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 مقدمه و هدف -1

 

 نانوفناوری و آشنایی با آن-1-1

ی را در بر دارد. موضوع اگستردهی هاپژوهشی کاربردی است که هادانشی از ارشتهنانوفناوری یا نانوتکنولوژی 

 100تا  1یی در ابعاد کمتر از یک میکرومتر، معموالً بین هادستگاهاصلی نانوفناوری، تحلیل، استفاده و کاربرد مواد یا 

هایی در این ابعاد است که اثرات یستمسنانومتر است. در واقع نانوتکنولوژی فهم و به کارگیری خواص جدیدی از مواد و 

دهند. نانوفناوری، یک دانش یمخواص کوانتومی بر خواص کالسیک از خود نشان  غلبهعمدتًا متأثر از  فیییکی جدیدی

شناسی، فیییک کاربردی، مهندسی مواد، یستزیی چون پیشکی، دامپیشکی، هارشتهای بوده و به رشتهیانمبه شدت 

 .1شودیمبرق و مهندسی شیمی نیی مربوط رسانا، شیمی ابرمولکوب و حتی مهندسی مکانیک، مهندسی یمنابیارهای 

کنونی در ابعاد نانو یا  دانش دهندهادامهعنوان  تواند بهیم( به این نتیجه رسید که نانوتکنولوژی 1386رحمانی )

فناوری در دنیا،  حوزهعنوان جدیدترین  ی بهناورنانوفتر باشد. یامروزهایی جدیدتر و یهپادانش کنونی بر  دهندهشکل

شود: بررسی مواد در ابعاد اتمی یا یمگونه تعریف یناین حالت ترسادهمورد توجه اکثر کشورها قرار گرفته است و در 

 ترینکوچکهایی است که با دست بردن در یتفعال جانبهمولکولی در مقیاس یک میلیاردم آن. فناوری نانو توصیف همه

« فناوری»و « نانو» کلمهو آن دست یابیم. نانوفناوری که از د العادهخارقشود که به خواص یمجیء ماده یعنی اتم باعث 

باشد. یمیک تا صد نانومتر  هاآن اندازه، طراحی و استفاده از محصوالتی است که شده به معنای توسعه، ساختتشکیل

 هارشتهها و رویکردی تازه در تمام یرفناودر حقیقت نانوفناوری یک فناوری جدید نیست بلکه یک مقیاس جدید در 

دهد، که بتواند دخالت خود را در ساختار مواد گسترش دهد و در ابعاد بسیار ریی، به یماست؛ که این توانایی را به بشر 

 . هایی که بشر تاکنون به آن دست یافته، اثرگذار باشدیفناورتواند در تمام یمساخت و طراحی اقدام کند. این توانایی 

جاییه نوبل در نطق مشهورش تحت عنوان  برنده 2( شروع شد. ریچارد فایمن1959اولین نگاه به نانوفناوری در ساب )

انقالب نانو را آغاز کرد. بررسی روابط مکانیکی از جمله کمانش، خمش، پیچش  "آن پایین فضای بسیاری وجود دارد  "

اخیر با پدید آمدن  یهاسابث مکانیک جامدات بوده است. در و ارتعاشات طولی و عرضی سالیان متمادی موضوع بح

نوین در  هاییتئورجدیدی به دنیای علم گشوده شد. لیوم ایجاد تغییرات در روابط و به کارگیری  یچهدرنانو  یآورفن

 .(1386رحمانی، آورد )جدیدی در علم مکانیک به نام نانومکانیک پدید  شاخهفضای ابعادی میکرو و نانو 

باشد. ناپذیر میها اجتناببندی آنگیرد که نیاز به طبقهوسیعی از مواد را در بر می یک نگاه، نانوتکنولوژی عرصهدر 

                                                      
1 http://www.nano.ir 

2 Richard Feynman 
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خصوصیات مختلف الکتریکی، مکانیکی، مواد نانوساختار است.  "نوع"و  "خصوصیت" هابندیطبقهمالک این  ینترمهم

باشد. اما در این یک از نقاط قابل تأمل در این فناوری نوین می وژیکی هرنوری، مغناطیسی، شیمیایی، کاتالیستی و بیول

وقتی تغییر قوانین فیییکی است. چرا که  الت تغییر خواص فیییکی در نتیجهیکی از مشک مسیر مشکالتی هم وجود دارد.

گذارد و به تصویر ر آن تأثیر مینانومتر محدود شود، این محدودیت در رفتا ۱۰۰جامدی در فضایی کمتر از  سیاب یا ماده

های علمی کشیدن این محدودیت در روابط و معادالت مشکل است. مشکل دیگر اینکه در علوم مهندسی کنونی شاخه

که این جداسازی در مقیاسی همچون نانو شود، درحالینه پیرامون هر یک بحث مییکدیگر تفکیک شده و جداگااز 

های جدید احساس غالباً خصوصیات مختلف روی هم تأثیر گذاشته و ضرورت ایجاد دانشپذیر نیست یعنی چندان امکان

ه تا بتوان از این مواد یافتن روابط بر اساس قوانین علمی نیاز بود یافتن ارتباط میان خصوصیات مختلف،شود. پس از می

شود؛ کرو و همچنین میکرو تا ماکرو مطرح میهای نانو تا میعملی کرد. در اینجا بحث لیوم ارتباط میان مقیاس استفاده

پیکونیوتن و محاسبات در ابعاد  گیری نیروها در اندازهی اندازهفردی براهبهای منحصرچنین لیوم ساخت دستگاههم

 شود.نانومتر احساس می

ین فناوری بر اکثر ار دانند. به دلیل تأثیفناوری را بسیار درخشان مینانو نظران و محققان، آیندهبسیاری از صاحف

مباحث  های مختلف، بدون گرایش بهنظران این است که متخصصان رشتههای موجود، عقیده صاحفصنایع و فناوری

بسیاری از صنایع  فناوری در رشد و پیشرفتهای آینده، فرصتی برای رشد نخواهند داشت. تاثیر اساسی نانونانو در دهه

های جدید با و سیستم عنوان توانمندی تولید مواد، ابیارهاه دارد. علوم و فناوری نانو بای رشتهها ماهیت فراو فناوری

ز آن جمله اهای مختلف علمی و صنعتی شده است؛ دقت اتم و مولکوب، موجف تعریف کاربردهای بسیار زیادی در عرصه

نانو  / های میکروها و دستگاهکرنش، جرم، آشکارسازها، محرکها در حسگرهای سازهتوان به استفاده نانومی

 الکترومکانیکی اشاره کرد.

ای دارد. علوم و فناوری نانو ها ماهیت فرارشتهتأثیر اساسی نانوفناوری در رشد و پیشرفت بسیاری از صنایع و فناوری

های بسیار زیادی های جدید با دقت اتم و مولکوب، موجف تعریف کاربردبه عنوان توانمندی تولید مواد، ابیارها و سیستم

های دارو، غذا، بهداشت، های مختلف علمی و صنعتی شده است. برای نانوفناوری کاربردهای بسیاری را در حوزهدر عرصه

 وها، محیط زیست، انرژی، الکترونیک، کامپیوتر، اطالعات، مواد، ساخت، تولید، هوافضا، بیوتکنولوژی درمان بیماری

ها تأثیرگذار شود که نانوفناوری در صنایع و تمام فناوریاند، لذا مشاهده میرشمردهکشاورزی، امنیت ملی و دفاع ب

کاری بسیار  یک زمینه بخش پیشکی و بهداشت، ای و بنیادین بوده، به عنوان نمونه درباشد. این تأثیر اغلف ریشهمی

که رحالیاضر به صورت حجمی است؛ در حاب حمهم نانوفناوری، سیستم توزیع دارو در داخل بدن است. مصرف دارو د

صورت مستقیم  وسایل تیریق متفاوت با امروزه بهد. در روش جدید، دارو با های خاصی از بدن نیازمند آن هستنسلوب

وسازی ب در صنعت دارشود. این تحوگیری شده و دارو به محل نیاز تحویل داده میهای مشخص جهتبه سمت سلوب

 بنیادین است.

که بعد ضخامت آن در مقایسه با دو بعد دیگر که بیانگر  بعدیسهی سازه منظور از صفحه جسمی است در مهندس

 به بعد ضخامت دارد. ، بسیار کوچک است. خمش و تغییر شکل حاصل از بارگذاری صفحات بستگیباشندیمسطح جسم 

جلف  وجه محققان و پژوهشگران را به خودر تیاخ یهاه دارند، در سابک فردیمنحصربهها، با توجه به خواص نانوسازه
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، یکیانکل خواص میدر ابعاد نانو، به دل یهاسازه ین اعضایدتریاز جد یکی عنوان بهی، ین 1گرافن یهااند. ورقردهک

به گرافن  یها. امروزه ورقشده، مورد توجه قرار گرفته استمشاهده هاآنه در ک فردیمنحصربه یکیترونکو ال یکیترکال

به  یکیانکترومکال یهانندهکدیها و تشدتیامپوزک، نانویکیترکال یهایگسترده در نانوسنسورها، نانونوسانگرها، باتر طور

 (. 2009، 2شوند )مورمو و پرادهانیار برده مک

 

 ساختارهای کربنی-1-2

 مختلفی هایفناوری اساس و پایه روایناز دارند. شرکت بسیاری شیمیایی ممه ترکیبات ساخت در کربن هایاتم

 نظر از کربن های اتم دهند. پیوند نیی کربن هایاتم با توانند می دیگر، عناصر با شدن ترکیف بر عالوه ها اتم این هستند.

 امکان که دارند آزاد الکترون چهار بنابراین هستند.  1𝑠22𝑠22𝑝2الکترونی ساختار دارای ها،اوربیتاب شدن پر ترتیف

 به گوناگون ترکیبات در هند،دمی تشکیل هااتم این که وندهاییپی سازد. می مهیا هااتم این برای را پیوند چهار تشکیل

 پیوند چهار الماس ساختار در هااتم این کند.می ایجاد نیی متفاوتی خواص راینبناب و شودمی دیده متفاوتی هایشکل

 .دهدیم پیوند دیگر کربن اتم چهار با کربن اتم هر یعنی کنند. می یجادا )Bond Covalent Single( االنسیوکو نهیگا

 نیی گرافن و فولرن نانولوله، گرافیت، ساختار در است. کرده استفاده پیوند تشکیل برای خود ظرفیت 4 تمام از بنابراین

 نتیجه در و دهدیم پیوند دیگر اتم 3 با تنها اتم هر که تفاوت این با دارد. وجود کربن یهااتم بین اییگانه پیوندهای

 خالی ظرفیت این کند.نمی مصرف را خود هاییتظرف از یکی کربن اتم ساختارها این در دارد. کوواالنسی یگانه پیوند سه

 ظرفیت این دهد. پیوند تشکیل هااتم دیگر با یاصفحه از خارج صورت به تواندیم است، اضافی الکترون یک واقع در که

 .دهد پیوند محیط در موجود ادیکالیر یهااتم دیگر یا عاملی یهاگروه با شرایطی در تواندیم معلق یا آزاد

 

  گرافن-1-3

پذیری الکترونی بسیار باال رسانا با گاف نواری صفر است و همچنین دارای تحرکیا نیمه فلیشبهگرافن طبیعی یک 

اتمی آن شده  یهالفرد گرافن، موجف بروز شفافیت باالی غیرمنتظره تک در دمای اتاق است. خواص نوری منحصربه

 .کاربردهای گرافن باز شودکه مرزهای جدیدی در زمینه  رودیماست. با در نظر گرفتن این خواص جالف انتظار 

کربن  یهاصفحات گرافن با کنار هم قرار گرفتن اتماست.  sp2 هایهمان طور که گفته شد، گرافن یک تک الیه از کربن

و  3بوهم 1986در ساب . اتم کربن دیگر پیوند داده است 3. در یک صفحه گرافن، هر اتم کربن با شوندیتشکیل م

ورقه ورقه کردن گرافیت به تک صفحات گرافن  2004حاب تا ساب هر ا گرافن نامیدند. بهیه گرافیت رهمکارانش تک ال

عالقه شدیدی  گرافن، غیرعادی خواص درپییپمشکل بود. در آن ساب گرافن با روش ساده اسکات جدا شد و کشف 

کاهش گرافن اکسید و تبدیل های مختلفی برای میان محققان برای تولید و کاربرد این ماده به وجود آورده است. روش

                                                      
1. Graphene Sheets 

2. Murmu & Pradhan 

3 Bohm et al 
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 .1آن به گرافن وجود دارد

برخوردار  ییت به سیایگرافن از اهم یهاورق یکیانکخواص م دربارهق و پژوهش یتحق ،اربرد گستردهکن یل ایبه دل

های گرافن از اهمیت به سیایی برخوردار به دلیل این کاربرد گسترده تحقیق و پژوهش درباره خواص مکانیکی ورق است.

های شوند. روششده است، که بسته به نوع صفحه به کار برده میمعرفی 2های صفحهاست. تاکنون انواع مختلفی از نظریه

و روش تربیع دیفرانسیلی عمومی  5، روش ریلی ی ریتی4حدود، روش تفاضالت م3متعددی از قبیل روش المان محدود

های صفحه استفاده یسیته غیرمحلی و نظریهاالستیه نظرآمده از ترکیف برای حل معادالت به دست GDQ(6(شده 

مالحظه، بسیار های اخیر، به دلیل سادگی و دقت قابلشود، که از این میان روش تئوری کالسیک صفحات در سابمی

ی تحلیلی و عددی وابسته پارامتر هاروشد توجه قرار گرفته است. اما با توجه به اینکه نتایه به دست آمده از مور

های طبیعی به دست آمده، تعیین این پارامتر امری ضروری است. است، برای محاسبه مقدار دقیق فرکانس 7غیرمحلی

ای مقادیر مختلف پارامتر غیرمحلی باهم مقایسه شده و های تحلیلی و عددی بربدین منظور نتایه حاصل به کمک روش

شده است و در اکثر های اخیر کمتر بدان پرداخته ای که در سابشود. مسئلهمقدار مناسف پارامتر غیرمحلی محاسبه می

 است. های گرافن به ارا ه نتایه وابسته به پارامتر غیرمحلی بسنده شدهمقاالت منتشرشده در زمینه ارتعاشات ورق

 جذب اخیر یهاساب در قوی آوریفن و علمی بهره گرافن گرافیت، نازک هاییلمف و مشبک الیه تک کشف زمان از

 مقیاس در یهاهدستگا در ساختاری عناصر عنوانبه  استفاده برای عظیم پتانسیل دارای گرافنی صفحات .است کرده

 اال،ب بسیار سختی باال، اثرات سطح کم، وزن مانند خود، توجه قابل شیمیایی و فیییکی مکانیکی، به خواص توجه با نانو،

 بین کربن هستند که یهااتممتشکل از تعدادی از  گرافن تک الیه .است خود محیط تغییر به حساسیت بسیار باال و

وضوعات مهم در ماز  گرافنی یهالتک  بررسی .زنبوری متصل شده استیق پیوند کوواالنسی در شبکه النهاز طر هااتم

 شده است.تک الیه و مدب پیوسته نانوصفحه مستطیل شکل نشان داده ( ورق گرافن1-1در شکل ) .مقیاس نانو است

 

 
 .(Sarrami et al, 2014)مدب پیوسته نانوصفحه (b)یه ورق گرافن تک ال (a) -1-1شکل 

 

                                                      
1 http://www.nanoclub.ir/index.php/articles/show/197. 

2. Plate Theories 

3. Finite Element Method 

4. Finite Difference Method 

5. Rayleigh-Ritz Method 

6. Generalized Differential Quadrature Method  

7. Nonlocal Parameter 



 5 مقدمه و هدف

 

ها در نانوسنسورها این ورق گستردهها با توجه به کاربرد های گرافن، مشخصات ارتعاشی آناز بین خواص مکانیکی ورق

هایی که در زمینه انجام آزمایش برای تعیین ها حا ی اهمیت است. به دلیل دشواریها و سایر نانودستگاهو نانوتشدیدکننده

سازی دینامیک مولکولی سازی عددی و یا شبیههای تحلیلی، مدبعموماً از روش ها وجود دارد،مشخصات مکانیکی نانوورق

)MD(1 سازی عددی بر مبنای نظریه های تحلیلی و مدبشود. روشها استفاده میبرای تعیین مشخصات ارتعاشی آن

 یهاست بلند سازهیبه ل شدهاضافهن موارد یورق گرافن از آخرباشند. های صفحه استوار میو نظریه 2یسیته غیرمحلیاالست

 2004ن بار در ساب ینخست ی(. برا2013، 3ورهیهرا و ریرده است )مکرا به خود جلف  یعلم جامعهه توجه کاست  یربنک

ه شدند. از آن پس تحقیقات بیشتری بر روی این یالکد گرافن تیر موفق به تولستدر دانشگاه منچ 4میگروه پروفسور گر

، 5اف خضرا ی و همکاران)علیهستند دانشمندان دریافتند که گرافن دارای خواص غیرعادی و استثناییماده انجام شد و 

های زنبوری است که با توجه به برهمکنشای النه(. گرافن یک کریستاب کربنی یک یا چند الیه با ساختار شبکه2015

شد. گرافن الکتریسیته و حرارت را با بازدهی بسیار باانگییی میمولکولی دارای خواص شگفتاتمی و بینالکترونی، بین

اف ؛ علی2016، 6ای بیشتر است )ساتلردهد به طوری که رسانایی الکتریکی آن در دمای اتاق، از هر مادهباالیی انتقاب می

ی شده گیراندازه K1-W/m5000-1(. رسانایی حرارتی گرافن در دمای اتاق به طور تقریبی 2015خضرا ی و همکاران، 

باشد. بنابراین گرافن حرارت می K1-W/m401-1ست که مس در دمای اتاق دارای رسانایی گرمایی ا است. این در حالی

(. گرافن همچنین به داشتن ضریف انبساط حرارتی 2016دهد )ساتلر، را به طور تقریبی ده برابر بهتر از مس انتقاب می

 (.2009، 7بسیار باال شهرت دارد )با و و همکاران

برابر  100باشد، بلکه با توجه به وزن بسیار پایین خود، حدود ترین ماده موجود میتنها نازکعالوه بر این گرافن نه

تر از فوالد است. به طور تجربی مشخص شده است که گرافن هر دو رفتار االستیک غیرخطی و شکست ترد را از محکم

باشد که مقداری می TPa) )1ی رت گرفته گرافن دارای مدوب االستیسیتههای صودهد. بر اساس آزمایشخود نشان می

(. شکست ترد در تنش بحرانی برابر 2016های کربنی است )ساتلر، ی نانوتیوببسیار باال و نیدیک به مدوب االستیسیته

𝜎𝑢با تنش نهایی  = 130(𝐺𝑝𝑎) واقعی  یک ماده قداری است که تاکنون برایدهد. این مقدار بیشترین مرخ می

(. 2016باشد )ساتلر، پذیری باالیی میحاب گرافن دارای انعطاف(. درعین2008، 8گیری شده است )لی و همکاراناندازه

ای این مدوب االستیسیته و تنش نهایی بسیار باال باعث شده است که گرافن انتخابی بسیار جذاب برای کاربردهای سازه

 و غیر از آن باشد.

زنبوری ای النههای کربن است و دارای ساختار شبکهاین بیان شد، گرافن متشکل از اتماز  ی که پیشطورهمان

 به نمایش در آمده است. 2-1باشد. این ساختار اتمی در شکل می

                                                      
1. Molecular Dynamics Simulation 

2. Nonlocal Elasticity Theory 

3. Myhra & Riviére 

4. Greim 

5. Aliofkhazraei & et al. 

6. Sattler 

7. Bao & et al. 

8. Lee & et al. 
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 (2016زنبوری در گرافن )ساتلر، ای النهساختار شبکه -2-1شکل 

 

هاست. یک ویژگی هندسی برخی مولکوب 2قابل تعریف است. کایرالیتی 1برای گرافن برداری به نام بردار کایراب

-1(. در شکل 2003، 3مولکوب کایراب، مولکولی است که تصویر آن در آینه بر خود مولکوب قابل انطباق نیست )برویس

1شده است. بردار کایراب به صورت ای از یک مولکوب کایراب نشان دادهنمونه 3 2hC ma na  شود که در تعریف می

ها برابر با باشند، که طوب آنمی 4بندی گرافنبردارهای اصلی شبکه 2aو  1aاعداد صحیح و بردارهای  nو  mآن 

0 03a b  که در آن
0 0.142( )b nm (. این بردار در 2013، 5بین اتمی است )موریس و اینیوسکی طوب فاصله

 ( نشان داده شده است.4-1شکل )

 

 (2003ای از مولکوب کایراب)برویس ، نمونه -3-1شکل 

 

0mها که به ازای بردار کایراب با مقادیر آرایشی از اتم   0یاn (، آرایش 4-1یجاد شود )رنگ سبی در شکل ، ا

mو آرایشی که به ازای  6زیگیاگ n شود. همچنین گفته می 7(، آرایش آرمیچر4-1، ایجاد شود )رنگ آبی در شکل

                                                      
1. Chiral Vector 

2. Chirality 

3.  Bruice 

4. Graphene Lattice 

5. Morris & Iniewski 
6. Zigzag Graphene Sheet 

7. Armichair Graphene Sheet 
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0به آرایش اتمی متناظر با بردار کایراب دلخواهی با  m n شود )موریس و اینیوسکی، گفته می 1، آرایش کایراب

های زیگیاگ، های ورق دارای آرایش زیگیاگ، آرمیچر و کایراب باشند به ترتیف ورقهای گرافنی که در لبه(. ورق2013

 قابل مشاهده است. 5-1های گرافن بر اساس کایرالیتی ورق در شکل شوند. انواع مختلف ورقآرمیچر و کایراب نامیده می

 

 

 (2015، 2تعریف بردار کایراب برای ورق گرافن )وودز و همکاران -4-1شکل 

 

 

 (2009پور، )سخاییها ها در لبههای گرافن بر اساس آرایش اتمانواع مختلف ورق -5-1شکل 

 

 های گرافنکاربردهای ورق -1-3-1

که دارند دارای کاربرد  فردیهای گرافن به دلیل خواص منحصربهطوری که در بخش قبلی عنوان شد، ورقهمان

باشند. گرافن پتانسیل و میکروالکترومکانیکی می 3های نانوالکترومکانیکیخصوص در سیستموسیعی در صنایع مختلف به

                                                      
1. Chiral Graphene Sheet 

2. Woods & et al. 
3. Nanoelectro-Mechanical 
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در پردازش  2از کاربردهای عملکرد باال 1های تکنولوژی تبادب اطالعاتبسیار باالیی برای ایجاد تحوب در بیشتر حوزه

تر پذیر از خود نشان داده است. مهمهای الکترونیکی شفاف یا انعطافگرفته تا سازه 3اطالعات( THz1بسیار ی سریع )

(. 2015، 4رود )ریاینکه، گرافن جیو نامیدهای جایگیینی سیلیسیم در دوران الکترونیک پس از سیلیسیم به شمار می

 شود:در ادامه به برخی از کاربردهای گرافن اشاره می

 

 های خورشيدینمایش و سلول صفحات -1-3-1-1

، صفحات LED(6(های خورشیدی، دیودهای انتشار نور ای از قبیل سلوبکاربرد گسترده 5)TC(رساناهای شفاف 

(. در حاب حاضر غشاءهای 2015دارند )ری،  LCD(9(و صفحات نمایش کریستاب مایع  8های هوشمند، پنجره7لمسی

های اخیر با توجه منبع اصلی ساخت رساناهای شفاف هستند. در ساب (ITO)قلع  نازک ساخته شده از اکسید ایندییم

تلویییون تقاضا برای ایندییم  هایهای هوشمند و دستگاهبه رشد بسیار سریع تولید صفحات نمایش کریستاب مایع، گوشی

، 10دهد )ژنگ و کیمیدرصد از مصرف ایندیم را تشکیل م 50طوری که موارد مذکور سرعت رو به افیایش است، به به

 گوی این نیاز روزافیون باشد.تواند جوابقیمت است که نمیای کمیاب و گرانماده ITO(. اما 2015

آب برای جایگیینی غشاءهای ای ایدهو رسانایی الکتریکی بسیار باال گیینه 11غشاءهای گرافن با توجه شفافیت

پذیر است و با توجه به اناهای شفاف است. گرافن نازک و انعطافو تولید نسل آینده رس ITOقیمت ساخته شده از گران

دارای  ITO(. گرافن در مقایسه با 2015، 12کند )شاروندرصد از نور سفید را جذب می 3/2شفافیت باالی خود تنها 

 (.2015کیم،  باشد )ژنگ وتر میهیینهپذیری باالتری است و تولید آن بسیار کماستحکام مکانیکی، پایداری و انعطاف

پذیر ی بر خالف صفحات نمایش و لمسی ساخته شده با گرافن نازک، سبک، انعطافصفحات نمایشی و لمسی ساخته

توان ده از این تکنولوژی جدید میحاب محکم هستند. بدین ترتیف با استفاباشد ی و درعینبسیار شکننده می ITOشده از 

ها را تا توان آنآسانی می ازکی یک ورق کاغذ هستند، بلکه بهتنها به ننههای هوشمند بسیار مقاومی ساخت که گوشی

 (.2015کرد و در جیف گذاشت )شارون، 

 

 13های صدامبدل -2-1-3-1

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

، ایجاد کند. همچنین گرافن kHz50تا  kHz20شنوایی انسان، بین  محدودهتواند صداهایی با فرکانس باالتر از می

                                                      
1. Information Communication Technology 

2. High-Performance 

3. Ultrafast Information Processing 

4. Ray 

5. Transparent Conductors 

6. Light-Emitting Diodes 

7. Touch Screen 

8. Smart Windows 

9. Liquid Crystal Displays  

10. Zheng and Kim 

11. Transparency 

12. Sharon 

13. Sound Transducers 
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شده متری تولید کند که این مقدار از مقادیر گیارشیسانت 5 فاصلهدر  dB95الیه قادر است صدایی با شدت صوت تک

(. بدین ترتیف گرافن با 2012، 1؛ تیان و همکاران2015دیگری بیشتر است )شافرانیوک،  شدهبرای هر ماده شناخته

طور گسترده در ساخت بلندگوها، آژیرها،  تواند بهدیگری که دارد، می فردمنحصربهتوجه به ابعاد کوچک و خواص 

ها، در ابعاد بیرگ تا ابعاد نانو، به کار روند. گرافن به دلیل قابلیت پاسخ فرکانسی نسبتًا مناسف ها و میکروفوندفونه

ها به کار رود )ری، تواند در ساخت میکروفونخود در بلندگوها قابل استفاده است، ضمن اینکه به دلیل وزن پایین می

2015.) 

 

 2ترانزیستورها -3-1-3-1

توان از گرافن برای ساخت ها در گرافن باالتر از سلیسیم است، میتوجه به اینکه سرعت حرکت الکترونبا 

 3هایی برای تولید مدارهای یکپارچهترانییستورهای فرکانس باال استفاده کرد. محققان همچنین در تالش برای یافتن روش

 به کمک گرافن هستند.

 

 مخازن هيدروژن -1-3-1-4

تواند برای تولید انرژی با اکسیژن زند. هیدروژن میهای پاک مینسل آینده سوخت توسعهف اوب را در هیدروژن حر

موجود در محیط واکنش دهد و آب تنها خروجی این واکنش خواهد بود. اما پیش از استفاده گسترده از این تکنولوژی 

عنوان های اخیر گرافن، به وژن حل شود. در سابسازی و حمل هیدرداری، ذخیرهابتدا بایستی مشکالت مربوط به نگه

ای مناسف برای ساخت جداره مخازن هیدروژن، توجه بسیاری از محققان و مهندسین را به خود جلف کرده است. ماده

فرد خود از باال، خنثی بودن از نظر شیمیایی، نفوذناپذیری و خواص مکانیکی منحصربه 4گرافن با توجه به سطح ویژه

 (.2015باشد )ری، ترین مواد برای ساخت مخازن هیدروژنی میپذیری باال جیو مناسفانعطافقبیل 

 

 برق 7و کوژنراتورهای 6ترموالكتریكی 5نانوکولرهای -5-1-3-1

پذیر است. امکان (TE)تبدیل مستقیم انرژی حرارتی به الکتریکی و بالعکس از طریق کوژنراتورهای ترموالکتریکی 

توان به عدم نیاز به اجیاء مکانیکی و عدم دارای میایای متعددی است که از این میان می TEنراتورهای استفاده از کوژ

کارگیری  ها مانعی جدی در برابر بهرغم این میایا کارایی پایین این دستگاهتولید پسماندهای شیمیایی اشاره کرد. علی

ار مناسف برای حل این مشکل استفاده از نوارهای گرافن با ها برای اهداف صنعتی و تجاری است. یک راهکآن گسترده

 مطالعههای تجربی اخیر به دست آمده از اند. دادهوسیله میدان الکتریکی عرضی قطبی شده های زیگیاگ است که بهلبه

                                                      
1. Tian & et al. 

2. Transistors 

3. Integrated 

4. Specific Surface Area 

5. Nanocoolers 

6. Thermoelectric 

7. Cogenerators 
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خوردار است قبولی برتولیدشده به این روش از کارایی قابل TEهای تأثیر نوارهای گرافن نشان داده است که دستگاه

 (.2015، 1)شافرانیوک

ها رغم این میایا کارایی پایین این دستگاهنیاز به اجیاء مکانیکی و عدم تولید پسماندهای شیمیایی اشاره کرد. علی

ها برای اهداف صنعتی و تجاری است. یک راهکار مناسف برای حل این آن گستردهکارگیری  مانعی جدی در برابر به

های اند. دادهوسیله میدان الکتریکی عرضی قطبی شدههای زیگیاگ است که به نوارهای گرافن با لبه مشکل استفاده از

تولیدشده به این روش از  TEهای تأثیر نوارهای گرافن نشان داده است که دستگاه مطالعهتجربی اخیر به دست آمده از 

 (.2015قبولی برخوردار است )شافرانیوک، کارایی قابل

 

 2سنسورها -6-1-3-1

اربرد سنسورها در کشوند. یار برده مکروزانه به  یگسترده مورد استفاده قرار گرفته و در زندگ طوربه سنسورها 

ع و یدر صنا ییان آلودگین میی، تعیشناسستی، زکی، پیشییایمیتروشکال یهایابیفیل عیمختلف از قب یهانهیزم

انواع مختلف سنسورها فراهم  توسعه ینه را برایگرافن زم فردمنحصربهاست. خواص ش یتشعشعات رو به افیا یریگاندازه

ف ین ترتیط است. بدیآن با مح یهام تمام اتمیگرافن، تماس مستق یاصل یهایژگیاز و یکی(. 2015، یرده است )رک

ن یا یکیترونکتواند خواص الینش مکن برهمینش داشته باشد و اکط مورد نظر برهمیتواند با محیهر اتم ورق گرافن م

(. گرافن در انواع 2016استفاده از گرافن در ساخت سنسورهاست )ساتلر،  یاصل یت مبناین واقعیدهد. ایر مییورق را تغ

فشار و  ی، سنسورها3وسنسورهایگاز، ب یتوان به سنسورهایان مین میه از اکرود یار مکمختلف سنسورها به 

 رد.کاشاره  4هاسنهرنشک

است،  یخنث یاه گرافن مادهکنیرد. اما با توجه به اکی استفاده ین یگاز یتوان در ساخت سنسورهایاز گرافن م

از نوع  کناز یتوان با افیودن پوششیل را مکن مشیبه سطح آن جذب شوند. ا راحتیبه توانند ینم یگاز یهاوبکمول

وب گاز، کف با جذب مولین ترتید. بدیسنسور را بهبود بخش عنوانبه ت گرافن یرد و قابلکبه سطح گرافن رفع  یخاص

افتد اما گرافن یی اتفاق میگر نیده در مواد دین پدیا اگرچهوندد. یپیبه وقوع م یکیترکدر مقدار مقاومت ال یر محلییتغ

ار یرات بسییبودن تغ صین، نسبت سطح به حجم باال و قابل تشخییپا 5ییالعاده باال، نوفوق یکیترکال ییبا توجه به رسانا

 (.2015؛ شارون، 2015، یباشد )ریم یبرتر ینهگی(، ppmیان گاز )در حد یدر م کاند

، یریپذت، انعطافیار باال، شفافیبس یو حرارت یکیترکال ییل رسانایاز گرافن به دل شدهساخته یوسنسورهایب یاز طرف

اند ار مورد توجه قرار گرفتهیر بسیاخ یهاگرافن در ساب یهاو نسبت سطح به حجم بیرگ ورق 6یسازگارستیام، زکاستح

ها یژگین وی(. با توجه به ا2014، 9ارانکو هم ک؛ پار2009، 8ارانک؛ شاؤو و هم2010، 7ارانک؛ شان و هم2015، ی)ر

                                                      
1. Shafraniuk 

2. Sensors 

3. Biosensors 

4. Strain-Gauge 

5. Noise 

6. Biocompatibality 

7. Shan & et al. 

8. Shao & et al. 

9. Park & et al. 
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ی، کگلول یاز قب ییهاوبکومولیتوانند بیه مکشود یاستفاده م 1یکترکوالیب یحسگرها توسعهاز گرافن در ساخت و 

راً محققان موفق به ساخت ین اخیچن(. هم2015قرار دهند )شارون،  یرا مورد بررس DNA یلستروب و حتکن، یهموگلوب

رد مغی، کعمل یتواند به منظور بهبود بررسیه مکاند اشت در مغی شدهکاز گرافن و قابل  شدهساختهشفاف  یسنسورها

 (.2014اران، کو هم کرد )پاریفاده قرار گاهش درد در مورد استکن ینترب عال م و همچنک

استفاده در  یار مناسف برایبس یاار باال مادهیانگ بسیو مدوب  یریپذن گرافن با توجه به انعطافیعالوه بر ا

 یبرا یحت نفوذقابلر یغ یاها مادهن اتمیم بکار یبس یل فضاین به دلیاست. گرافن همچن یکیانکترومکنانوال یهاستمیس

فشار گاز وجود دارد.  یریگاندازه یگرافن برا یهاان استفاده از ورقکن امیباشد. بنابرایوم میهل کوچکار یبس یهااتم

یان ین مییتع یتوان از آن برایه مکند کید میتول یکیترکگناب الیشود، گرافن سیفشار به ورق گرافن داده م کههنگامی

 یبرا 2ییو ی مقاومتیت پیت گرافن، خاصین خاصیرد. به اکمثاب فشار گاز( استفاده  نعنوا بهبر ورق گرافن ) یفشار اعمال

 یمریمواد پل یا برخید و یترینمیسیلید، سیسکامیسیلیمناسف از جنس س یاهیال یبر رو یستین منظور ورق گرافن بایا

 (.2015رد )شارون، یقرار گ

 یتوان برایها مسنهرنشکن یرد. از اکی استفاده یها نسنهرنشکتوان در ساخت یگرافن م ییو ی مقاومتیت پیاز خاص

 رد.کبدن استفاده  یداخل یهاارگان یهاتیفعال یبرخ یریگاندازه یها و حتل در سازهکر شیییان تغین مییتع

 

 مواد کامپوزیتی -1-3-1-7

 3رسد. اگرچه پلیمرهاضروری به نظر میتر از فوالد تر اما سبکوزن با مواد محکمامروزه جایگیینی فوالد سنگین

تواند خواص مکانیکی، به ماتریس پلیمری می CNTسبک هستند اما از استحکام قابل قبولی برخوردار نیستند. افیودن 

الیه به عنوان جایگیینی ارزان و کاربردی الکتریکی و حرارتی آن را بهبود ببخشد. حاب چالش مهم استفاده از گرافن تک

تواند خواص مکانیکی، الکتریکی (. به دلیل خواص عالی گرافن، کامپوزیت گرافن و پلیمر می2015است )ری،  CNTبرای 

و حرارتی بسیار مطلوبی از خود نشان دهد. اما این خواص بسیار عالی وابستگی زیادی به توزیع گرافن در ماتریس پلیمر 

ها سازی و تولید آنآماده اص پلیمرها تا حد زیادی به نحوهو چسبندگی سطحی بین گرافن و پلیمر دارد. بنابراین خو

توان به استفاده از این های گرافن کاربردهای متعددی دارند که از این میان می(. کامپوزیت2015وابسته است )شارون، 

کرد )ری،  ها در پوشش مخین سوخت، صنایع خودروسازی، کا وچو، صنایع هوا و فضا، لوازم ورزشی اشارهکامپوزیت

2015.) 

 های صفحهنظریه -1-4

شود. برای تحلیل استاتیکی یا دینامیکی صفحات بسته به نوع صفحه و دقت مورد نیاز از نظریات مختلفی استفاده می

شود. های صفحه گفته میروند، نظریههایی که به منظور تشکیل معادالت تعادب یا حرکت صفحه به کار میبه این نظریه

 (:2004، 4شود )ردیبندی میهای صفحه به شکل زیر دستهنظریهاز 

                                                      
1. Bioelectric 

2. Piezo-Resistive 

3. Polymer 

4. Reddy 
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 ی دوبعدیهای االستیسیتهنظریه -۱

  CLPT(1(ی کالسیک صفحه ی نظریهالف

  FSDT(2(ی اوب های برشی مرتبهی تغییر شکلی نظریهب

  HSDT(3(ی باالتر های برشی مرتبهی تغییر شکلی نظریهج

 ؛4بعدیسهی ی االستیسیتهنظریه -۲

 

(، صفحات ۸۰شتر از ی؛ نسبت طوب و عرا به ضخامت ب5صفحات از نظر ضخامت به سه دسته صفحات نازک )غشاء

م )نسبت طوب و عرا به ضخامت کمتر از ی( و صفحات ضخ۸۰و  ۸ن یم )نسبت طوب و عرا به ضخامت بینسبتاً ضخ

اند ی صفحه نازک دانستهیرا ن ۵۰شتر از یطوب به ضخامت بصفحات با نسبت  6کاریشوند. البته پرادهان و فادیم می( تقس۸

 یبعدسه یسیتهاالست یهنظراستفاده از  اگرچهم ی(. در صفحات نازک و صفحات نسبتاً ضخ۲۰۰۹کار، ی)پرادهان و فاد

 به دسته یش دقت نتایکه در افیا یر کمیاستفاده از آن و تأث یهایدگیچیدهد اما با توجه به پیم یترقیدق یهاجواب

 (.۲۰۰۴، 7الردیشود )زیاستفاده م یدوبعد یسیتهاالست یهاهیآمده دارد، اغلف از نظر

شود، با نیی یاد می 8کیریشهف ک صفحه که از آن با عنوان نظریهکالسی ستفاده از نظریههای نازک ابرای صفحه

ت. در این نظریه تر نیسهای پیچیدهنظریه خطای بسیار ناچییی همراه است. به همین دلیل اغلف نیازی به استفاده از

شود تغییر شکل یافته ناچیی فرا می میانی در مقایسه با ضخامت صفحه بسیار کوچک و شیف صفحه تغییر شکل صفحه

(، 10میانی )عمودهای عرضی شود که خطوط مستقیم عمود بر صفحه(. همچنین فرا می۲۰۰۱، 9)ونتسل و کراتهامر

 فرا بر این است که این خطوط به کنند. ضمناً مانند و تغییر طوب پیدا نمینیی مستقیم باقی میبعد از تغییر شکل 

های جاییمانند، به عبارت دیگر جابهمیانی باقی می از تغییر شکل نیی عمود بر صفحه کنند که بعدصورتی دوران می

y  (𝛾𝑦𝑧و  x های عرضی حوب محورهایباشد و از کرنش zبایست مستقل از عرضی می , 𝛾𝑥𝑧 ) و کرنش طولی در راستای

z (𝜀𝑧𝑧) (.۲۰۰۴شود )ردی، نظر میصرف 

کل دیگر صفحه دیگر عمود بر خالف صفحات نازک، عمودهای عرضی بعد از تغییر شنسبتًا ضخیم، بر اما در صفحات

(. ۲۰۰۹؛ پرادهان و فادیکار، ۲۰۰۴نظر کرد )ردی، های عرضی صرفتوان از کرنشمیانی نیستند و در نتیجه نمی صفحه

شود. اوب و باالتر استفاده می های برشی مرتبهلهای تغییر شکدر نتیجه برای حل مسا ل مربوط به این صفحات از نظریه

 اوب است که به نظریه شی مرتبههای برتغییر شکل تًا ضخیم، نظریهبرای صفحات نسب ترین نظریه مورد استفادهمتداوب

                                                      
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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 رشی مرتبههای بتغییر شکل اوب با نظریه ههای برشی مرتبتغییر شکل یی شهرت دارد. تنها تفاوت نظریهن 1میندلین

های برشی تغییر شکل یهاست. بدین صورت که در نظر zبا  yو  xها در راستاهای جاییباالتر در تخمین تغییرات جابه

تر این رابطه باال های برشی مرتبهتغییر شکل صورت خطی است ولی برای نظریهبه ها جاییاوب تغییرات جابه مرتبه

 (.۲۰۰۴سه یا باالتر است )زیالرد،  غیرخطی و از مرتبه

بعدی سه االستیسیته ز نظریهد آن قابل مالحظه باشد اترین بعکه نسبت ضخامت صفحه به کوچکدر نهایت هنگامی

بعدی سه این معادالت حاکم بر االستیسیتهعماب ها در صفحه ادست آوردن مقادیر واقعی تنشه شود. برای باستفاده می

ها را بسیار جواب ق است اما استفاده از آن محاسبهکه اگر چه این روش بسیار دقی داشتضروری است. اما باید توجه 

 (۲۰۰۴های تحلیلی موجود محدود به اشکاب و شرایط مرزی ساده است )زیالرد، حل. به همین دلیل راهسازددشوار می

 

 غيرمحلی االستيسيته نظریه -1-5

ها از اهمیت باشد، تحلیل نظری نانوسازهشده در ابعاد نانو کار دشواری میکنتربهای با توجه به اینکه انجام آزمایش

( 2کالسیک )مانند نظریه کالسیک االستیسیته های محیط پیوستهتوان از مدبمیبسیاری برخوردار است. برای این منظور 

ها تأثیر ابعاد کوچک را در نظر دب(. اما این م۲۰۰۹ها استفاده کرد )مورمو و پرادهان، بینی رفتار نانوسازهبرای پیش

ها وابسته به ابعاد عبارتند های محیط پیوسته وابسته به اندازه معرفی شدند. برخی از این نظریهگیرند. بنابراین مدبنمی

، 7)کنگ و همکاران 6، و نظریه تنش کوپل تصحیح شده5، نظریه میکروپوالر4، نظریه میکروسازه3از نظریه میکرومورفیک

۲۰۰۸.) 

غیرمحلی است که اولین بار توسط  االستیسیته شده است، نظریهه به آن پرداختهای که بیش از همدر این میان نظریه

شود که تنش در هر نقطه تابعی از کرنش (. در این نظریه، فرا می۱۹۸۳؛ ارینگن، ۱۹۷۲، 8ارینگن معرفی شد )ارینگن

ه است. بدین ترتیف تأثیر ابعاد کوچک با افیودن پارامتری به نام پارامتر تنها در آن نقطه بلکه در تمامی نقاط دامننه

ی محلی(، در معادالت کالسیک االستیسیته )یا به عبارتی دیگر معادالت االستیسیته 10یا ضریف ابعاد کوچک 9غیرمحلی

شوند. هر غیرمحلی تبدیل می محلی به معادالت االستیسیته این پارامتر معادالت االستیسیتهشود. با افیودن لحاظ می

تر باشد، اعماب پارامتر غیرمحلی و استفاده از فرم غیرمحلی معادالت از اهمیت بیشتری چه ابعاد سازه مورد بررسی کوچک

مولکولی دوربرد بر خواص استاتیکی اتمی و بینبرخوردار است. دلیل این موضوع افیایش تأثیر نیروهای چسبندگی بین

 شود.ه است. این در حالی است که آثار مذکور در معادالت کالسیک االستیسیته نادیده گرفته میو دینامیکی ساز

 

                                                      
1. Mindlin 

2. Classical Theory of Elasticity 

3. Micromorphic Theory 

4. Microstructure Theory 

5. Microstructure Theory 

6. Modified Couple Stress Theory 

7. Kong & et al. 

8. Eringen 

9. Nonlocal Parameter 

10. Small-Scale Coefficient 



 14 مقدمه و هدف

 

 پایداری دیناميكی-1-6

های ئوریهاست برای تحلیل صفحات، تیکی از مسا لی که در مهندسی مکانیک همیشه مورد توجه بوده تحلیل ورق

د معادالت باشد. با توجه به اینکه برای تحلیل ورق بایتئوری کالسیک می ها،مختلفی موجود است که یکی از آن

های ه از روشممکن است، استفادمعادالت در بسیاری از موارد غیر دیفرانسیل با مشتقات جی ی را حل نمود و حل این

ضعی این موته کالسیک و مدب محیط پیوسته غیرتمایی اصلی بین مدب محیط پیوس عددی مورد توجه قرار گرفته است.

ش در همان شود که مقدار تنش در یک نقطه وابسته به مقدار کرنکالسیک فرا می است که در مکانیک محیط پیوسته

قدار کرنش مصورت تابعی از  غیرموضعی، تنش در یک نقطه به که در مدب مکانیک محیط پیوستهنقطه است؛ در حالی

 شود.یک جسم فرا می نقاط همهدر 

 ی شود بهسازترین شکل مدبای آن است که سازه به سادهتار مکانیکی هر محیط پیوستهاولین گام در تحلیل رف

ن و نیاز به حل بیش از حد آ ای که بتوان ضمن در نظر گرفتن پارامترهای تاثیرگذار به رفتار ماده، از پیچیدگیگونه

 .(2015پور، )قربان بر معادالت طوالنی ریاضی پرهیی گرددزمان

زمان ناشی از تحریکات وابسته به  یهاحرکت، ینامیکیددر تحلیل پایداری ( دریافتند که 2009ارانش )و همک 1وانگ

معادالت  به عبارتییا  شودیماین تحلیل، تحریک در ضرایف معادالت دیفرانسیلی حاکمه وارد  در .شودیم بررسی

. تحریک وابسته به زمان در باشدیمتحلیل پایداری دینامیکی  یهامشخصهدیفرانسیل با ضرایف متغیر با زمان از 

پارامترهای معادالت حاکمه را تحریک پارامتری گویند. در پایداری دینامیکی چنانچه فرکانس تحریک به دو برابر یکی 

پدیده را که این  گرددیمطبیعی سیستم نیدیک شود، تحریک پارامتری موجف ظهور پاسخ قابل توجهی  یهافرکانساز 

پریودیک تابع زمان  صورت بهرزونانس پارامتری اصلی گویند. در بسیاری از مسا ل پایداری دینامیکی، عامل تحریک 

 .باشدیم

 تاکنونلعات اینجانف و نانوعملگرها کاربرد بسیاری دارد و با توجه به مطا نانوصفحات گرافنی تک الیه در نانوسنسورها

رسی قرار ت گرافنی تک الیه در محیط وینکلر بر اساس تئوری کالسیک صفحات مورد برپایداری دینامیکی نانوصفحا

شده به بررسی اثر رو در پژوهش پیش رو پس از انجام مطالعات کافی و مروری بر تحقیقات انجامداده نشده است. ازاین

یکی غیرموضعی ه ناپایداری دینامیناحپارامترهای مختلف محیطی، مقیاس کوچک، ثابت استاتیکی بار و ابعاد صفحه بر 

 یه گرافنی بر اساس تئوری کالسیک صفحات، پرداخته شد.النانوصفحه تک 

 

 نامهچارچوب پایان-1-7

از نانوفناوری و آشنایی با آن و  یامقدمهاست. در فصل اوب به توضیح  شدهتشکیلحاضر در شش فصل  نامهپایان

و سپس هدف از  ه استگرافن و توضیح مختصری از پایداری دینامیکی پرداخته شد دربارههمچنین به توضیحاتی کلی 

قان قتوسط مح شدهانجام هایل دوم به توضیحاتی در مورد پژوهش. در فصه استشرح داده شد نامهیانپاانجام این 

با استفاده  و در ادامه، سی صفحه پرداخته شدهابتدا به معرفی شماتیک هند نامهیانپا. در فصل سوم شده استپرداخته 

                                                      
1 Wang et al 
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و با ترکیف روابط قبلی با تئوری غیرموضعی  آمده به دستاز روش انرژی و اصل همیلتون روابط کالسیک حاکم بر مسئله 

حاکم بر  بعدیب. سپس با حل روابط نهایی شده استروابط نهایی حاکم بر مسئله مدب شده، استخراج  ،ارینگن صفحات

. در نهایت با حل این معادالت با روش رسیده شده استمعادالت دیفرانسیل معمولی حاکم  مسئله به روش گالرکین به

. در فصل چهارم حل آمده است به دستفرکانس طبیعی و بار بحرانی استاتیکی و پایداری دینامیکی  روابط بولوتین،

ت با تحلیل پایداری دینامیکی، نواحی . در نهایشده استدر قالف جدوب و نمودار ارا ه نتایه و  بدست آمدهعددی روابط 

در فصل پنجم به بحث . شدو اثر پارامترهای مختلف بر نواحی مذکور بررسی  شدهمشخصناپایداری دینامیکی تحلیل و 

 برایمنابع استفاده شده  ،فصل ششمدر  یتاً نها. شده استو بررسی نتایه پرداخته و پیشنهاداتی برای کارهای آتی ارا ه 

 .ه نشان داده شده استنامیانپا



 

 قيتحق نهيشيو پ یمبان -2

 

 

 مقدمه-2-1

ی گوناگون برای آمده توسط پژوهشگران مختلف، در طوب دوار زمان به دستو نتایه  هاپژوهشدر این فصل به بررسی 

 شده است. پرداختهمبتنی بر گرافن  هاییستمستشریح رفتار دینامیکی و ارتعاشی 

الکترومکانیکی در مقیاس نانو ماده، های یستمسهای علوم مهندسی، کاربرد یشرفتپدر چند ساب اخیر به دلیل 

ی هاورقین خاطر اده است. به و نانوعملگرها اهمیت فراوانی پیداکر هاابرخازنی فرکانس باال، نانوحسگرها، نانوهامحرکنانو

های مذکور یستمس، در طراحی و تولید اکثر العادهفوقو مکانیکی  عنوان یک نانوصفحه با خواص الکتریکی گرافنی به

 شده است.شده پرداختای پیداکرده است. در ادامه به مطالعاتی که انجام دادهیژهوایگاه ج

 

 روری بر مطالعات گذشتهم-2-2

 کرده بررسی صفحه را در بارهای متناوب معرا در صفحات چند الیه، ناپایداری دینامیکی (1993) 85سیدرباوم

 کالسیک نظریه صفحات در .گذاردیم یرتأث یبرش دوبم بر که عمدتاً  ناشی شده س موادیماتر از بودن غیرخطی .است

 معادالت با .قرار گرفته است وتحلیلتجییه برشی مورد شکل تغییر سوم و اوب در نظریه مرتبه همچنین و صفحات

 .قرار داده است بررسی ناپایداری را مورد شرایط متیو شدهاصالح

صورت محوری  بارگذاری به غیرهمگن که شکل مستطیل صفحه در پایداری دینامیکی (1997) شو همکاران 86ساها

معادله  .انددادهمورد مطالعه قرار  شدهمحدود کشسان کامالً مرزهای با یاصفحهکه در داخل  شودیمو یکنواخت اعماب 

به همراه  استفاده روش گالرکین. آمده است به دستروش تغییرات  وسیلهبه کوچک بوده و  دامنهحاکم بیانگر حرکت با 

 متعدد هاییاسمق روش اساس بر ،کندیمماتریس تبدیل  صورت بهحاکم را  معادالت تابع ویژه تیر، یافتهکاهشتبدیل 

 قرار گرفته است. وتحلیلتجییه مورد فرکانس و تحریک دامنه از مختلف هاییفترک برای پایداری مرزهای بازه که است

 بر نسبت الغری و یاصفحهنسبت بارهای درون  استاتیکی، بار ضریف مرزی، شرایط محیط، هندسه و سختی اثرات

 .قرار گرفته است بررسی مورد دوم و اوب رزونانس ساده و ترکیبی برای صفحه پایداری مرزهای

                                                      
85 Cederbaum 

86 Saha et al 



 

 

 معادالت نازک، صفحات تئوری و بعدی ویسکواالستیک دو دیفرانسیلی رابطهاساس  بر (2008) شو همکاران 87وانگ

 الپالس حوزه در را داردنبالهمماسی  نیروی توزیع یکنواخت معرا در ویسکواالستیک ترکدار خطی صفحه و دیفرانسیل

 ویژه مقادیر از اییچیدهپ معادالت. است شده در این تحقیق بررسی ترک از ناشی اضافی چرخش بیان مطالعه کردند.

 روش آمده و بر اساس به دستویت  -بط ساختاری کلوینبرای صفحه ویسکواالستیک با ضخامت متغیر بر اساس روا

 هاییمنحن است و شده محاسبه مختلف مرزی شرایط تحت یافتهتعمیم ویژه مقادیر. است شدهتحلیلمربعات دیفرانسیلی 

 نسبت ابعاد، نسبت اثر آمده است. به دستمقادیر حقیقی و موهومی سه فرکانس مختلط بدون بعد بر حسف بار مماسی 

 .شوندیم تحلیل ویسکواالستیک صفحات پایداری دینامیکی در بدون بعد را یرتأخ زمان و ترک پارامترهای ضخامت،

اده است. دگرافنی کوپل شده به یکدیگر را مورد بررسی قرار  صفحه( در تحقیقش ارتعاشات دو نانو2011) آرانی

یندلین برای ورق کالسیک و م هاییتئور. از اندشدهنانوصفحات توسط محیط االستیک پاسترناک به یکدیگر مرتبط 

ر اساس روش انرژی و باالیی جرمی قرار دارد. روابط حاکم ب صفحهات استفاده شده است. بر روی نانوصفحنانو سازیمدب

 بیانموضعی صورت غیربه اثرات تنش سطح و ارینگن،  هاییتئورآمده و با در نظر گرفتن  به دستاصل همیلتون 

أثیر پارامترهایی . با استفاده از روش گالرکین نمودارهای فرکانس بر اساس پارامتر مقیاس کوچک رسم شده و تنداشده

رات سطح، فرکانس سیستم که با در نظر گرفتن اث دهندیم. نتایه نشان اندشدهچون جرم متحرک، اثرات سطح و ... بحث 

 ر دارند.، کاهش فرکانس را در بهاگاهیهتکدور از  ترینسنگ، همچنین اجرام یابدیمافیایش 

پوشیده  گرافن الیه تک صفحات غیرخطی دینامیکی پایداری وتحلیلتجییه و کنترب (2015) شو همکاران پورقربان

 سیستم از مواد صخوا واقعی، مدب یک ارا ه منظور به. روی را مطالعه نمودند اکسید شده با عملگرها و حسگرهای از نوع

 به صورت اورتوتروپیک غیرخطی االستیک محیط .ویت فرا شده است -کلوین مدب از استفاده با تیکویسکواالس

 نظریه طریق از دیدج فرموب یک زیگیاگ، شدهاصالحتئوری  به توجه با. است شدهسازیشبیه پاسترناک-ویسکو

 پارامتریک مطالعه. است یافتهتوسعه است، شده گنجانیده سطح اثرات تنش آن در که مورداک -گورتین االستیسیته

 ،شدهاعماب ولتاژ سطح، تنش ویسکواالستیک، محیط مغناطیسی، میدان غیرمحلی، پارامتر از ترکیبی اثر بر تمرکی با دقیق،

 مقایسه با شدهرا ه ا روش صحت و دقت. است شده انجامسیستم  از محدوده ناپایداری دینامیکی در سازه میرایی و کنترب

مربعات  و دیفرانسیلی مربعات یهاروش با سیستم هایحلراه همچنین و منتشرشده آثار دیگر با آن عددی بینیپیش

 .است تأیید شده دیفرانسیلی هارمونیک

 جرم تحلیلی مدب از استفاده با الیه را تک گرافن در اصابت دینامیکی وتحلیلتجییه (2015) شصیفوری و همکاران

 حداکثر آوردن دست برای به تحلیلی مدب یک. نمودند بررسی محدود المان سازیشبیه و مولکولی دینامیک و فنر و

 شدهمعرفی  ضربه پارامتر و ابعاد صفحه مختلف مقادیر با شکل مستطیلی و مربعی یک گرافن تک الیه دینامیکی انحراف

 مقایسه محدود و المان دینامیک مولکولی وتحلیلتجییه و سازیشبیه با شدهگرفته بکار  یهاروش پایداری و دقت. است

 مطالعه گرافن دینامیکی شکل تغییر حداکثر بر ضربه سرعت و ضربه جرم طوب ضلع گرافن، کایرالیتی، اثر. است شده

 همچنین. ندارد بر گرافن تک الیه ضربه وارد رفتار در توجهی قابل تأثیر کایرالیتی که دهدیم نشان نتایه. است شده

تحت  گرافن تک الیه دینامیکی شکل تغییر حداکثر تخمین برای عالی بسیار قابلیت شدهگرفتهبکار  فنر و جرم مدب

                                                      
87 Yan Wang et al 



 

 

 .دارد شکست از قبل ضربه

 سیبرر را چرخان صفحهنانو یک جانبی ( اثر مقیاس کوچک بر روی ارتعاشات خمشی2016شفیعی و همکارانش )

 نتهای آزاد وبا ا میله یک طرف ثابت مرزی شرایط به توجه با و کالسیک صفحه وریتئ یک با صفحهنانو کرده است. این

با  مدب در محوری نیروهای ،چرخش به توجه با. سازی شده استمدب گاهمیله یک طرف ثابت با انتهای متصل به تکیه

 کالسیک صفحات تئوری مرزی شرایط و حاکم معادله آوردن به دست برای همیلتون اصل. اندشده گنجانده واقعی فواصل

 ه استیافته استفاده شدتعمیم کوادراچر دیفرانسیل از. شده است ارینگن استفاده غیرموضعی االستیسیته نظریه اساس بر

 و ابعاد نسبت بدون بعد، توپی شعاع بدون بعد، ایزاویه سرعت کوچک، مقیاس پارامتر اثر .شود حاکم حل معادله تا

 این نتایه ،چرخشی اثرات به توجه با. است گرفته قرار بحث مورد اوب بدون بعد فرکانس چهار در مختلف مرزی شرایط

 .است ستفادها قابل نانوساختارها دیگر و هانانوتوربین و نانوموتورها مانند آالتینانوماشین در پژوهش

 ریانج شده در لمینت کامپوزیتی صفحه یک غیرخطی ا رواالستیسیته مشکل( 2010و همکارانش ) زادهکوچک

 برایارمن ک-ون غیرخطی هایکرنش با همراه کالسیک صفحات تئوری. است کرده بررسی را لتراسونیکوا هوای

 معادالت. ده استش استفاده آیرودینامیکی سازیمدب برای خطی پیستون تئوری و شده استفاده ساختاری سازیمدب

 برای گالرکین روش و آمده است ستدبه  همیلتون اصل از استفاده با حرکتی جی ی صورتبه  پیوستههمبه دیفرانسیلی

 هک شده استفاده زمان بر حسف معمولی غیرخطیدیفرانسیلی  شامل معادالت سیستم یک بر حاکم معادالت کاهش

 گیریجهت ی،استاتیک فشار دیفرانسیل صفحه، درونی نیروی اثرات .شودمی حل مستقیم عددی ادغام روش یک با سپس

 که داد نشان نتایه. ه استگرفت قرار مطالعه مورد صفحه غیرخطی ا رواالستیک رفتار بر آیرودینامیکی تعدیل و فیبر

را  محدود سیکلی ینوسان که رفتار دارد، نامتقارن خواص و دینامیکی صفحه رفتار بر توجهیقابل اثر فیبر گیریجهت

 .دهدمی تغییر

 استفاده با نانوصفحات آزاد لرزش بر کوچک اسیمق اثر و یمرز طیشرا ریتأث بررسیبه ( 2018اسبقیان و همکارانش )

 سازیهشب ،)MD( سازیشبیه اساس بر. است پرداخته یرموضعیغ االستیسیته یتئور ( و88MD) یمولکول کینامید از

 تک گرافن صفحات اولیه هایفرکانس آوردن دست به ( برای89LAMMPSموازی ) بیرگ مولکولی مقیاس /اتمی گسترده

. اندشده سازیمدب نانوصفحات ترینیهرا عنوان به تحقیق این در صفحات این که ،شودیم ( استفاده90SLGSsای )الیه

 ( مشتق91FSDT) اولیه برشی شکل تغییر تئوری و یرموضعیغ االستیسیته از استفاده با حاکم معادالت دیگر، سوی از

 مقیاس اثر .نداهشد ( حل92GDQ) یافتهتعمیم دیفرانسیل کوادراچر روش از استفاده با معادالت این آن، از پس. شوندیم

 شرایط جانبی، مختلف هایطوب اثرات. شودمی اعماب یرموضعیغ استفاده از پارامتر با حرکتی حاکم معادالت در کوچک

 مقادیر با (MD) سازیشبیه از حاصل نتایه. شده است بررسی در باال ذکرشده هایروش برای یرموضعیغ پارامتر و مرزی

 برای نتیجه، در. شده است مقایسه ،یرموضعیغ پارامتر برای مناسف مقادیر محاسبه برای یرموضعیغ االستیسیته تئوری

داده  نشان این، بر عالوه. شد پیشنهاد مختلف مرزی شرایط با گرافن صفحات برای یرموضعیپارامتر غ مقادیر بار اولین
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 طبیعی هایفرکانس صفحات، کالسیک نظریه هایبینیپیش از استفاده با یرموضعیغ االستیسیته رویکرد که است شده

 .زندتر تخمین میدقیق را

 سازیفشرده تحت الیه تک گرافن هایصفحه خمش آنالیی روی بر کوچک مقیاس اثر( 2009و همکارانش ) 93پرادهان

 در کوچک اندازه اثرات با در غیرموضعی مکانیک. کرده است پیوسته مطالعه غیرموضعی مکانیک از استفاده محوره با دو

 برای حاکم معادالت مجازی، کار قاعده از استفاده با. شوداستفاده می گرافن، هایصفحه مانند نانو، عناصری با اندازه

کوادراچر یا  دیفرانسیل روش از استفاده با خمشی بارهای هایحلراه. شوندآورده می به دست مستطیلی هاینانولوله

 کاهشی اثر و است توجهقابل بسیار گرافن هایصفحه پیوسته در اثر که است شدهداده نشان .شوندمی محاسبه سازمربع

 اثر از کمتری اثرات شده دومحورهفشرده گرافن محور، یک با شدهفشرده گرافن در زمان مقایسه. دارد خمشی بارهای بر

 بین رفتار در تفاوت این. دهدمی نشان پیوسته بیرگ پارامترهای مقادیر و جانبی کوچک هایطوب مورد در پیوسته را،

 .یابدمی کاهش گرافن هایصفحه اندازه افیایش محوره باتک دومحوره و سازیفشرده

نوصفحات نیی از این ، وجود دارد. ناباشندساختارهایی که در ابعاد نانو می امروزه کاربردهای مکانیکی فراوانی برای

ای دینامیکی ه. از آنجایی که غالباً تغییر شکلشوندنیکی مانند سنسورها بکار برده مینبوده و در ادوات مکا یقاعده مستثن

صفحات بررسی گردند. گونه نانوارتعاشی این -رفتارهای دینامیکی باشند، بنابراین شایسته است کهاین مواد مدنظر می

روابط  تحقیقباشد. در این های پیوسته غیرمحلی میوش میدانهای تحلیل این نوع ساختارها، استفاده از رکی از شیوهی

پاسخ ارتعاشات دست آمده است. ه ها، بحرکت و شرایط مرزی به روش اصل همیلتون و بر مبنای نظریه کالسیک ورق

باشند، مورد ه و دارای شرایط مرزی ساده میصورت مستطیلی بود های که بآزاد و اجباری غیرخطی نانوصفحات تک الیه

اند و با جایی عرضی و تابع تنش کاهش یافتهاند. به دلیل نازک بودن ورق، مجهوالت مسأله، به جاببررسی قرار گرفته

روش گالرکین  توسط اند. سپس روابط مورد نظر بهط به توابع متعامد تقریف زده شدهتوجه به شرایط مرزی به روش بس

تغیرهای زمانی چندگانه دست آمده، به روش مه اند و در نهایت، معادالت دیفرانسیل بعادالت خطی تبدیل گشتهبه م

دست آمده برای این نوع ه نی، سعی بر آن شده است که روابط بل پر کاربرد بودن نانوصفحه گرافاند. به دلیحل گردیده

گیری از تر باشد لیوم بهرهورق کوچکدهد که هر چه اندازه نانومده نشان میی گردد. نتایه بدست آصفحه بررسنانو

دو نظریه  تر گردد نتایه حاصل ازورق بیرگاید ولی هر اندازه که ابعاد نانونمتر میاالستیسیته غیرمحلی، پررنگ

غیرخطی گرافن با افیایش های محلی با یکدیگر تفاوت ناچییی خواهند داشت. همچنین فرکانساالستیسیته محلی و غیر

مراتف افیایش خواهند یافت. این افیایش فرکانس برای هنگامی که جابجایی اولیه ثابت بوده ولی  جابجایی اولیه، به

هایی که نسبت ضریف منظر باشد. برای گرافنبه عرا( افیایش یابد نیی صادق میضریف منظر )مجذور نسبت طوب 

باشد، با افیایش های خطی و غیرخطی کمتر مییی اولیه ثابت، تفاوت بین فرکانستری دارند، به ازای جابجاکوچک

یابد. در ارتعاشات اجباری نیی به ازای یک ضریف منظر ثابت، با الف بین این دو فرکانس افیایش میجابجایی اولیه اخت

دیگر به  عبارتی کند. بهپیدا میهای کمتر سوق ای شدن به سمت فرکانسعاد ورق محدوده مربوط به دو شاخهافیایش اب

توجه در مورد لفدهند. نکته جاای دورتر از فرکانس خطی روی مییدار در فاصلههای ناپاتر، پدیدهازای ابعاد کوچک

دهند و رفتارهای ناپایدار تنها در شرایطی که رفتاری سخت شونده از خود نشان میها آن کهنی ایننانوصفحات گراف
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 (.2010)انصاری ،  تر از فرکانس خطی متناظر باشد، روی خواهند دادبیرگ فرکانس تحریک

د بررسی قرار کربنی مور شده با نانولولهی کامپوزیت پلیمری تقویتاورقه ارتعاشات آزاد غیرخطی تحقیقدر این 

ویت استفاده -کلوین کواالستیکشود. برای این منظور از مدب ویسیاالستیک فرا م ویسکوصورت  گرفته است. ورقه به

شود. برای میلتون استخراج میکارمن با استفاده از اصل ه-ی فونهاالت حرکت با در نظر گرفتن غیرخطیشود. معادمی

د. با استفاده از این شواستفاده میهای زمانی چندگانه حرکت در حالت آزاد از روش مقیاس تحلیل معادالت غیرخطی

شود. اثر عوامل مختلفی همانند ضریف میرایی یا دست آورده میه سیستم ببیعی غیرخطی های طروش فرکانس

ی ویسکوزیته ماده، کسر حجمی نانولوله کربنی و همچنین نسبت ضخامت به بعد صفحه بر فرکانس طبیعی مورد بررس

بیعی شود که افیایش نسبت ضخامت صفحه به طوب آن، باعث افیایش فرکانس طمیقرار گرفته شده است. مشاهده 

همچنین با افیایش کسر حجمی نانولوله کربنی فرکانس طبیعی غیرخطی سیستم افیایش گردد. غیرخطی صفحه می

پاسخ زمانی سیستم مورد بررسی لوله بر روی فرکانس طبیعی غیرخطی و بر این تاثیر توزیع متفاوت نانو یابد. عالوهمی

بیشتر از حالت یکنواخت و برای  fgo برای توزیع کانس غیرخطیشود، فرطور که مشاهده میقرار گرفته شده است. همان

 (.2010)انصاری ،  تیکنواخت اس کمتر از حالت توزیع fgx توزیع

، یعنی در مقیاس نانو خواص ا تغییر اندازه ابعاد تغییر کنندها خواص بارها، ساختارهایی هستند که در آنساختنانو

ها و موادی که تاکنون ساخته انو با نگاهی نو به وسایل، سیستمباشند. فناوری نماده نسبت به حالت معموب متفاوت 

نانومتری  100در تعریف این فناوری، دستکاری و چینش مواد زیر ابعاد  ها دارد.اند، سعی در برطرف کردن عیوب آنشده

به وجود آورد.  ترسبکتر و محکمتر، توان موادی کوچکها و تغییر روش ساخت میمطرح شده است. با دستکاری اتم

ها منجر شود. امروزه، سه روش کلی برای تواند به همان اندازه به بیرگ شدن و تقویت خواص و قابلیتکاهش ابعاد می

سازی دینامیک ت کنترب شده در ابعاد نانو، شبیهتحلیل مکانیک ساختارهای نانو وجود دارد. این روش ها شامل آزمایشا

ها ترین سازهاست. یکی از مهمای کالسیک محیط پیوسته اصالح شده هستفاده از رایانه و استفاده از تئوریمولکولی با ا

توان به اندازه نانومتری، سختی و فرد گرافن میهای منحصربهحات گرافنی است. از جمله ویژگیدر مقیاس نانو، نانوصف

پذیری و خاصیت مغناطیسی اشاره و حرارتی بسیار باال، انعطافیکی استحکام مکانیکی بسیار زیاد، قدرت رسانایی الکتر

های مختلفی دانشمندان قرار گرفته و در حوزه کرد. با توجه به این خواص در مورد گرافن، این ماده به شدت مورد توجه

ای دارد. دهصنایع دفاعی و... کاربرد گستراز زندگی بشر همچون کشاورزی، پیشکی، الکترونیک، صنایع حمل و نقل، 

گیرد، در صورت اعماب های خود قرار میای فشاری در طوب لبهفحه تحت تاثیر نیروهای داخل صفحهزمانی که یک ص

هستند، صفحه تنها کرنش داخل بارگذاری که نیروها به اندازه کافی کوچک  ی بارهای فشاری و در مراحل اولیهتدریج

ه مقدار مشخصی برسد، صاف باشد و صفحه تا زمانی که بار بپایدار میرده و حالت تعادب صفحه ای را تجربه کصفحه

های ناگهانی حه از بین رفته و دچار تغییر شکلشود، حالت پایدار صفمقدار باری که بار کمانش گفته میماند. در باقی می

است. خیی همراه  -رفتار بارخارج از صفحه شده و صفحه وضعیت تعادلی متناوبی را دنباب خواهد کرد که با تغییر توام 

در ابتدا با استفاده از تئوری  تحقیقشود. در این شود بار بحرانی کمانش نامیده میباری که باعث کمانش صفحه می

غیرمحلی ارینگن معادالت کمانش نانوصفحات ارتوتروپیک گرافنی، استخراج و برای حل این معادالت از روش تفاضل 

 یکنواخت غیر الت مختلف بارگذاری یکنواخت ومانش نانوصفحه مستطیلی مورد نظر در حا. که استمحدود استفاده شد
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Abstract 

Research Aim:  In this research, the nonlocal dynamic stability of single layered graphene nano-sheets 

in the Winkler medium under single-axial inner-plate loading using Bolotin numerical method, was 

investigated. 
Research method: Semi-analytical method was used in the present work. For this purpose, a single 

layered graphene nano-sheet, after formation of the Hamilton’s principle, the classical relations 

governing the vibration of the nano-sheets are obtained. Then, using the Eringen theory, the governing 

nonlocal equations in the Winkler medium based on the classical theory of the plates, are obtained. 

After the non-dimensionalizing the equations, by solving partial differential equations using the 

Galerkin method, they are converted into ordinary differential equations. Finally, the Mathieu  

equations are analyzed with the help of the Bolotin method and the results are compared with the 

findings of previous studies and they are validated. 
Findings:  The effects of the small scale parameters, the elastic coefficient of the Winkler medium and 

the static coefficient of load on the dynamic instability zone are observed. 
Conclusion:  By increasing the small-scale parameter, the dynamic instability region is shifted to lower 

frequencies. By increasing the coefficient elastic of the Winkler medium, the transition of dynamic 

instability to high frequencies is very significant, which decreases with the increase of the elastic 

stiffness of transition medium and deformation of the nano-sheets. As the static coefficient of load 

increases, the instability region is shifted to lower frequencies and the width of the dynamic instability 

zone increases. 
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