیته فن

اسـت  ) دمپـر (اي برایاسـتهالك تـدریجی انـرژي     و وسـیله ) جـرم یـا اینرسـی   (اي براي ذخیـره انـرژي جنبشـی     وسیله

باشـد در   ارتعاش یک سیسـتم مسـتلزم تبـدیل متنـاوب انـرژي پتانسـیل سیسـتم بـه انـرژي جنبشـی وبـالعکس مـی            

کنـد و اگـر ایـن    قـداري انـرژي تلـف مـی    باشـد در هـر سـیکل م   ) دمپـر (صورتی که سیسـتم داراي مسـتهلک کننـده    

  .گردد تهلکمیسانرژي از یک منبع خارجی جایگزین نگردد نوساناتپس از مدت زمان مشخصی بطور کامل م
  

  :شودارتعاشات به دو دسته عمومی تقسیم می
  

ــدارد تنهــا نیــروي   :ارتعاشــات آزاد -الــف ــر ن مــؤثر نیــروي ارتعاشــی اســت کــه هــیچ نیــروي خــارجی در آن اث

آیـد و سیسـتم در ایـن نـوع ارتعـاش تحـت یـک یـا چنـد           مـی  تحریـک اولیـه بـه نوسـان در    ذاتی خود سیستم که بـا  

آیـدو توسـط توزیـع جـرم وسـختی       هـاي ذاتـی سیسـتم بـه شـمار مـی       آیدکـه از ویژگـی   فرکانس بـه ارتعـاش در مـی   

  .شود تعیین می
  

دهـد و   هـاي خـارجی ارتعـاش انجـام مـی      نیـروي هنگـامی کـه یـک سیسـتم تحـت اثـر       : ارتعاشات اجبـاري  -ب

شـود اگـر فرکـانس     این نیروي خارجی نوسـانی اسـت سیسـتم بـه صـورت اجبـاري بـا فرکـانس نیـروي مـرتعش مـی           

افتــد و  اتفــاق مــی13هــاي طبیعــی سیســتم منطبــق شــود پدیــد تشــدید یــا رزونــانس   تحریــک بــر یکــی از فرکــانس

  .که ممکن است این براي سیستم خطرناك باشدگردد  نوسانی با دامنه بسیار بزرگ نتیجه می

  

  
  

  

                                                              
١٣ Resonance  
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  پایداري دینامیکی - 2-4
  

منظور از پایداري دینـامیکی، توانـایی سیسـتم در حفـظ شـرایط جدیـد پـس از نوسـانات ایجـاد شـده بـا یـک             

  .تا از فروپاشی در امان ماند اغتشاش کم دامنه است
  

اســت پایــداردینـامیکی  ی از نظــرسیسـتم کنــد که بیــان مـی  بــه زبـان ریاضــی  14پایـداري دینــامیکی لیاپـانوف  

بــاقی بمانــد در تعــادل  حــول نقطــه یــا در نزدیکینقطــه تعــادل ،اولیــهحالــت  در دادنهــاي آن بــا قــرار تمامپاســخکه

  .امنهستندناحیهگیرد هایی که پاسخ در آن قرار می ناحیه. باشد غیراینصورت سیستم دینامیکی، ناپایدار می

  

  ارتعاشات پیوسته-2-5
  

ــکی،خودرو،ویادیگربرنامه ــاختارویااجزاي دستگاهدرمکانیک،عمران،هوافضا،زیستپزشــــ ــی  هرســــ هایمهندســــ

این گیـــــــــــــرد، هنگامیکهتحتبارنوســــــــــــانقرارمی . شـــــــــــــود ازیکسیستمپیوستهتشــــــــــــکیلمی 

 .گیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد سیستمتحترفتارارتعاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیقرارمی

ــیدراینبرنامه ــتبهعلتتنشهاهستند ارتعاشاتیکرابطهمهندســـــ ــدید ممکناســـــ ــانس(هایشـــــ ) بهطورکلیازرزونـــــ

  .دستگاهیاسازهایجادشود) سقوطکامل(ویاخستگیمواددرطییکدوره،یکشکستفاجعهبار
  

در ســال تاکومــا پــل .باشــد مــی15تاکومــاپــل  در آن رخ داده اســت پدیــد تشــدید هــایی کــه یکنمونــه از ســازه

ــد 1940 ــا    4افتتاحشـ ــد، یکبـــاد بـ ــوردگی و فروریختگـــی    مایلدرســـاعتپل 42مـــاه بعـ ــت تـــاب خـ را تحـ

-حامدرحمنشــکرگزار (باشــد نمــایی از پــل تاکومــا مــی 2-2شــکل .کهیکحالترزونــانس پیچشــی شــکل گرفــت، قــرار داد

1392(.  
  

  

  )1392-حامدرحمنشکرگزار(پل تاکوما -2-2شکل 

  

ــمی  ــر این،ارتعاشـ ــالوه بـ ــه  عـ ــود ازدامنـ ــکالتی برایکاربرانشـ ــازحدویابه تواندباعثمشـ علتظهورخودرابه هایبیشـ

 پیوســـــتههای هایکاربردیدیگرازارتعاشـــــات ازسیســـــتم برنامـــــه). بهویژهدرفرکانســـــهایباالتر(حالـــــت نـــــویز

بســـیار موضـــوع  پیوســـتههای تواندرتشخیصصـــداو زمینههایآکوستیکوموســـیقی بـــه کـــار بـــرد لرزشسیســـتم  مـــی

                                                              
١٤ Alexander Mikhailovich Lyapunov
١٥

Bridge Tacoma  
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ــته. جالبیاســـت ــفحات، پوســـته ها،میلـــه بهطورنظریکشفچگونگیرشـ ــتهلرزش،بهویژه هاودی ها،پرتوها،صـ گراجسامپیوسـ

ــکل  ــه شـ ــانس درچـ ــت هاوفرکـ ــتمعالوهبراین، .هاییکهآزادانهآنهارالرزاند،جذاباسـ ــوع   ارتعاشسیسـ ــته، موضـ هایپیوسـ

  . کند آلیاست که بهدرکرفتارومعانیاز معادالتدیفرانسیل جزئیومسائل مقادیر ویژه کمک می ایده

ــتمدر  ــتههای ارتعاشاتسیســ ــبهعنوانحرکت، پیوســ ــت  یتناوبارتعاشــ ــتیکیامیانگین حرکــ ذرات ازیکجسماالســ

ایبهعنـــوان  در آن،دوره بطـــوري کـــه  تعادلنیســـتدر  موقعیتکهـــدرآن،از موقعیتتعادلیـــمتـــوالی درجهتمخالف

ــلمنظمرخ ــکل داده استتکراردرفواص ــت در ش ــه   )3-2(یاتعریفشدهاس ــه نمون ــور خالص ــتم بط ــان   اي از سیس ــا نش ه

  .)(Arthur et al. 2008داده شده است 

  

  

  )(Arthur et al. 2008مدل گسسته میله) ب(  Mمیله پیوسته با جرم ) الف(-3-2شکل 

  

  مروریبرمطالعاتگذشته - 2-5
  

  همکارانشلی و تحقیقات
  

 لولــهبــه تحلیــل پایــداري پنــل ســیلندري تقویــت شــده بــا اســتفاده از نانو  2014در ســال همکــارانشو 16لــی

هـاي متناوبپایـداري را   تغییراتضـخامت نسـبت بـه شـعاع پنـل و در بـار      هـا و  لولـه بـا تغییـرات حجـم نانو   . انـد  پرداخته

از روش ریتــز  .انــد تاناکــا خصوصــیات مـواد مکــانیکی را بدســت آورده  -بــا اسـتفاده از روش مــوري . انــدبررسـی کــرده 

د و انـ  هیـل، معـادالت حـاکم  را بدسـت آورده    -و بـا اسـتفاده از معـادالت متیـو    . انـد  براي حل معـادالت اسـتفادهکرده  

  .اند با تقریب اول بولوتین حل کرده
  

. هــا بــر روي منــاطق ناپایــداري تــاثیر داردلولــههــا و تغییــرات حجــم نانولولــهنشــان دادنــد کــه پراکنــدگی نانو

مقـدار فرکـانس    هـا بـا افـزایش حجـم نانولولـه    هـا در پنـل نشـان دادنـد کـه      هاي مختلف نانولولههمچنین براي حجم

نشـان دادندکـه بـا تغییـر نسـبت طـول بـه شـعاع در روي  ناحیـه ناپایـداري تـاثیر دارد             و .یابـد  بی بعد افـزایش مـی  

Lei(ه طـوري کـه بـا افـزایش نسـبت طـول لولـه بـه شـعاع، ناحیـه ناپایـدار محـدود تـر و کمتـر مـی شـود                بـ  et al. 

2014(.  
  

  

  

  
  

  

  همکارانشو نگیپ یچ تحقیقات
  

  

  

                                                              
١٦Z.X. Lei
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Abstract
ResearchAim:In this thesis, the dynamic stability of nanotube-reinforced sheets is presented by studying 
linear and nonlinear thickness changes as well as the volume fraction percent of nanotubes.

Research method:The analysis using the mesh - free-ritz method.The Mori-Tanaka approach is employed to 
estimate effective material properties of the resulting nanocomposite sheet. Using the Ritz Minimization 
Method and using the Mathieu – Hill equation, the governing equations are extracted and is solved with the 
first approximation bolotin.

Findings:The effect of nanotubes volume fraction, linear and nonlinear variation of sheet thickness and 
dynamic stability of composite sheet in the boundary conditions under the harmonic force of sheet 
instability regions with regard to force frequency variation and the above are presented.

Conclusion:In a sheet whose thickness changes linearly; In the boundary conditions of the FFFF, by
increasing the volume fraction of the nanotubes leads to increases the of the instability regions. In the 
boundary conditions SSSS-CCCC, by the increasing of the volume fraction of the nanotubes,leads to 
decreases of the instability region. Also, in the boundary conditions SSSS – FFFF with increasing the width 
and length of the sheet leads to increasing the of the instability regions. In the boundary conditions CCCC
with increasing the length of the sheet leads to decreases the of the instability regions and with increasing
the width of the sheet leads to increases the of the instability regions. For the sheet whose thickness changes 
with nonlinear relationship; In the boundary condition of the FFFF – SSSS – CCCCby the 
increasingvolume fraction of the nanotubes leads to decreases of the instability regions. In the boundary 
conditions SSSS – CCCC – FFFF by increasing the width of the sheet leads to decreases of the instability 
regions and by increasing the length of the sheet leads to increases of the instability regions. Descriptions 
are also about on the modes distribution of nanotubes. There are also some explanations for the effects of 
the nanotube distribution states.

Keywords:Dynamic Stability of functionally graded Sheets, Nanotube, Ritz Method, Mathieu–Hill Equation, Mori 
Tanaka, Approximation of First Bolotin , mesh – free – ritz method
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