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 111 ات:صفح تعداد               1/11/1931 دفاع: تاريخمهندسي مکانیک         :دانشکده 

 :چکیده

های پیزوالکتریک و پیزومغناطیس مورد توجه پژوهشگران بوده است. عموماا عاهوه بار     ی گذشته ارتعاش نانو تیر در دهه

متغیرهاای  های الکترومغناطیس نیز بدلیل کوچک بودن نسبت عرض به طول هندسه تیار، بواور     ، میدانجابجاییهای  میدان

مال شرایط مرزی الکترومغناطیسی بر وجوه باالیی و پایینی تیار را دشاوار   شود. این امر اع یک بعدی در نظر گرفته میمجهول 

االستیک بر بستر االستیک دو پارامتری باا در  -الکترو-دارای خواص مگنتو ارتعاش آزاد تیر تیموشنکوپژوهش سازد. در این  می

هاای الکترومغنااطیس دو    و میادان  های مکانیکی یک بعادی  ی غیر موضعی خطی، با فرض میدان نظر گرفتن تئوری االستیسیته

برای اعتبار . ها در شرایط مرزی دیریکله و نیومان بررسی شده است سیستم و شکل مودارتعاش آزاد بعدی بررسی شده است. 

ه است. با استفاده از معادال  بدست آماده  های بدست آمده با نتایج مسئله کامه یک بعدی مشابه، مقایسه شد سنجی، فرکانس

یر تیموشنکو و با تعریف تئوری تیر اویلر برنولی روابط تیر اویلر برنولی به دو روش بدست آماده و ارتعااش آزاد تیار    برای ت

آمده  اویلربرنولی و تیموشنکو مقایسه شده است. با داشتن معادال  تعادل دینامیکی برای یک تیر، روابط برای تیر دوالیه بدست

آل و با الیه میانی االستیک بررسی شده است. همچنین رفتار تیر در بارگذاری استاتیک  د ایدهو رفتارارتعاشی تیر دوالیه با پیون

غیرموضاعی خیاز    مورد بررسی قرار گرفته است. فرکانس ارتعاشی تیر با پاارامتر غیرموضاعی رابطاه معکاور دارد. پاارامتر      

 دهد. استاتیک تیر را کاهش می

شعاعی، تئوری تیموشنکو،  ، تابع درونیاب نقطهمش های بدون الکترومغناطیس، االستیسیته غیرموضعی، روشنانوتیر : هاواژه کلید

 تیر دوالیه
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ها فهرست جدول  
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 14 ...........................................         2              -    تیکامپوز یکیزیف خواص :1-1جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ جیرا یشعاع توابع :1-2جدول

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... یبررس مورد یمرز طیشرا :1-4 جدول

 Error! Bookmark notیها یمرز شرط(            سوم تا اول یها فرکانس سهیمقا :2-4 جدول

defined. 
C-C,C-H,H-H [7] مرجع و حاضر کار در ( .               ) ........ Error! Bookmark not 

defined. 
 با  C-C,C-H ,H-H یها یمرز شرط یبرا(            سوم تا اول یها فرکانس راتییتغ :3-4جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. (       ) دما شیافزا

 مدار حالت یبرا  C-C,C-H ,H-H یها یمرز شرط(            سوم تا اول یها فرکانس :4-4جدول

 .Error! Bookmark not defined ....................................... (       )ریت ینییپا و ییباال وجوه بسته

 کاهش با  C-C,C-H ,H-H یها یمرز شرط(            سوم تا اول یها فرکانس راتییتغ :5-4جدول

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................................... ریت ضخامت

         یموضع ریغ پارامتر. کیاالست هیال یسفت شیافزا با هیدوال ریت( GHz)فرکانس راتییتغ :11-4 جدول

 ............................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
         یموضع ریغ پارامتر. کیاالست هیال یسفت شیافزا با هیدوال ریت( GHz)فرکانس راتییتغ :11-4 جدول

 ............................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
 یموضع ریغ پارامتر. کنترل مدار به اتصال تیموقع رییتغ با هیدوال ریت( GHz)فرکانس راتییتغ :12-4 جدول

         ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
 یموضع ریغ پارامتر. کنترل مدار به اتصال تیموقع رییتغ با هیدوال ریت( GHz)فرکانس راتییتغ :13-4 جدول

         ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
 یموضع ریغ پارامتر. کنترل مدار به اتصال تیموقع رییتغ با هیدوال ریت( GHz)فرکانس راتییتغ :14-4 جدول

         ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
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چپ سمت ی گوشه در مدار به اتصال با کنترل، یتناسب پارامتر رییتغ با هیدوال ریت( GHz)فرکانس راتییتغ :11-4 جدول

 ............................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
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هافهرست شکل  

صفحه                                                        شماره و عنوان شکل  

 5 ............................................................................................................................ نانو یها ستمیس جیرا یکاربردها :1-1شکل

 از برگرفته. تنش یقیحق مقدار و تهیسیاالست کیکالس یتئور توسط ترک لبه در تنش ینیب شیپ سهیمقا :2-1 شکل

 1 ...................................................................................................................................... .2115 اندرسون.ال.یت شکست، کیمکان

 11 ........................................................................................................... کیاالست-الکترو-مگنتو ریت نانو کیشمات :3-1 شکل
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 !MQ ......... Error تابع ابیانیم سیماتر وزن عدد به یشنهادیپ تابع دو ابیانیم سیماتر وضع عدد نسبت :2-2 شکل

Bookmark not defined. 
 MQAI................. Error! Bookmark not ابیانیم تابع یبرا ابیانیم سیماتر وضع عدد راتییتغ :3-2 شکل

defined. 
 .MQ.......................................... Error! Bookmark not defined تابع توسط نکیس تابع بیتقر :4-2 شکل

 .EXP ........................................ Error! Bookmark not defined تابع توسط نکیس تابع بیتقر :5-2 شکل

 .MQNI ................................... Error! Bookmark not defined تابع توسط نکیس تابع بیتقر :1-2 شکل

 .MQAI ................................... Error! Bookmark not defined تابع توسط نکیس تابع بیتقر :7-2 شکل

 .MQ .............................. Error! Bookmark not defined تابع توسط نکیس تابع بیتقر یخطا :8-2 شکل

 .EXP ............................ Error! Bookmark not defined تابع توسط نکیس تابع بیتقر یخطا :9-2 شکل

 .MQNI .................... Error! Bookmark not defined تابع توسط نکیس تابع بیتقر یخطا :11-2 شکل

 .MQAI .................... Error! Bookmark not defined تابع توسط نکیس تابع بیتقر یخطا :11-2 شکل

 .MQ ......................................... Error! Bookmark not defined تابع توسط واحد تابع بیتقر :12-2 شکل

 .MQNI ....................... Error! Bookmark not defined تابع توسط نکیس واحد تابع بیتقر :14-2 شکل

 .MQAI ....................... Error! Bookmark not defined تابع توسط نکیس واحد تابع بیتقر :15-2 شکل

 .MQ ..................................... Error! Bookmark not defined یابیانیم یبرا یانیم شکل تابع :11-2 شکل

 .EXP ................................... Error! Bookmark not defined یابیانیم یبرا یانیم شکل تابع :17-2 شکل

 .MQNI ............................... Error! Bookmark not defined یابیانیم یبرا یانیم شکل تابع :18-2 شکل

 .MQAI ............................... Error! Bookmark not defined یابیانیم یبرا یانیم شکل تابع :19-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined .......................................... اسیمق رییتغ از شیپ یسفت سیماتر :1-3 شکل
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 .Error! Bookmark not defined ............................................اسیمق رییتغ از پس یسفت سیماتر :2-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined .............................................. اسیمق رییتغ از پس جرم سیماتر :3-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................. اسیمق رییتغ از شیپ جرم سیماتر :4-3 شکل

 Error! Bookmark not ........یمحل MQAI یابیانیم با یبعد دو هیناح یمرکز ی نقطه مود شکل :1-4 شکل

defined. 
 !Error .................         و H-H وC-C، C-H گوناگون یها یمرز شرط در ییهمگرا لیتحل :2-4 شکل

Bookmark not defined. 
(بعد بدون ییجابجا:   )بسته مدار ریت C-C حالت در نخست مود شکل بر     یموضع ریغ پارامتر اثر :3-4 شکل

 ............................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
 !Error ......................... بسته مدار ریت C-H  حالت در نخست مود شکل بر     یموضع ریغ پارامتر اثر :4-4 شکل

Bookmark not defined. 
 !Error ......................... بسته مدار ریت H-H  حالت در نخست مود شکل بر     یموضع ریغ پارامتر اثر :5-4 شکل

Bookmark not defined. 
:   )  بسته مدار ریت C-C  حالت در یکیالکتر دانیم نخست مود شکل بر     یموضع ریغ پارامتر اثر :1-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. (بعد بدون یکیالکتر لیپتانس

 !Errorبسته مدار ریت C-H  حالت در یکیالکتر دانیم نخست مود شکل بر     یموضع ریغ پارامتر اثر :7-4 شکل

Bookmark not defined. 
 !Errorبسته مدار ریت H-H  حالت در یکیالکتر دانیم نخست مود شکل بر     یموضع ریغ پارامتر اثر :8-4 شکل

Bookmark not defined. 
:   )  بسته مدار ریت C-C  حالت در یسیمغناط دانیم نخست مود شکل بر     یموضع ریغ پارامتر اثر :9-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. (بعد بدون یسیمغناط لیپتانس

بسته مدار ریت C-H  حالت در یسیمغناط دانیم نخست مود شکل بر     یموضع ریغ پارامتر اثر :11-4 شکل

 ............................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
بسته مدار ریت H-H  حالت در یسیمغناط دانیم نخست مود شکل بر     یموضع ریغ پارامتر اثر :11-4 شکل

 ............................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ................................................ یکیالکتر لیپتانس نخست مود :12-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................ یکیالکتر لیپتانس نخست مود :13-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined .......................................... یکیالکتر لیپتانس نخست مود سه :14-4 شکل

 !Error ........... (کیاالست بستر بدون اول فرکانس:   ) اول فرکانس بر کیاالست بستر یبرش پارامتر اثر :15-4 شکل

Bookmark not defined. 
 !Error ............ (کیاالست بستر بدون ریت اول فرکانس:   ) فرکانس بر کیاالست بستر نرمال پارامتر اثر :11-4 شکل

Bookmark not defined. 
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 Error! Bookmark not .............. کیاالست هیال یسفت شیافزا با هیدوال ریت اول فرکانس راتییتغ :17-4 شکل

defined. 
 یموضع ریغ پارامتر. ها هیال از یکی ضخامت رییتغ با ه،یدوال ریت نخست فرکانس پنج ینسب راتییتغ :18-4 شکل

         ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
 یموضع ریغ پارامتر. یکیالکتر مدار به اتصال تیموقع رییتغ با ه،یدوال ریت فرد یها فرکانس ینسب راتییتغ :19-4 شکل

         ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
 یموضع ریغ پارامتر. یکیالکتر مدار به اتصال تیموقع رییتغ با ه،یدوال ریت فرد یها فرکانس ینسب راتییتغ :21-4 شکل

         ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
 یموضع ریغ پارامتر. یکیالکتر مدار به اتصال تیموقع رییتغ با ه،یدوال ریت فرد یها فرکانس ینسب راتییتغ :21-4 شکل

         ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
 یموضع ریغ پارامتر. یکیالکتر مدار به اتصال تیموقع رییتغ با ه،یدوال ریت فرد یها فرکانس ینسب راتییتغ :22-4 شکل

         ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
 یموضع ریغ پارامتر. یکیالکتر مدار به اتصال تیموقع رییتغ با ه،یدوال ریت فرد یها فرکانس ینسب راتییتغ :23-4 شکل

         ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
 .C-C Error! Bookmark not defined رداریدوسرگ ریت ییجابجا ندیبرا نخست مود شکل سه :24-4 شکل

 C-C ............... Error! Bookmark not رداریدوسرگ ریت یکیالکتر لیپتانس نخست مود شکل سه :25-4 شکل

defined. 
 C-C ............. Error! Bookmark not رداریدوسرگ ریت یسیمغناط لیپتانس نخست مود شکل سه :21-4 شکل

defined. 
 C-C ....... Error! Bookmark not رداریدوسرگ ریت ندیبرآ یکیالکتر دانیم نخست مود شکل سه :27-4 شکل

defined. 
 C-C ...... Error! Bookmark not رداریدوسرگ ریت ندیبرآ یسیمغناط دانیم نخست مود شکل سه :28-4 شکل

defined. 
 C-C .......... Error! Bookmark not رداریدوسرگ ریت نخست مود شکل سه یبرا یمحور کرنش :29-4 شکل

defined. 
 C-C .............. Error! Bookmark not رداریدوسرگ ریت نخست مود شکل سه یبرا یبرش کرنش :31-4 شکل

defined. 
 C-C Error! Bookmark not رداریدوسرگ ریت نخست مود شکل سه یبرا یموضع یمحور تنش :31-4 شکل

defined. 
 C-C... Error! Bookmark not رداریدوسرگ ریت نخست مود شکل سه یبرا یموضع یبرش تنش :32-4 شکل

defined. 
 C-C.... Error! Bookmark رداریدوسرگ ریت نخست مود شکل سه یبرا یرموضعیغ یمحور تنش :33-4 شکل

not defined. 
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 C-C ....... Error! Bookmark رداریدوسرگ ریت نخست مود شکل سه یبرا یرموضعیغ یبرش تنش :34-4 شکل

not defined. 
 C-C .. Error! Bookmark not رداریدوسرگ ریت نخست مود شکل سه یبرا یکرنش یانرژ توزیع :35-4 شکل

defined. 
 !C-CError رداریدوسرگ ریت نخست مود شکل سه یبرا یموضع یکیالکتر ییجابجا دانیم ندیبرآ توزیع :31-4 شکل

Bookmark not defined. 
 !C-C .. Error رداریدوسرگ ریت نخست مود شکل سه یبرا یموضع یسیمغناط یالقا دانیم ندیبرآ توزیع :37-4 شکل

Bookmark not defined. 
C-C رداریدوسرگ ریت نخست مود شکل سه یبرا یرموضعیغ یکیالکتر ییجابجا دانیم ندیبرآ توزیع :38-4 شکل

 ............................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
C-C رداریدوسرگ ریت نخست مود شکل سه یبرا یرموضعیغ یسیمغناط یالقا دانیم ندیبرآ توزیع :39-4 شکل

 ............................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
 C-C ............ Error! Bookmark not رداریدوسرگ ریت یبرا ندیبرآ یجانب و یجانب ییجابجا توزیع :41-4 شکل

defined. 
 C-C ........... Error! Bookmark not رداریدوسرگ ریت یبرا یبرش کرنش و یمحور کرنش توزیع :41-4 شکل

defined. 
 !C-CError رداریدوسرگ ریت یبرا تهیسیاالست یرموضعیغ یتئور و کیکالس یتئور یمحور تنش توزیع :42-4 شکل

Bookmark not defined. 
 !C-C. Error رداریدوسرگ ریت یبرا تهیسیاالست یرموضعیغ یتئور و کیکالس یتئور یبرش تنش توزیع :43-4 شکل

Bookmark not defined. 
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 مقدمه 1-1

های ریزتر را نااتوان تار مای انگاارد باه       بشر بطور غریزی موجودا  بزرگتر را قدرتمند تر و پدیده

خاناه،  هاای بزرگتار باوده اسات.      ابزارهمین خاطر همواره در تهش برای پاسخ دهی به نیاز های خود با 

است، همواره میال باه بزرگتار     ساخته ی دست بشرکه  و هر چیزیخودرو، کشتی، توپ های جنگی ... 

در ایان   .شدن داشته است تا مورف کننده را متقاعد سازد که ابزاری قدرتمند و اثرگاذار در اختیاار دارد  

دانش بشری همواره با این احسار غریزی همراه بوده و همین امر باعا  جاا   و تا آغاز قرن بیستم مد  

علمای شاده    هاای  اسار این حس غریزی با پشتوانهبر ی گوناگونها فرهنگافتادن یک دیدگاه غالب در 

بیشاتر   ،های کهان داناش ناوین    . رشته های فنی و مهندسی بویژه مهندسی مکانیک، به عنوان شاخهاست

باه  . هماین امار   ی علمی و فرهنگی مای باشاند   اند و میراث این دوره کامل خود را در این دوره گذراندهت

از زماان سارنرانی تااریری    اماا   سنتی و رو به فراموشی داده است.علوم بازمانده از این دوران چهره ای 

عور تاازه ای از داناش و    9191ای جامعه فیزیکدانان آمریکا در سال  در گردهمایی دوره *ریچارد فینمن

فته شده سیستم های کوچک تاکید قدر  نادیده گر بر گذشته خهفبر در آن که پژوهش آغاز شده است

او در این سرنرانی که های درشت اندازه مشابه خود باشد.  سازهاز  کارآمدترقدرتی که می تواند  .شود می

شاهر  یافتاه، بارای نرساتین باار باه امکاان سااخت          "فضای زیادی در سطوح پاایین وجاود دارد  "به 

از  .دنماو اشااره  بطور علمای  های مولکولی  های زنده و رشته ی سلول بسیار کوچک در اندازه های سیستم

هاای داناش و    لبههای نانو اندازه  زمینه سازههای علمی در  ها و یافته دهه هشتاد قرن نوزده میهدی اختراع

ای از اقلایم زماین    ایان عوار علمای باا دوره    آوری  بطور شاگفت  اند. فناوری را به تسریر خود در آورده

ای را  ها و تجاوزهای تاازه  جنگب نهیهوا افزون   ی روزها و گرما خشکسالیهمزمان شده است که در آن 

بدون بازنگری در دانش چالش ها به نظر نمی رسد این  د.مه برسر منابع حیا  رخ خواهد دازند که ه می

خاود  کاه ایان مشاکه     ادعاا مای کنناد    حتای بادتر، دانشامندان     .رویارویی باشدمهندسی کنونی قابل 

پایاان باودن    بای  ای که در آن بشر باا فارض نادرسات     دوره  .استهای عور پیشین دانش بشری  فرآورده

Feynman, R. P. 1959. * 
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 و پااالیش هاای دا  فارآورده احتارا      با آسودگی آالینده ،چشمه حرارتی بودن جو زمینمحیط زیست و 

اماا متنااهی   را به این منباع بازر    سموم کشاورزی  و های صنعتی های آلوده در واحد پسماندپتروشیمی، 

می تواند پاسخ دیر هنگام اما دقیق و حساب شده سیستم  های پیاپی کسالیهوا و خش یگرماین  سپرد. می

همزماان باا    یا سرکوب نمودن بزرگترین دشمن حیا  یعنی بشر باشد. و دفاعی طبیعت برای نابود کردن

اجتمااعی نیاز باه سارعت در حاال       هاای  هاا و رفتاار   بدنبال آن دیدگاههای بشری و  این تغییر اقلیم، نیاز

تار   درشات "ی  به این نتیجه رسانده کاه دوره  را شرایط محیطی و افزایش جمعیت انسان .ستدگرگونی ا

بسیاری از پژوهشگران در سراسر دنیاا  داده است.  "بهتر است سبزتر"ی  دورهجای خود را به  "بهتر است

میاان   پلیاحسار کرده و در حال تهش برای ایجاد  را انسانیی  این فاجعهسنگین جلوگیری از مسئولیت 

   .باشند دانش کنونی و نیازهای آینده می

های سبزینه گیاهان اما با باازدهی بیشاتری از    های بسیار کوچکی که مانند سلول توور تولید سیستم

طر برای اتمسفر استفاده می کنند، یا با الگو برداری خ به مواد بی ها انرژی نور خورشید برای تبدیل آالینده

 مناساب بارای کشااورزی و   های آلاوده را بطاور گساترده توافیه و      ، آبی دریاییاه متابولیسم جلبکاز 

هاای آسایب دیاده     سالول  را باه مواد درمانی  که با کمترین عوارضهایی  تولید دارو یانوشیدن می نمایند 

هاا   جان بیماران را نجا  می دهند، تبدیل به نیرویی محرک در میان پژوهشگران شده است که آنرسانده 

از  .کناد  مای ی نوین علمی جذب  های گوناگون دانش، بویژه دانش مهندسی، به سوی این دوره ز شاخهرا ا

هاای مهندسای بسایار     ی عرضه و تقاضا، با توجه به اینکه تعداد دانش آموختگان شااخه  سویی طبق رابطه

ای  علمی رایاناه افزایش یافته است اما روند افزایشی نیاز به این مترووین تحت تاثیر گسترش ابزارهای 

درآماد مهندساان   که  شود میبینی  افزاهای طراحی و تحلیل مهندسی، رو به کند شدن است، پیش مانند نرم

دیگری در جاذب مهندساان باه    عامل ر آینده نزدیک کاهش بیابد و این خود طراحی و تحلیل داز طریق 

مای  بسایار جاذاب    گذاری در این زمیناه  هاز نظر بازار نیز سرمایاست. سیستم های اندازه نانو نوین  دانش

در دوره  ایاران کشور  های بزر  در این زمینه در حال شد  گرفتن است. ماید و رقابت در میان شرکتن

هاای در حاال    های گوناگون از نظر علمی گاهی پیشرو و برتر و گاهی مانند هندوساتان و دیگار کشاور   

ی  است. اما هر دوره مانناد یاک وقات از مباارزه     توسعه تحت تاثیر استعمار، کند و شکست خورده بوده

ا و تمرکاز بار   ها  از شکسات  آماوختن با تواند  ایران میاست.  پایان نیافتههنوز نبرد  این و باشد میکشتی 
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 از اساتعمار  خاود، برای بازساازی وجهاه علمای     روفرصت طهیی پیش  از برداری مدیریت دقیق، با بهره

 .دپیروز باشپیشرو و در این آزمایش  و شکست دوباره پیشگیری نموده، نوین

 فناوری نانو و مهندسی مکانیک 1-2

شاخه ای از مهندسی است که با طراحی، ساخت و کار با سیساتم هاای مکاانیکی    مهندسی مکانیک 

از گردهمایی بایش از   (ASME)انجمن مهندسان مکانیک آمریکا 2002طبق گزارش سال . سر و کار دارد

 2002انداز مهندسی مکانیاک از ساال    مهندسی مکانیک که با موضوع چشم بزرگانیکود و بیست تن از 

در المللای   ای باین  برگزار شده بود، در این بیست سال مهندسی مکانیاک باه عناوان حرفاه     2022تا سال 

شارکت مای    را ایجاد می کنند تر و پایدارتر  تر، امن تر، شاداب های مهندسی که دنیایی پاک توسعه فرآورده

ناوری در این بیسات  بینی حکمرانی فناوری نانو و بیو در گسترش ف یکی از نتایج این همایش پیشنماید. 

هاای   فناوری نانو و بیو، واحد ای در زنگی بشر خواهد گذاشت. ای که همه روزه اثر تازه سال است بگونه

سازنده هر پاسری که مهندساان آیناده باه مشاکه  پایش رو از جملاه بحاران انارژی، مادیریت آب،          

ی  جایگااه ایان دو فنااوری در هساته     .باشاد  مای بوم خواهناد داد   هواوفضا، کشاورزی و مدیریت زیست

هاای   پاژوهش مای تواناد فرصات     و ترکیب ایان دو شااخه   شود میتر  های آینده هر روز آشکار پیشرفت

ناانو باه   پژوهشگران فنااوری  نیازهای کنونی که ها و  چالش بیشماری برای مهندسان مکانیک فراهم کند.

تار و   هاای محکام   ماواد و کامپوزیات  تولیاد  ز عبارتناد ا باشند  می جدیت در تهش به پاسرگویی به آنها

ی خودروهاا و ابزارهاای    ابزارهای ورزشی تا بدناه  های کربنی که از ها و نانوصفحه تر مانند نانولوله سبک

تولید انبوه مواد نانو که باا توجاه   های فضایی را متحول کرده است.  ریتها در مامو مورد استفاده در ربا 

ی نانو، دانشمندان پاسری پرته و درخور برای تولید انبوه و  های در اندازه به تازگی نیاز به ساخت سیستم

تجاری سازی محووال  نانو که از نظر قابلیت و کاارایی  این زمینه در دست ندارند.  مقرون به صرفه در

زنادگی بشار   های  جنبهی  تسریر همه تا ابزارهای کنونی را از رده خارج می کنند و تنها همین یک گام را

استفاده اد نانو. افزایش عمر و پایداری ابزارهای کنونی از جمله باتری های لیتیومی، با استفاده از مو دارند.

هاای درماانی    هایی مانند سارطان کاه باا روش    های درمانی بیماری از فناوری نانو در درمان و بهبود روش

 پس از درمان باید با عوارض پیش آماده از روش درماانی دسات و پنجاه نارم کناد.      تی حامروزی، بیمار 

روز  توانناد در باه   ی علم دسترسی دارند،می ها که بیشتر از هر سازمان دیگری به دانشجویان شیفته دانشگاه
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 ، پیشاگام شاوند،  ای سازی دانشجویان مهندسی با نیاز روزافزون به مترووین چند شااخه  کردن و همراه

محاسابا  عاددی     ،2های میکرو و نانومتری سیال، 9های زیستی هایی از جمله تشریص مولکول تروص

مانناد   رود کاه  مای هاا   سیساتم ایان  هندساه ی  هار چناد    و ... . 4در مقیار ناانو  و ، ساخت3فناوری نانو

نوپاا باودن   و معماری پیشرفته برخوردار شود، اما باا توجاه باه     ها پیچیدگیاز های رایج امروزی  مکانیزم

هایی ساده  فناوری، بیشتر دارای هندسه پرکاربرد در محووال  دارای این های سیستم، امروزه فناوری نانو

از جملاه   ی نانو می باشاند.  های اندازه و صفحه 9ها( کوانتومی های )گوی ها، گره ها و لوله مانند ذرا ، تیر

حساگر   ، اناواع هاا  ارند می توان به نانوکامپوزیات ها را در خود د محووال  قابل بازرگانی که این سیستم

هاای   رناگ ، های نانو ، نمایشگری نانوها و محافظ ها ها، عایق نانوالیاف، نانوسفال ،های نانو رسانا نانو، نیمه

 هایی از این کاربردها را نشان می دهد. نمونه 9-9شکل  های نانو اشاره نمود. نانو و روغن

 
 

 های نانو کاربردهای رایج سیستم :9-9شکل

 

                                                
1 BioMolecular Detection 
2
 Micro-Nano Fluidics 

3
 Computational NanoTechnology 

4
 NanoScale Manufacturing 

5
 Quantum Dots 



6 

 

هاای مهندسای    ارتعاش سیستم است. های مطرح علوم مهندسی بوده ارتعاشا  همیشه یکی از شاخه

هاای   و یاتاقاان   دناده  هواپیما، اساکلت سااختمان، محاور، چارخ     ، بال ی کشتی آهن، بدنه ، ریل راه مانند پل

ی  . در هماه هایی بوده اسات  همیشه یکی از موارد مهم در طراحی چنین سازه و ... ی توربین پره آسا، غول

پراهمیت است که بادون در نظار گارفتن آن، ممکان اسات یاک       موارد یاد شده، ارتعاشا  از این جهت 

همچناین در طراحای    سیستم پایدار در بارگذاری استاتیکی، با کمترین بارگذاری دینامیکی فروپاشی کناد. 

ن ماواد  باا پیادا شاد    ای دارد. اماا  های کنترلی مکانیکی و الکتریکی نیز علم ارتعاشا  جایگاه ویژه سیستم

در مجااور  میادان   ی بلاور نامتقاارن،    برااطر داشاتن شابکه    ناطیس، ماوادی کاه  پیزوالکتریک و پیزومغ

در صور  اعمال کرنش مکاانیکی میادان الکتریکای یاا      خالص و الکتریکی و مغناطیسی کرنش مکانیکی

هایی که از این خاصیت ماواد پیازو اساتفاده     در ساخت سنسور        مغناطیسی ایجاد می کنند، علم ارتعاشا  

یاا  های پیزو معموال بوور  تیر، صفحه، پوساته   سنسوررایج ی  هندسه .نموداهمیت باالتری پیدا کند  می

( وابستگی واکنش پروتئین و آب را به دمای محیط باا اساتفاده از   2099)*لی و همکاران .باشد استوانه می

ی یک سیستم شکار ( بازدهی تبدیل انرژی را برا2006) **شو و لینسر گیردار بررسی کرد.  میکروتیر یک

( یاک سیساتم شاکار انارژی ترکیبای برپایاه       2090) ی کردناد. یاناگ و لای   پیزوالکتریک بارر   6انرژی

( با اساتفاده از  2099) بادارلیس و همکاران های پیزوالکتریک و الکترومغناطیس پیشنهاد کردند. سازوکار

 (2093 )و همکااران  چان  گیری کرد. اندازهسر گیردار چگالی و لزجت گازهای خالص را  میکروتیر یک

مقاوم به دمای بااال طراحای کارد کاه در دو ماود خمشای نرسات کاار         یک میکرو محرک پیزوالکتریک 

گیاردار را بارای حساگر     سار  ( ارتعاشا  غیرخطی میکروتیر یاک 2002) و همکاران محمودی.کند می

شاده از  براش کاوچکی   ماوارد یااد     هاا بررسای نماود.    الیاه  های سطحی ایجاد شده توسط زیست تنش

هاای گونااگون    در زمیناه و ارتعاشاا  آزاد و اجبااری آنهاا    های بسیار کوچاک   کابردهای تیرها و صفحه

 می باشند.و صنعتی پژوهشی 

 معرفی پژوهش حاضر 1-3

رفتار یک ماده خاص در اندازه نانو ممکن است بطور باورنکردنی با رفتار همان ماده در اندازه میلای  

یا میکرو تفاو  داشته باشد. برای نمونه یک ماده ممکن است در حالت عادی رسانا نباشد، اما همان ماده 

                                                
6
 Energy harvestin system Badarlis, A. 

 Lee , J. H. 
* 

Chen J. 
 Shu, Y. C., Lien, I. C. 

** 

Mahmoodi, S. N. 
 Yang B., Lee C. 
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وابسته به دما، انادازه  در مقیار نانو رسانایی بسیار قدرتمند باشد. رفتار مواد در مقیار نانو تا حد زیادی 

ممکن است با اعماال انادک ناویز ارتعاشای، کاارایی سیساتم کااهش         است. سیستم ارتعاشهمچنین  و

ماورد توجاه   میشاه  ه. از اینرو با پیدایش عور ناانو، اهمیات علام ارتعاشاا  بیشاتر از      بیابدچشمگیری 

 قرار گرفته است.طراحان و پژوهشگران 

بتوان با اساتفاده از  تا  شود میمورد بررسی بوور  محیطی پیوسته فرض   در علوم مهندسی سیستم 

مشتق ریاضیاتی )که تنها به شرط پیوسته بودن ناحیه مورد نظر قابال تعریاف اسات( معاادال  حااکم را      

ی  های تشکیل دهنده سیساتم در واحاد حجام آن، الزماه     ها و مولکول اتمبدست آورد. وجود تعداد زیاد 

ها در واحد حجم سیستم ها محادود و   درستی این فرض پیوسته بودن است. اما در مقیار نانو تعداد اتم

قعای  شمارا است، از این رو اعمال معادال  کهسیک مهندسی در این مقیار نتایجی متفاو  باا رفتاار وا  

هاای فیزیکای مانناد دماا و فشاار در ایان مقیاار         ایی بدست می دهد و همینطور کمیات ه چنین سیستم

از جمله فیزیاک کوانتاوم باا دقات      فیزیک نوینالبته  های متفاوتی با تعریف مهندسی خود دارند. تعریف

وجود مااده گارافن پایش از    نکه آخاص د، کن های اندازه نانو را توصیف می قابل قبولی بسیاری از سیستم

اما از آنجا که تحلیال   بینی شده بود. پیش پیتر بوهم(-)توسط هانس علم فیزیک کوانتومبا آن شدن شف ک

های نانو با فیزیک کوانتوم همیشه به معادال  پیچیده و غیرخطی می انجامد که حجام محاسابا     سیستم

 هایی حفظ کرده اسات.  تحلیلعلم مهندسی جایگاه خود را برای ساده سازی چنین ، کند میسنگینی ایجاد 

ساازی پراش اماواج االساتیک در      در مادل  9160ی  به دهاه  به اصهح قوانین مهندسی مکانیک نیاز البته

هاای خساتگی در جاایی کاه قاوانین کهسایک        در تحلیل ایجاد و رشد تارک  . یاگردد ها باز می کریستال

نقاص تئاوری کهسایک     (2-9)شاکل   هد ی ترک، برای تنش مقدار بینهایت بدست می االستیسیته در لبه

و تئاوری  تئاوری االستیسایته گرادیاان کارنش      .های رایج آشاکار شاده باود    االستیسیته در تحلیل سیستم

دارد رابطه ساختاری میان تنش و کرنش )یا  یان میب( )گرادیان تنش( که هر دو 9122) *االستیسیته ارینگن

پیوساته نیاز    به تنش و کرنش در نقااط دیگار محایط   ماده از های ترمودینامیکی( در هر نقطه  دیگر حالت

بعادی  در   بستگی دارد توانست با دقت باالیی این مسائل را حل نماید. ایان رابطاه  بطاور سااده و یاک     

 (9122بیان شده است.)ارینگن،  9-9فرمول 

(9-9)     
       

   
      

Eringen, A. C. * 
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به ترتیب تنش، کرنش، پارامتر غیرموضاعی )کاه باه ابعااد سیساتم و                    در این رابطه 

 باشد. خواص شبکه بلور ماده تشکیل دهنده آن بستگی دارد( و مدول یانگ می

هاای تحقیااتی نظاامی و فضاایی باه دیگار        با پیدایش گرافن و پا فراگذاردن فناوری ناانو از پاروژه  

یل قرن حاضر پژوهشاگران بطاور گساترده از ایان دو تئاوری در تحلیال       از اوا روزمره، های زندگی جنبه

همواره یک موضوع جذاب برای پژوهشگران بوده است چه رفتاار    های نانو استفاده کرده اند. نانوتیر سازه

 ( ارتعااش آزاد جاانبی ناانوتیر و   2006) ∞ارتعاشی آن، چه رفتار استاتیک و چه بارگاذاری اجبااری. ژو  

 

 

بینی تنش در لبه ترک توسط تئوری کهسیک االستیسیته و مقدار حقیقی تنش. برگرفته از مکانیک  مقایسه پیش :2-9 شکل

 .2009شکست، تی.ال.اندرسون 

میکروتیر را با استفاده از تئوری االستیسیته غیرموضعی مورد بررسی قرار دادند و دریافتند کاه باا کااهش    

(، ردی و 2002)*ردی .یابااد ماایاهمیاات در محاساابه ارتعاشااا  آزاد موضااعی  طااول تیاار، کمیاات غیاار

در تئوری االستیسایته موضاعی را    (2094)و البرگی (، ردی2092)(، انواری2090(، ردی)2002)**پانگ

و و لا  بکاار بردناد.  ها  ها و نانولوله برای بررسی ارتعاشا  نانوتیربیان مدل نانوتیر با چرخش سطح مقطع 

 (2090 ،)( ، لایم و همکااران  2090) (، مورمو و آدهیکاری2002) (، لو و همکاران2006همکاران )

تانش بدسات    توابع شکل مود را برای تیر اویلر با پایش معادال  فرکانس و  (2099 ،)چنگ و همکاران

 ∞∞( سایوالک 2009) ∞(، ژانگ و همکاران2002) (، وانگ و همکاران2006) و وارادان آوردند. وانگ

( با استفاده از تئوری اویلر و تئوری تیموشانکو یاک مادل االستیسایته غیرموضاعی بارای       2090و آکگز )

باا ورود ناانومواد دارای خاصایت    های کربنی ارائه نمودند. این روند مطالعااتی   بررسی ارتعاشا  نانولوله

مطالعا  یااد شاده    همه پیزوالکتریک و پیزومغناطیس به کانون توجه پژوهشگران دستروش تغییر شد و

Wang, C. M., Zhang, Y. Y.  Lim, C., W., Li, C., Yu, J. L.  
El-Borgi. 

 Reddy. J.N. * 

Zhang, Y. Q., Liu, G. R., Xie, X. Y. ∞ 
Cheng, L., Lim, C., Yu, J., Zeng, Q.  Lu, P., Lee, H. P., Lu, C.  Pang. S. D. 

** 

Civalek, O., Akgoz, B. 2010. ∞∞
 Wang, Q., Varadan, V. K.  Murmu, T., Adhikari, S. 

 Ansari. R.  

∞ 

 Xu, M. 2006 
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( یک تئاوری غیرموضاعی عماومی    2001) *آیدگدو هایی تکرار شد. تری برای چنین سیستم در شکل کلی

( 2093) **آرانای و همکااران   تیر معرفی نمود. و ارتعاش نانوبه همراه کاربرد آن در تحلیل خمش کمانش 

ثیر نیروهاای الکترواساتاتیک و   نیتریاد را تحات تاا   -هاای باورون   نانوساویی   Pull-inناپایداری غیرخطی 

 کارمان مورد بررسای قارار دادناد.    واندروالس بر اسار تئوری تیر اویلر برنولی و با کرنش غیر خطی ون

( کمانش و پایداری نانوتیر ویسکواالستیک غیرموضعی را تحات تااثیر نیروهاای    2094) چن و همکاران

( رفتاار کماانش و پسااکمانش ناانوتیر پیزوالکتریاک را      2094) واندروالس بررسی کرد. لیو و همکاران

و   (2099،2092کای و واناگ   الکتریکی مکانیکی مورد بررسی قارار داد. -تحت تاثیر بارگذاری حرارتی

االستیک را تحات بارگاذاری حرارتای و    -مگنتو-های پیزوالکتریک و الکترو (، رفتار ارتعاشی نانوتیر2094

( ارتعاشا  اجباری غیرخطی وابسته باه  2099و همکاران) انواری رسی قرار داد.الکترومغناطیس مورد بر

 های مگنتوالکترواالستیک را مورد بررسی قرار داد. اندازه نانوتیر

هاای پیزوالکتریاک و پیزومغنااطیس،     برای تحلیل ارتعاشی تیرها و صافحه های ارائه شده  در تئوری

ر راساتای ضارامت هندساه ماورد بررسای بواور  تاابع        هاای الکترومغنااطیس د   میدان توزیعهمواره 

اسات.   ای و تواباع ملللااتی فارض شاده     جمله ای و یا بوور  ترکیب چند فرض، خطی یا چندجمله پیش

هاایی معماوال بارای     نتاایج چناین تحلیال   باشند.  می بعدی با این فرض ساده و یکهای بدست آمده  مدل

   رود. ار میهای پیزوالکتریک بک ها و محرک طراحی سنسور

ستیک، تحت بارگذاری حرارتی ارتعاشی نانو تیر مگنتوالکترواالاستاتیک و در پژوهش حاضر رفتار 

های الکترومغناطیس در  میدان توزیعاست. با این تفاو  که  و الکترومغناطیس مورد بررسی قرار گرفته

 اه معادال  انتگرالراستای ضرامت تیر مورد بررسی، بوور  مجهول فرض شده تا پس از حل دستگ

  بدست آمده براطر دیفرانسیل شدن معادالآید، بدست آید. انتگرال  رض بر میدیفرانسیلی که از این ف

بعدی بودن  های الکترومغناطیس )و بنابراین معادال  تعادل الکترومغناطیسی( و یک دوبعدی بودن متغیر

دیده  3-9شماتیک این تیر در شکل  باشد. می های مکانیکی )و بنابراین معادال  تعادل مکانیکی( متغیر

به ترتیب، سفتی نرمال و سفتی برشی بستر االستیک،  ،                 شود. در این شکل  می

 باشد. جابجایی محوری و جانبی، میدان مغناطیسی و الکتریکی و دوران سطح مقطع می

    Liu, C. 
 Aydogdu, M.  * 

    Ke, L.L., Wang, Y.S. 
 Arani, A. G. 

** 

      Chen, C.  
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ل شده، عهوه بر تاثیر دما، بستر االستیک و های اعما این تحلیل از نظر بارگذاریافزایش قابلیت برای 

شماتیک  4-9است. در شکل  ریزی معادال  درنظر گرفته شده نیروهای خارجی نیز در مدلسازی و پایه

به ترتیب     و     ،    ،   ،    ،    ) یاد شده رسم گردیده است. های این تیر تحت بارگذاری

بر سطح باالیی و پایینی تیر،  نیروی خارجی محوری بر سطح باال و پایین تیر، نیروی خارجی جانبی

حالتی از آنجایی که بارگذاری تیر در  (است نیروی برشی بستر االستیک و نیروی عمودی بستر االستیک

ای از  تر مانند مجموعه ت، می توان از نتایج این تحلیل برای مسائل پیچیدهکلی در نظر گرفته شده اس

بوور  صلب به یکدیگر متول باشند  نیز استفاده نمود، چه درحالتیکه تیرهاشده تیرهای به هم متول 

ی االستیک بسیار نازک، براطر  الیه و چه با استفاده از کاربرد بستر االستیک مدل شده بوور  یک
 

 
 

 االستیک-الکترو-شماتیک نانو تیر مگنتو :3-9 شکل
 

 

 های مکانیکی خارجی و الکترومغناطیسیشماتیک تیر دوالیه تحت بارگذاری: 4-9 شکل
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تحت انواع بارگذاری  را  نانو تیر  ارتعاشی  رفتار  می توان  بعدی  دو های الکترومغناطیس  تعریف میدان

 از  الکترومغناطیس

همچناین باا کماک ایان      دو بارگذاری رایج مدارباز و مداربسته با کمک چنین مدلی بررسی نماود.  جمله

توان نانوتیرهایی هوشمند با قابلیت دستکاری طیف فرکانسی و کنترل گسترده ارتعاشی در ناحیاه   مدل می

نوتیرهای متول به هام نشاان داده شاده    ای از نا شماتیک آرایه 9-9خطی بررسی و تحلیل کرد. در شکل 

ها در ابتدا برای یک تیر معمولی تیموشنکو انجام خواهد شد، با معادال  بدسات آماده    همه تحلیل است.

 2ای از تیرهای به هم پیوسته را تحلیل نمود، که در این پژوهش باه بررسای تیار دوالیاه     توان مجموعه می

برنولی حاالتی خااص از مادل تیموشانکو     -قت که مدل تیر اویلربسنده خواهد شد. با استفاده از این حقی

دو روش متفاو ، نرست با عملیا  ریاضیاتی بر معادال  بدست آمده برای تیار تیموشانکو و    است، به

ی معاادال  تیار    های بدست آماده بارای فارم گسساته ساازی شاده       دوم با عملیا  ماتریسی بر ماتریس

دسات مای آوریام. راه دوم اعماال شارط مارزی لاوال را بارای تیار          برناولی را ب -تیموشنکو، مدل اویلار 

 دارد. برنولی که معموال یک چالش محاسبا  عددی است از پیش رو برمی-اویلر

 

 
 ی نانوتیر متول به هم آرایه :9-9شکل 
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 های پژوهش  ریها و متغ فرض 1-4 

، مساتقل از موقعیات     با توجه به ضرامت اندک هندسه مورد بررسی، جابجایی جانبی نقااط تیار  

در   که به معنای صفر فرض شادن کارنش جاانبی اسات. بارای جابجاایی افقای        شود میعمودی فرض 

هر چند نسبت  .است  که شیب آن متغیر  درنظر گرفته شده استخطی  توزیعراستای ضرامت تیر یک 

شاود کاه    ر مای ضرامت به طول کوچک تیر و همگن بودن ماده فارض شاده بارای آن ماانع از ایان اما      

داشته باشد،  یافت و خیزتر اند( در راستای ضرامت  مهمها  مود از دیگر شکلهای نرستین )که  مود شکل

برای افزایش قابلیت تحلیلی مدل، و براطر جاذابیت ریاضایاتی و محاک زدن    های الکترومغناطیس  میدان

فارض  بواور  دوبعادی    دیفرانسایلی، -های انتگارال  های محاسبا  عددی مرسوم در حل سیستم روش

لغزشای میاان دو تیار در ناحیاه      کناد  مای که فرض  2آل توان بوور  پیوند ایده آرایه تیرها را می .شود می

اتوال رخ ندهد و همچنین جابجایی عمودی دو تیر برابر باشد و یا بوور  الیه االستیک متول کننده با 

جرم ناچیز که برای جابجایی لغزشی و یا عمودی دو تیر نسبت به یکدیگر نیروی فنر خطی تقریاب مای   

آل کافیسات   ردن معادال  آرایه تیر باا پیوناد ایاده   برای بدست آو مدل کرد. ماده رسانایک جنس از زند، 

معادال  گسسته سازی شده را برای هر یک از تیرها نوشته و سپس نیاروی خاارجی وارد شاده باه تیار      

ی ایان نیارو را باه عناوان نیاروی       تر را بر حسب معادال  مربوط به این تیر بدست آوریم و قریناه  نازک

سافتی    تر هم در مااتریس  معادال  آن اعمال نماییم. برای تیر نازکتر در  خارجی وارد شده به تیر ضریم

ری در محل اتواال  کلی سیستم، معادال  آن را با معادال  مقید کننده جابجایی عمودی و جابجایی محو

 تر در براش  این عملیا  بطور جزئی را برابر با صفر قرار می دهیم. جایگزین می کنیم و ماتریس جرم آن

  ده خواهد شد.توضیح داسوم 

 شده است.نامبرده پژوهش بکاررفته در متغیرهای توابع و در ادامه 

      موقعیت محوری   تابع میرایی غیرموضعی

      موقعیت جانبی   پارامتر غیرموضعی

      متغیر زمان   دوران سطح مقطع

    الکتریک دیماتریس خواص 
   

 

  
    ماتریس هوک  
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    ماتریس خواص الکترومغناطیس
   

  

  
  

ماتریس خواص 

 پیزوالکتریک
   

   
 

  
   

    ماتریس خواص مغناطیس
   

   

  
  

ماتریس خواص 

 پیزومغناطیس
   

   
 

  
  

       جابجایی محوری         برش مستقل از ضرامت جابجایی محوری

       جابجایی جانبی      جابجایی جانبیبرش مستقل از ضرامت 

   میدان پتانسیل مغناطیسی
  

 
      میدان پتانسیل الکتریکی  

   تانسور کرنش [Pa]  تانسور تنش

    ضریب اصهح تنش برشی [Pa]   تانسور تنش حقیقی

   میدان القای مغناطیسی
 

   
 [N/C]  میدان الکتریکی  

     الکتریکیمیدان شار 
 

   
   میدان جابجایی الکتریکی    

 

  
  

      میدان شار الکتریکی حقیقی
 

   
  

میدان جابجایی الکتریکی 

 حقیقی
   

 

  
  

      ی  تنش محوری منتجه      ی تنش برشی منتجه

   چگالی
  

  
        ی گشتاور خمشی منتجه  

    یخارجی محور نیروی          اینرسی لرتی جانبی
 

 
  

           اینرسی دورانی          طول و ضرامت تیر

    نیروی خارجی جانبی         سفتی نرمال بستر االستیک )پارامتر وینکلر(
 

 
  

      انرژی جنبشی سیستم         سفتی برشی بستر االستیک

      انرژی درونی سیستم      کار انجام شده

    های تابع تقریب ضریب    های کمکی تابع تقریب ضریب

   ماتریس سفتی سیستم       ماتریس جرم سیستم
 

 
  

      مشتق جزئی در راستای 

  
       فرکانس ارتعاشی 

̇    مشتق زمانی       مشتق جزئی در راستای  
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   میدان سرعت 
 

 
      دمای سیستم  

     نیروی محوری بستر االستیک     نیروی جانبی بستر االستیک

   ناحیه مسئله

نیروی محوری کرنش 

 حرارتی
       

   الگرانژین تابع     دوران سطح مقطع تیر اویلر برنولی

           ثابت ترمواالستیک     نیروی عمودی بستر االستیک

    نیروی محوری حرارتی     نیروی برشی بستر االستیک
 

 
   

 

باشد، اما در پژوهش حاضر از خواص  1ماده تشکیل دهنده تیر می تواند هر ماده همگن ارتوتروپیک

)بااریم تیتاناا ( دارای    BaTio3استفاده شاده اسات. سارامیک     BaTiO3-CoFe2O4فیزیکی کامپوزیت 

. مرجاع  باشاد  مای مطلاوبی   99دارای خاواص فرومغنااطیس   CoFe2O4و سرامیک  90خواص فروالکتریک

معتبری برای استرراج خواص فیزیکی دقیق کامپوزیت همگن با نسبت مساوی هار دو فااز در دساترر    

نیست، اما می توان فرض نمود که کامپوزیتی با نسبت مساوی هر دو فاز و با خواص فیزیکی میانگین هر 

ارائه شده است  9که در جدول  میانگین خواص فیزیکی این دو مادهدو فاز قابل ساخت باشد. بنابراین از 

  بدست آمده است. خواهد شد. این خواص از مقاله لی به عنوان خواص فیزیکی نانو تیر استفاده

 (9111)*لی

9)  خواص فیزیکی کامپوزیت :9-9جدول -       
 
      2         

 BaTiO3-CoFe2O4 و مکانیکي خواص فیزيکي

    (a  االستیک )
      ,    

       ,  
   

       ,    
       ,    

        
   پیزوالکتريک )

2)    
       ,    

       ,    
       

11دی الکتريک )
-3
     )    

       ,    
        

    (    پیزومغناطیس )
        ,    

         ,    
       

11مگنتوالکتريک )
-11
     )    

        ,    
          

11مغناطیس)
-6
  2  2)    

       ,              

11چگالي)
9
     )        

                                                
9
 Orthotropic material 

10
 Ferroelectric 

11
 Ferromagnetic 

Li, J. Y. 1999 
* 
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در نظر گرفتاه شاده    92تعادلی پذیر و شبه همه فرآیندهای فیزیکی موجود در مسئله، بوور  برگشت

های الکترومغناطیس از نوع  میدان آزاد الکتریکی(  جریاناز )نبود براطر نارسانا بودن ماده  رو از ایناست. 

  .(2090 *)جینشوند تعریف می همربوط پتانسیل های برحسب میدان و پتانسیل اند

(9-2)          

(9-3)          

 93کوچکهای  تغییر شکلتئوری کرنش خطی با استفاده از  عملگر گرادیان است.    ی باال  در رابطه

 . شود میمحاسبه اسار تئوری تیر تیموشنکو  و بر 

(9-4)            

(9-9)                 

(9-6)                             

(9-2)                   

روابط تیر اویلر باشد.  مینسبت به اندیس پس از کاما مشتق جزئی       در روابط، منظور از عملگر 

آید، تنها تفاو  میان ایان دو تئاوری    برنولی، براحتی بر حسب راوبط مربوط به تیر تیموشنکو بدست می

ی تعریف دوران سطح مقطع است. در تئوری تیر تیموشنکو )شبیه به تئوری صافحه کیرشاهف(    در شیوه

وری اویلار برناولی، گرچاه بارای     ، اما تئا شود میدر نظر گرفته   برای دوران سطح مقطع مقدار مجهول 

باشد بلکه برابر با شیب  شود اما دیگر این مقدار مجهول نمی دوران سطح مقطع مقدار غیر صفری قائل می

 .انگاشته شده است(    خیز تیر )

(9-2)                    

توان روابط مربوط به تیر اویلر برنولی  تیموشنکو، میبا جایگذاری این رابطه در روابط مربوط به تیر 

 نویسی بدست آورد. را بدون نیاز به تکرار فرمول

                                                
12

 Quasi-Equilibrium 
13

 Small deformations theory 
Jin, J. M. 2010. 

* 
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 سواالت و اهداف پژوهش 1-5

از اهداف این پژوهش بررسی تاثیر پارامتر غیر موضعی بر رفتاار ارتعاشای ناانو تیار مگنتاو الکتارو       

های ارتعاشای   ه بستر االستیک چگونه بر فرکانسهای گوناگون است. همچنین اینک االستیک در بارگذاری

های ارتعاشی نیز در دستور کاار اسات. همچناین     تاثیر خواهد گذاشت. بررسی تاثیر دمای تیر بر فرکانس

حالت بارگذاری الکتریکی مدارباز و مداربسته نیز جزء شرایط مرزی می باشند که در هیچکدام از مراجاع  

های نانوتیر تیموشنکو و اویلر برناولی نیاز انجاام خواهاد      مقایسه فرکانسیاد شده مورد توجه نبوده اند. 

یعنی روش استفاده از معادال  و ، 4-9  پذیرفت. در پایان دو تیر تیموشنکو با دو روش یاد شده در برش

دو تیر، برروی یکادیگر ساوار شاده تاا تااثیر موقعیات        سازی شده های گسسته روش استفاده از ماتریس

 نسور بر فرکانس ارتعاشی سیستم بدست آمده مورد بررسی قرار گیرد.قراردهی س

 بندی فصل اول جمع 1-6

های گوناگون زندگی اماروزی   در این فول به معرفی مرتور فناوری نانو و کاربردهای آن در زمینه

ژوهش پرداخته شد. رابطه میان این فناوری و دانش مهندسی مکانیک بیان گردید. مسئله مورد توجه در پا 

معرفای  یک نانو تیر با خواص کوپل الکتریکی و مغناطیسی و مکاانیکی اسات کاه در ایان فوال      حاضر 

 اشاره شد.در فناوری نانو و به اهمیت آن گشت 

ای استفاده شده است که کاربرد آن تاکنون مشاهده نشده بود.  از تابع تقریب تازهحاضر پژوهش در  

خاواص سیساتم و حالات کااهش یافتاه آن و تعریاف دیگار        های  در برش دوم پس از توضیح ماتریس

ابزارهای بکار رفته در تحلیل نانوتیر مورد پژوهش، به بررسی این تاابع و قابلیتهاای آن پرداختاه خواهاد     

پس از بدست آوردن معادال  حاکم بر تیر تیموشانکو و اویلار برناولی در براش ساوم، در براش        شد.

ی کای و واناگ    ن سیستم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و از مقالاه چهارم رفتار ارتعاشی و استاتیک ای

( 2002( به عنوان مرجع مقایسه و راستی آزمایی نتایج ارتعاشی نانوتیر تیموشنکو و از مقاله ردی )2094)

 های اویلر برنولی بدست آمده استفاده خواهد شد.  برای بررسی دقت فرکانس

 

 

 



 

 

 دوم:فصل 
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 مقدمه 2-1

تارو  تحلیال سیساتم ناانو تیار مگنتاو الک      مورد نیاز برایدر این فول به معرفی و توضیح ابزارهای 

های مهندسی، هماواره باا تعادادی     در تحلیل سیستم .شود میپرداخته  االستیک معرفی شده در فول اول

کاه  شاود.   برخاورد مای  )یاا متغیار ساینماتیک(    حالات  و تعادادی متغیار    )یا متغیر ساینتیک(  نیرومتغیر 

ناام   94هاایی مازدوج انارژی    . چنین جفت متغیار است (        ) واحد انرژیضرب آنها دارای  حاصل

باشند کاه اصاطهحا باه     مستقل از حجم و جرم سیستم می های آن دست از مشروهنیرو های  متغیر. دارد

و یا فشاار و  ، مله نیروی وارد شده به سیستم یا اندازه میدان الکتریکی شود میگفته  99آنها خواص شدتی

مقادار  که ها درنظر گرفته می شوند  معموال آن دسته از متغیر حالتهای  متغیردر یک نقطه از سیستم. دما 

مقاداری ناام   های  ذره سیستم که اصطهحا کمیت آنها برای سیستم برابر است با انتگرال مقدار آنها در ذره

ی ساختاری میاان ایان    با استفاده از رابطه. انرژی، انتروپی، بار الکتریکی و یا مغناطیسه شدن، مله 96دارند

آید. زمانیکه که سیستم  ه، دستگاه معادال  حاکم بدست میلدو دسته متغیر و قوانین فیزیکی حاکم بر مسئ

در یک ناحیه )ملل ساکن بار الکتریکی  توزیعله ی فیزیکی باشد، م مورد بررسی تنها مربوط به یک پدیده

تاوان از   ( و یا تغییر شکل مکانیکی یک ساازه مانناد خرپاا، مای    نپر شدالکتریکی درحال صفحا  خازن 

 توزیاع قوانین فیزیکی حاکم ملل قانون نیوتن برای سیستم مکانیکی و یا قانون بار الکتریکی گاور برای 

هاایی   اما در تحلیل سیستم .را بدست آورد حاکم تفاده نموده و معادال ، بوور  مستقیم اسالکتریکیبار 

، بارای  اسات استفاده از این قوانین گاهی دشوار  کنند ی فیزیکی را بررسی می که بطور همزمان چند پدیده

ی  که هماه  است( 92)که خود برگرفته از اصل داالمبر92 توان از اصل همیلتون هایی می تحلیل چنین سیستم

هاای   ن حاکم بر سیستم کهسیک فیزیکی را بوور  یکپارچه و در قالب تبادل انارژی میاان حالات   قوانی

 مرتلف آن، یعنی انرژی درونی، انرژی جنبشی و کار خارجی، بیان می دارد استفاده نمود. 

                                                
14

 Energy Conjugates 
15

 Intensive property 
16 Extensive property 
17

 Hamilton principle 
18

 D’ l  b rt’  pr nc pl  



 

 

 اصل همیلتون 2-2

که مسیر طای شاده توساط     کند می، بیان شود میاصل همیلتون که با اصل کمترین کنش نیز شناخته 

"کنش"به نام  91ی اکسترمم یک تابعی یک سیستم فیزیکی تحت اثر نیروهای خارجی، نقطه
کاه   اسات  20

کاه  . الگراناژین سیساتم   شاود  مای در مد  زمان فرایناد تعریاف    ( ) بوور  انتگرال الگرانژین سیستم

تعریف سیل سیستم در هر لحظه انرژی جنبشی و انرژی پتان ضلتفابرگرفته از اصل داالمبر است بوور  

( براوبی  2099)*تعریف الگرانژین و اصل همیلتون بوور  کوتاه و سودمند در نطاق مالهاام   شده است.

بودن فرآیند رخ  تعادلی و با فرض شبههای احتمالی  با صرف نظر از انتقال حرار  روابط ارائه شده است.

  باشد. بطور خهصه بوور  زیر میداده، 

(2-9)   ∫ 
 

   ∫     
 

    

(2-2)    ∫
 

 
     

 

  

(2-3)         

(2-4)   ∫
 

 
         

 

 

(2-9)    ∫ 
 

 
    

 

 
                           

 

 
      

    
 

 

(2-6)     ∫    
 

       

و عهمت  شود میمحاسبه    ̇   ̇    سرعت سیستم است و بوور     در روابط باال منظور از

اینسات کاه   محاسبه همیلتونین برای سیستم ماورد بررسای   نکته مهم در  .است 29به معنای مشتق تابعی  

جزء بجاای مشاتق    ، اگر در محاسبه مشتق تابعی بوور  جزءبههای انرژی براطر خطی بودن روابط زوج

 نسبت به مجهوال ، مشاتق متغیار حالات    های الکترومغناطیس( )تنش و پتانسیل روگیری از متغیرهای نی

را نسابت باه مجهاوال  دو برابار نمااییم، از نظار ریاضایاتی در         های الکترومغنااطیس(  )کرنش و میدان

سازی محاسبه همیلتاونین اساتفاده    از این امتیاز در سادهدر پژوهش حاضر  آید. معادال  خطایی پیش نمی

و یاا ماواد    22هاای انارژی غیار خطای باشاد )ماله بارای ماواد فارو          اماا اگار رابطاه زوج    شاد.  خواهاد 
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20 Action 
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 Variational 
22

 Ferro materials 

Malham, S. J.A. 
* 

 



 

 

جزء، مشتق نسبت به توابع مجهول برای نیروهاا نیاز    به در محاسبه مشتق جزء حتما باید (،23هایپراالستیک

و  9-2 تاا  3-2( از مقداهای تعریف شده در روابط      با جایگذاری متغیرهای حالت ) محاسبه شود.

و اساتفاده از قضایه دیاورژانس بارای      6-2رابطه  2-9تا  2-9روابط  جایگذاری معادال  بدست آمده در

 آید. در می 2-2  اصل همیلتون بوور  رابطه، (     دار )مانند  های مشتق تابعی مشتق تبدیل ترم

(2-2)  ∫   
 

 ∫∫   ̈  
  

     ∫  ̇  
 

  |
 

 

  

(2-2)  ∫ 
 

   ∫∫   
 

 
    [                   ]     

  

   

 ∫ 
 

   ∫∫  
 

  
                                   

  

 

(2-1)                       ∫  ∫                                     
  

|
 

  
 

  
 

  

 ∫   
 

 ∫∫                                           (      )       
  

           

  

 
                  

 ∫∫           
 

    
 

|
 

  
 

  
 

 

(2-90)                             ∫∫                   
 

    
 

|
 

  
 

  
 

  

 

( 6-2ی  ی همیلتاون )معادلاه   ( در رابطاه 90-2و  1-2، 2-2)معادال  های انرژی  با جایگذاری ترم

)رواباط   حالات -شود. پس از جایگذاری روابط نیرو معادال  حاکم بر مسئله در قالب یک معادله بیان می

دیفرانسایل تیار تیموشانکو معاین     -های بدست آماده، دساتگاه معاادال  انتگارال     در معادله (24ساختاری

چنین سیستم معادالتی به همراه خود هم معادال  حاکم و هم شرایط مرزی حاکم بار مسائله را    شود. می

ارای هاای د  های مشتق تاابعی )تارم   صور  که تنها با داشتن شرایط مرزی می توان ترم در بر دارد. به این

صافر   90-2تاا   2-2های اضافی بدسات آماده در رواباط     ای گزینش کرد که انتگرال را بگونه (  عهمت

 آید. های مشتق تابعی، معادال  حاکم بدست می های ترم شوند. پس از آن با صفر قرار دادن ضریب
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 Hyper elastic materials 
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 Constitutive relations 
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