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 چکيده
 در، برخالف مقياس ماکرو.در این مقاله مدل تحليلی برای بررسی پاسخ دیناميكی نانو ورق انحنادار تحت اثر بار ضربهای نانوذره ارائه شده است
 بهصورت، بار ضربهای واردشده به نانو ورق انحنادار. تعامالت بيناتمی مانند نيروی واندروالسی در محاسبات در نظر گرفته میشوند،مقياس نانو
جونز نيروی واندروالسی بين نانو ورق سيليكونی و نانوذره-نيروی واندروالسی بين نانوذره و نانو ورق در نظر گرفتهشده و با استفاده از پتانسيل لنارد
، همچنين.الو و سری دوگانه فوریه استفاده شده است- برای محاسبه ميدان جابجایی نانو ورق از تئوری ورق کيرشهف.کربنی محاسبه گردیده است
مرداک و اصل هاميلتون استخراج شده- روابط گورتين،معادالت حاکم با استفاده از نظریه االستيسيته سطحی و در نظرگرفتن تنش پسماند سطحی
کاتای مرتبه چهارم و کدنویسی متلب حل شده- با استفاده از روش عددی رانج،و این معادالت برای نانو ورق انحناءدار با شرایط تكيهگاهی ساده
 اثر، در ادامه. اعتبارسنجی شده است، نتایج مدل تحليلی با مدل تحليلی که بار ضربهای نانوذره را روی نانو ورق مسطح چهارگوش مدل کرده.است
 اثرات سطحی آن و تغييرات جرم و سرعت نانوذره بر نيروی واندروالسی و پاسخ دیناميكی نانو،پارامترهای هندسی نانو ورق مانند انحناء و ضخامت
 بيشينه تغيير شكل در یك زاویه انحنای ثابت کاهش، نتایج نشان میدهد که با افزایش شعاع خميدگی ورق.ورق مورد بررسی قرارگرفته است
 بيشينه جابجایی مرکز نانو ورق نيز کاهش خواهد یافت و نيز نقش اثر سطحی در بيشينه انحراف نانو ورق با،مییابد و با درنظرگرفتن اثر سطحی
.افزایش ضخامت ورق کمتر میشود
 حل تحليلی، ضربه، نانوذره،نانو ورق انحنادار:واژههایکليدی
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ABSTRACT
In this paper an analytical model is presented to investigate the dynamic response of the nano-curved plate under impact loading of
nanoparticles. Unlike the macroscale, long-range interatomic interactions, such as the Van der Waals (vdW) force, are considered at
the nanoscales. The impact load on the nano- curved plate is considered as an interaction between the nanoparticle and the nano-plate.
The vdW force between the carbon nanoparticle and silicon nano-curved plate is determined by the Lennard-Jones potential. The
Love-Kirchhoff plate theory and Double Fourier series are used for determining the displacement field of the nano-plate. Also the
governing equations of the nano-curved plate are derived by considering the residual surface stress, Gurtin and Murdoch relations
and Hamilton's principle and are solved for a simply supported nano-curved plate by using the Rung-Kutta’s fourth order method in
MATLAB. The analytical model results are validated with an analytical model that has investigated the dynamic response of the
nanoparticle impact on a rectangular nano-plate. The effects of geometrical parameters such as curvature, thickness, mass and
velocity are investigated. Also the surface effects of the nano-plate on the vdW force and the dynamic response of the nano-curved
plate are studied. The results show that by increasing the radius of curvature, the maximum deformation at a constant curvature angle
is decreased. Also, by considering the surface effect, the maximum displacement of the center of the nano-plate is reduced and the
role of the surface effect on the maximum deflection of the nano-plate decreases with increasing nano-plate thickness.
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 -1مقدمه

مكانيكی است را بررسی کرد .اسدی [ ]5ارتعاش اجباری نانو

اخيراً از نانو ساختارها بهطور گسترده در سيستمهای نانو
الكترومكانيكی و ميكروماشينها مانند نانوحسگرها ،نانو
محرکها و حسگرها استفاده میشود .با توجه به رشد
روزافزون فناوری نانو ،عالقه زیادی به بررسی پدیدههای
مكانيكی مختلف در مقياس نانو وجود دارد [ .]7،2یكی از
موضوعات علمی در این خصوص بررسی و تحليل مقاومت به
ضربه سازههای ساختهشده در مقياس نانو و توانایی تحمل ضربه
اجسام خارجی در این سازهها میباشد [ .]3بررسی و تحليل
برخورد نانوذره به نانو ورق در طراحی ميكروماشينها ،طراحی
سيستمهای ميكروالكترومكانيكی و نانو الكترومكانيكی ،نانو
شتابسنجها ،نانو محرکها و طراحی حسگرها در مقياس نانو
مورد استفاده قرار میگيرد.

ورقها را با در نظر گرفتن اثرهای سطحی بررسی کرد .او

در مسائل برخورد در مقياس مایكروسكوپی ،مدلهای
تماسی کالسيك مانند مدل تماسی هرتز تطابق خوبی با نتایج
تجربی و شبيهسازی عددی دارد وليكن پيشبينی ضربه بر
اساس مدل تماس هرتز ،برای اجسام در مقياس نانو قابلاستفاده
نيست زیرا در این مدل اثرات سطحی و نيروی تعاملی
واندروالسی در نظر گرفته نمیشود [ .]0در سازههای ساختهشده
در مقياس نانو ثابت گردیده که خواص مكانيكی مواد روی
الیههای االستيك مرز خارج ،متفاوت از توده ماده است .این
موضوع با بررسی معادالت تعادل در حجم و سطح ماده توسط
گورتين و مرداک بررسی شده است .در بررسی نانو ساختارها به
دليل مقادیر بزرگ نسبت سطح به حجم ،از خواص سطحی
نمیتوان چشمپوشی نمود .عالوه بر آن در بررسی ضربه در
يناتمی مانند نيروی
مقياس ميكرو و نانو نيروهای تعاملی ب 
واندروالسی در نظر گرفته میشوند [ .]5در ضربه بين نانو
ساختارها ،همزمان دونيروی واندروالسی دافع کوتاه -برد و
جاذب دور-برد وجود دارد .در ضربه سرعتپایين ،ضربه زننده
نانو شانس رسيدن به نانو ورق را ندارد و به دليل وجود نيروی
قوی واندروالسی دافع ،از آن دور میشود .وقتی فاصله جدایی
بين ضربه زننده و نانو ورق از یكفاصله مشخصی بيشتر شود،
نيروی جاذب واندروالسی غالب شده و ضربه زننده را به نانو ورق
نزدیك میکند.

روشی تحليلی برای مدلسازی ارتعاش اجباری نانو ورق
مستطيلی تحت بارگذاری عمومی خارجی را با استفاده از
تئوری عمومی مدل ورق کيرشهف ارائه کرد و نشان داد که
خواص سطحی ،طيف فرکانسهای نانو ورق را به هم نزدیك
میکند .هوانگ [ ]6مدل پيوسته اصالحشده از فيلم نازکی در
مقياس نانو با ترکيب االستيسيته سطحی و تئوری ورق فون
کارمن پيشنهاد داد که در آن اثر تنشهای عمودی غير صفر
و تغيير شكلهای بزرگ را نيز در نظر گرفت .این مدل
راهحل دقيقی برای مطالعه خمش ،کمانش و ارتعاش نانو
ورقها با تكيهگاههای ساده را ارائه میکند .لی و وانگ []1
اثر پارامتر مقياس کوچك روی فرکانسهای طبيعی و
پایداری دیناميكی نانولولههای تك و دوجداره که تحت
بارهای نوسانی محوری را بررسی کردند و فهميدند که اثر
این پارامتر به شكل بارگذاری و هندسه نانولوله کربنی
بستگی دارد .وانگ و همكاران [ ]1ارتعاش آزاد ميكرو و نانو
تيرها را با استفاده از تئوری تير تيموشنكو و االستيسيته
غيرمحلی ارینگن بررسی کردند .معادالت حاکم و شرایط
مرزی را با استفاده از معادالت هاميلتون به دست آورده و
حل تحليلی برای ارتعاش تيرها با شرایط انتهایی مختلف را
ارائه دادند .ملكزاده و غالمی [ ]9به تحليل دیناميكی
پوستههای مرکب دوانحنایه ،تك انحنایه ،صفحه تخت و
پوسته استوانهای کامل تحت ضربه عرضی سرعتپایين چند
جرم ضربه زننده پرداختند .سان و همكاران [ ]71نيروهای
تماسی نرمال بين نانو کرههای سيليكا را بررسی کردند .در این
روش نيروهای تعاملی بين دو نانو کره سيليكا بعد از تماس که
شامل نيروهای جاذب واندروالسی و دافع و نيز نيروهای تماسی
مكانيكی است با شبيهسازی دیناميكی مولكولی موردمطالعه قرار
گرفت .اثرات مسير تماس (نزدیك شدن یا دور شدن) ،سرعت
نسبی اوليه و جهتگيری نسبی ابتدایی دو نانو کره موردبررسی
قرار گرفت .نتایج نشان داد که نيروهای بينذرهای تا حد زیادی
مستقل از این متغيرها است .در سال  2171هوآ ليو و
همكاران [ ]77بار ضربهای سرعتپایين یك نانوذره کروی

سان [ ]0نيروهای تعاملی یك نانوذره کروی و یكالیه

روی یك نانو ورق مسطح چهارگوش را بهصورت تئوری

مسطح که شامل نيروهای واندروالسی و نيروهای تماسی

بررسی کردند .آنها پاسخ دیناميكی نانو ورق را با استفاده از

مدلسازی تحلیلی بار ضربهای نانوذره روی نانو ورق انحنادار؛ (گرایش :رفتار مكانيكی مواد و سازهها)

تئوری االستيسيته سطحی و اصل هاميلتون و با در نظر
گرفتن خواص سطحی نانو ورق بهدست آوردند.
در این مقاله برای اولين بار مدل تحليلی جدیدی ارائه
میگردد که ضربه سرعتپایين یك نانوذره کربنی را بر مرکز
یك نانو ورق انحنادار سيليكونی مدلسازی و تحليل
مینماید .با الگوگيری از روش ارائهشده توسط هوآ ليو ،برای
اولين بار ضربه سرعتپایين نانوذره روی نانو ورق انحنادار
تحليل میشود .نيروی عامل بر نانو ورق ،نيروی تعاملی
واندروالسی است .نيروهای واندروالسی در یك محدوده معين
عمل میکنند که این محدوده ،به نوع اتمهایی که باهم
تعامل دارند بستگی دارد و دارای مقدار مشخصی میباشد .در
ابتدا ضربه زننده که در فاصلهای بزرگتر از محدوده عمل
نيروی تعاملی قرار دارد ،با سرعت اوليه ثابت به نانو ورق
نزدیك شده و تا زمانی که نانوذره به محدوده عمل نيروی
تعاملی نرسد ،نيرویی به آن وارد نمیشود .هنگامیکه نانوذره
وارد محدوده اثر نيروی تعاملی میشود ،در ابتدا نيروی
جاذب واندروالسی 7به آن واردشده و نانوذره و نانو ورق به هم
نزدیك میشوند .زمانی که فاصله نانوذره و نانو ورق از مقدار
معينی کمتر شود ،نيروی دافع واندروالسی 2بر نيروی جاذب
غلبه کرده و نانوذره و نانو ورق از هم دور میشوند .بدین
ترتيب به نانو ورق نيرو واردشده و شروع به نوسان میکند.
با بهدست آوردن معادالت مربوط به جابجایی نانو ورق
انحنادار و حل آنها به کمك برنامه رایانهای ،مقدار نيروی
تعاملی واندروالسی ،مقدار جابجایی نانو ورق و مؤلفههای
تنش اعمالی به نانو ورق محاسبه میشود .در نهایت ،اثرات
جرم و سرعت اوليه پرتابه ،تغييرات شعاع و زوایای انحنای و
ضخامت نانو ورق و نيز خواص سطحی آن بر پاسخ دیناميكی
نانو ورق بررسی شده است.

و  zمحور عمود بر صفحه ميانی است .صفحه ميانی
تغيير شكل نمیدهد و فرض میشود که در طول ضربه،
تغييرشكلهای بینهایت کوچك را تحمل کند R .شعاع
و
اصلی انحناهای صفحه ميانی در جهت محورهای
است .حجم داخلی و هر دو سطح نانو ورق االستيك خطی،
همگن و همسانگرد فرض شده است .در تئوری االستيسيته
سطحی ،سطح باالیی را با و سطح پایينی را با نشان
میدهند که بهطور ایدهآل این دو سطح کامالً به ورق
چسبيده و بدون لغزش هستند .نانوذره کروی بهصورت عمود،
به مرکز نانو ورق نزدیك
با سرعت اوليه و ارتفاع اوليه
میشود.
فرضيات زیر برای ارائه مدل تحليلی در نظر گرفتکه شکده
است:
 پرتابه صلب است و بدون تغيير شكل باقی میماند. نانو ورق بهصورت انحنادار با شعاع انحناء دو طرف  Rوضخامت یكنواخت  hمیباشد.
 نانو ورق دارای شرایط تكيهگاهی ساده است. سرعت ضربه و رفتار نانوذره بهگونهای است کهتغييرشكلها در آن بهصورت االستيك بوده و عيوب ناشی از
نيروی زیاد در نانو ورق ایجاد نمیشود.
 توزیع اتمها در نانوذره و نانو ورق یكنواخت میباشد. در تغييرشكلهای کوچك از نيروهای درون صفحه درنانو ورق صرفنظر میشود.

 -2مدل تحلیلی
شکكل  1مشخصککات هندسکی نککانو ورق دو انحنکایی را نشککان
میدهد.
محورهای مختصات منحنیالخط متعامد
منطبق بر صفحه ميانی
و
میباشند ،بهطوریکه

. Attractive van der Waals (vdW) force
. Repulsive vdW force

1
2

01

شکل ( :)1نانو ورق انحنادار تحت ضربه نانوذره.
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که در آن N ،تعداد اتمها در واحد حجم نانو ورق است.

 -1-2محاسبه نیروی تعاملی بین نانوذره و نانو ورق
در مسائل ضربه در مقياس نانو ،تعامل بيناتمی دور-برد
نقش مهمی دارد [ .]72پتانسيل واندروالسی بين دو اتم غير
متصل اختياری که از یكدیگر بهاندازه  ζفاصلهدارند ،میتواند
با پتانسيل لنارد-جونز 7توصيف شود .پتانسيل لنارد-جونز
یك پتانسيل تقریبی برای توصيف برهمکنش ميان دو
ذره) اتم یا مولكول( است که در فاصلههای دور نيروی جاذبه
و در فاصلههای نزدیك نيروی دافعه دارند؛ بنابراین ،پتانسيل
( برابر است با[:]77
واندروالسی )
{

()7

محدوده اثر نيروی
در این رابطه A ،و  Bثوابت ماده،
واندروالسی و فاصله دو اتم غير متصل در نانوذره و نانو ورق
تقریباً
است ،مقدار
است .هنگامیکه بزرگتر از
کوچك است و میتوان از آن صرفنظر کرد .بنابراین ،نيروی
بين دو اتم غيرمتصل را میتوان از
واندروالسی
معادله زیر بهدست آورد ]:[77

()2

شکل ( :)2نيروی تعاملی واندروالسی بين نقاط  Pو .]77[Q

برای رسيدن به یك عبارت تحليلی برای نيروی تعاملی
بين نانوذره و نانو ورق ،نمونهای که کمترین فاصله بين آنها
است ،در نظر
بسيار بيشتر از جابجایی عرضی نانو ورق
با توجه به
گرفته میشود .بنابراین بار توزیعشده
وضعيت تغيير شكل نيافته ،میتواند بهصورت زیر بيان
شود ]:[77
()5

{

با استفاده از معادالت ( )3و (:[77] )0

مطابق شكل ( )2نقطه دلخواه  Qدر نانو ورق توسط
نشان داده میشود که و
مختصات قطبی
جهتهای شعاعی و مماسی هستند .فاصله بين دونقطه  Qو
 Pعبارت است از ]:[77
⁄

()3
که در آن،

√

)

(

مؤلفه عمودی جابجایی  Qدر راستای

⁄

(

ζ

محور  h ،zضخامت نانو ورق و  ηفاصله عمودی نقطه  Pتا
سطح باالیی نانو ورق تغيير شكل نيافته میباشد .با توجه به
توزیع یكنواخت اتمها در نانوذره و نانو ورق و صرفنظر کردن
از نيروهای درون صفحه در نانو ورق به دليل کوچك بودن
بر واحد حجم نانو
تغييرشكلها ،نيروی عرضی عامل
ورق توسط اتم  Pعبارت است از ]:[77
()0

()6

)

⁄

[

]

بکا انتگکرالگيکری روی حجکم نکانو ورق ،نيکروی تعکاملی
واندروالسی کلی در طکول محکور  ،zميکان اتکم  Pو نکانو ورق
میتواند بهصورت زیر داده شود ]:[77
()1

∫∫ ∫

( ∫∫ ∫

⁄
)
. Lennard-Jones

1
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از آنجا که اندازه ذرات بسيار کوچكتر از نانو ورق است و
نيروی واندروالسی بهسرعت با افزایش فاصله کاهش مییابد،
محدوده اثر نيروی واندروالسی درواقع به یك محدوده کوچك
در نانو ورق محدود میشود .درنتيجه ،بار توزیعشده میتواند
در
ثابت در نظر گرفته شود و جابجایی عرضی نانو ورق
داخل این محدوده تقریباً با جابجایی مرکز نانو ورق
برابر است .با واردکردن معادالت ( )3و ( )6به معادله ( )1و
انتگرالگيری از آن ،نيروی واندروالسی بين اتم  Pو نانو ورق
عبارت است از ]:[77

09

()71
∫

که در آن،

تعداد اتمها در واحد حجم نانوذره است.

( {
[)

]

([
)
])

()1

(

[)

(

با جایگذاری متغيرها در معادله ( )71داریم ]:[77

]
)

شکل ( :)9سيستم مختصات محلی درون نانوذره.

(
)

)

(

[

([
)
}

])

(

()77

(
(

)
)

 -2-2تعریف سیستم مختصات محلی برای نانوذره

(

]

مطابق معادله ( ) 1نيروی واندروالسی به  ηوابسته است .برای
بيان مقدار  ηدر هرلحظه ،یك سيستم مختصات محلی برای

که در آن ،ضرایب

نانوذره تعریف میگردد که در شكل  9نمایش داده شده

رابطه زیر بهدست میآید ]:[77

از

است .مبدأ  Oدر مرکز نانوذره و  ،Hفاصله مرکز نانوذره از
سطح باالیی نانو ورق تغيير شكل داده نشده است η .در
هرلحظه به مقدار  Hو زاویه بين خط واصل نقطه  Pو مبدأ O

∫

()72

یعنی  ψبستگی دارد .این رابطه را میتوان به شكل رابطه
( )9بيان کرد ]:[77
()9
با فرض توزیع یكنواخت اتمها در نانوذره و انتگرالگيری
روی حجم نانوذره ،نيروی واندروالسی کلی ( ) بين نانوذره و
نانو ورق بهدست میآید ]:[77

∫

مقادیر

در پيوست آورده شده است.

 -9-2شدت بار توزیعی
با در نظر گرفتن روش یانگ و کيائو ] ،[73نيروی تعاملی بين
ضربه زننده و نانو ورق ،بهصورت بار توزیعشده یكنواخت روی
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در نظر گرفته میشود که
سطح مربعی به طول
میباشد .بنابراین ،شدت بار توزیعی برابر است
√
با ]:[77

با توجه به ميدان جابجایی ،جابجایی صفحات
(سطوح باال و پایين نانو ورق انحناء دار) عبارتاند از:

()73

()71

 -0-2پاسخ ضربه نانو ورق
رفتار ضربه در نانو ساختارها با ارتعاش همراه است .مشابه با
مرجع [ ]70معادالت دیناميكی نانو ورق با در نظر گرفتن اثر
سطحی بر اساس اصل هاميلتون استخراج میشوند .با توجه
به نازک بودن ورق میتوان از مدل ورق کيرشهف-الو برای
تحليل پاسخ دیناميكی نانو ورق استفاده نمود.
دستگاه مختصات دکارتی و منحنیالخط قائم توسط
روابط زیر به هم مرتبط میشوند:
()70
ميدان جابجایی در صفحه ميانی با توجه به صفر بودن
جابجاییهای اوليه نانو ورق ،میتواند بهصورت زیر بيان شود:

و

فرض میشود سطوح و که بهصورت الیههای نکازک
باالیی و پایينی در نظکر گرفتکه مکیشکوند ،دارای ثابکتهکای
االستيك مشابه هستند .روابط ساختاری تنش -جابجایی این
سطوح که توسط گورتين و مرداک ] [75ارائهشده بکهصکورت
زیر است:
()79
دلتای کرونكر ،تنش باقيمانده سطحی
که در این رابطه،
است که فرض میشود بکهصکورت یكنواخکت روی سکطوح و
توزیع شده است و و ثوابت المه سطح هستند.
از معکککادالت ( )76( ،)75و ( )71تکککنشهکککای سکککطحی
بهصورت زیر استخراج میشوند:

()75

[

که در آن ،جابجایی عرضی ( ) در امتداد ضخامت ورق
ثابت است .کاما نشاندهنده مشتقگيری در فضای مختصات
است و مقادیر7و 2را میگيرد.

]
[
]

()21

[

]

روابط کرنش -جابجایی در یك نانو ورق دوانحنایی مطابق
روابط زیر است:
()76
)

(

با توجه به تنش و کرنشهای بهدستآمده ،انرژی کرنشی
االستيك در نانو ورق میتواند بهصورت زیر بيان شود:
()27

روابط تنش-کرنش داخل نانو ورق (بهجز ،سطوح باال و
پایينی) طبق روابط هوک بهصورت زیر است:

∫(
)

()71

)

که در آن،
که در آن،
هستند.

و  Eبهترتيب ضریب پواسون و مدول یانگ ماده

)

(

( ∬

انرژی کرنشی حجم نانو ورق،

انرژی

کرنشی سطوح باال و پایين Ω ،نماد سطح صفحه ميانی نانو
ورق است و:
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)

(

)

(

)

استحكام خمشی مؤثر نانو ورق است.

برای یك نانو ورق انحنادار با تكيهگاههای ساده ،شرایط
مرزی عبارتاند از:

(

)

()22

که

07

()29
برای ارضا شرایط مرزی در معادله ( ،)21جابجایی نانو
ورق انحنادار میتواند بهصورت سری دوگانه فوریه زیر بيان
شود:

(

[

()31

]

∑∑

تابع زمان است .واضح است که جابجایی
که در آن،
عرضی مرکز نانو ورق انحنادار عبارت است از:
انرژی جنبشی نانو ورق انحنادار بهصورت زیر بيان میشود:
()23

)

()37
̇

که عالمت نشاندهنده مشتق زمانی ،چگالی حجمی و
چگالی سطحهای باال و پایين است.
کار انجامشده توسط نيروی توزیعشده خارجی
عبارت است از:
()20
Π
معادالت اساسی را میتوان از اصل هاميلتون بهدست آورد
[:]76

∑∑

توزیع بار خارجی روی نانو ورق انحنادار از سکری دوگانکه
فوریه زیر محاسبه میگردد:
()32

∑∑

با جایگذاری معادله ( )73در معادله (،)32
زیر بهدست میآید:
∫

که در آن ،اپراتور تغييرات است.
با جایگذاری معادالت ( )27و ( )23و ( )20در معادله (،)25
معادله حرکت میتواند بهصورت زیر استخراج گردد:
)
)

(
(

())33

با جایگذاری معادالت ( )31و ( )32در معادله ()21
معادله خيز حاکم بر مسئله از رابطه زیر حاصل میشود:
)

و با جایگذاری معادله ( )22در معادله ( ،)26معادله حرکت
برحسب جابجایی نوشته میشود:
)

()21

()30

})

(

{

̈

(

)

(
(
̈

که در آن:

∫
(

̈

()21

به شكل

∫

()25

()26

(

با صرفنظر کردن از انرژی کرنشی نانو ذرات بهدليل
کوچكی اندازه آنها ،شتاب نانوذره برابر است با ]: [77
()35
شرایط اوليه مسئله عبارت است از:

̈
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̇

()36
̇

به دليل پيچيدگی برای حل این معادالت دیفرانسيل ،از
روش عددی رانج -کاتای مرتبه چهارم استفاده شده است.
 -7-2مؤلفههای تنش
با استفاده از روابط ( )71و ( )31مؤلفههای تنش محوری و
برشی در نانو ورق به شكل زیر است:

نيروی واندروالسی دافع ،نانو ورق را به سمت پایين رانده و
نانو ورق در مدتزمانی خاص شروع به ارتعاش میکند .در
ضربه یك نانوذره کربنی روی نانو ورق سيليكونی ،انحراف
بيشينه نانو ورق به دليل وجود اثرات سطحی نسبت به
حالتی که اثرات سطحی در نظر گرفته نمیشود ،کاهش
مییابد.
جدول ( :)1پارامترهای نيروی واندروالسی ،نانو ورق سيليكونی و نانوذره
کربنی [.]77

نانو ورق سيليكونی

∑∑

()31
∑∑

مدول یانگ

271GPa

ضریب پواسون

1/20

چگالی حجمی

2337 kg/m3

تنش پسماند سطحی

1/615 N/m
-0/110 N/m

ثوابت المه سطح
)

(∑∑

-2/110 N/m

چگالی سطحهای باال و پایين

3/71 71-1 kg/m2

چگالی تعداد اتم

 -9نتایج و بحث
هدف اصلی مدل تحليلی ارائهشده ،بررسکی پاسکخ دینکاميكی
نانو ورق انحنادار تحت ضربه سرعتپایين یك نکانوذره اسکت.
برای بررسی صحت نتایج مدل تحليلی ارائهشده ،نتایج حاصل
از مدل بکا مکدل تحليلکی مرجکع [ ]77مقایسکه شکده اسکت.
پارامترهای مربوط به نيروی واندروالسی ،نانو ورق سکيليكونی
و نانوذره کربنی در جدول  1داده شده است.
فاصله  cut-offنيروی واندروالسی عموماً دو و نيم برابر
قطر واندروالسی ( ) ζو یا بيشتر در نظر گرفته میشود .با
باید حداقل برابر با
توجه به مقدار دادهشده ،ζ
 2در نظر گرفته
برابر با
 1/1011باشد که در اینجا
می شود [.]77
تاریخچه تغيير مكان نقطه ميانی نانو ورق در دو حالت،
با در نظر گرفتن اثرات سطحی و بدون در نظر گرفتن آن ،در
شكل  0نشان داده شده است .مشاهده میشود که در ابتدا
نانو ورق به دليل وجود نيروی واندروالسی جاذب ،اندکی به
سمت باال کشيده شده و سپس با کاهش فاصله بين نانو ورق
و نانوذره ،نيروی واندروالسی جاذب به دافع تبدیل میشود.

51 nm-3

در واحد حجم نانو ورق
شعاع انحنا

211nm

زاویه انحنا

31 °

ضخامت

3 nm

نانوذره کربنی
شعاع

1/5 nm

چگالی

2151 kg/m3

سرعت اوليه

211 m/s

ارتفاع اوليه پرتاب

6 nm

چگالی تعداد اتم در واحد
حجم نانوذره

731 nm-3

پارامترهای نيروی واندروالسی
ثابتهای ماده
قطر محدوده واندروالسی برای
یك جفت اتم سيليكون و اتم
کربن

-11

Jm6

A= 7/310 71

Jm12

-730

B= 2/9 71

1/0210 nm
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برای اعتبارسنجی مدل تحليلی ارائهشده ،شعاع و زاویه
انحنای نانو ورق انحنادار طوری انتخابشده که طول آن با طول
نانو ورق مسطح چهارگوشی که در مرجع [ ]77بررسی شده
است ،یكسان باشد .جنس نانوذره و نانو ورق ،شعاع نانوذره و
سرعت اوليه آن نيز یكسان در نظر گرفتهشده و نمودار تاریخچه
زمانی انحراف نانو ورقها باهم مقایسه شده است.

00

در ادامه با توجه به مطابقت مناسب نتایج مدل تحليلی
با مدل مرجع ] ،[77اثر سایر پارامترها بر پاسخ دیناميكی نانو
ورق و نيروی تعاملی واندروالسی بررسی میشود.
شكل  7تأثير تغيير شعاع نانوذره بر پاسخ دیناميكی نانو
 1/5، 1/0و  1/6و سرعت
ورق ،برای سه ذره با شعاعهای
 211را نشان میدهد .با توجه به اینکه نانوذره
برخورد
با شعاع بزرگتر جرم بيشتری دارد ،درنتيجه انرژی جنبشی
بيشتری خواهد داشت و نيروی بيشتری به نانو ورق وارد
میکند .بنابراین ،با افزایش جرم نانوذره ،حداکثر خيز نانو
ورق افزایش مییابد.

شکل ( :)0تاریخچه زمانی انحراف مرکز نانو ورق با و بدون در نظر
گرفتن اثرات سطحی =1/5 ) .و = 211 ⁄

شكل  7نمودار تاریخچه زمانی انحراف نانو ورق مرجع []77
را نشان میدهد .با مقایسه شكلهای  0و  ،7مشاهده میشود
که:
 .7بيشينه خيز محاسبهشده بدون در نظر گرفتن اثر سطحی،
 3/3و در مدل تحليلی مرجع
در مدل تحليلی مقاله برابر
 3/7است.
[ ]77حدود
 .2بيشينه خيز محاسبهشده با در نظر گرفتن اثر سطحی ،در
 2/0و در مدل تحليلی مرجع
این مدل تحليلی برابر
 2/6میباشد.
[ ]77حدود
1/03
 .3دوره تناوب جابجایی در این مدل تحليلی برابر
 1/0است.
و در مدل تحليلی مرجع [ ]77حدود

شکل( :)7تاریخچه زمانی انحراف مرکز نانو ورق مسطح چهارگوش با و
بدون در نظر گرفتن اثرات سطحی از مرجع ].[77
)

=1/5

و ⁄

= 211

شکل ( :)7تاریخچه زمانی انحراف نانو ورق برای سه نانوذره با شعاعهای
.211
 1/5 ،1/0و  1/6در سرعت ضربه
مختلف

شكل  0نمودار خيز نانو ورق برحسب شعاع انحناء را
نشان میدهد .در یك نانو ورق با زاویه انحناء مشخص ،با
افزایش شعاع خميدگی ،مقدار بيشينه خيز نانو ورق کم
میشود .می توان گفت با افزایش طول نانو ورق ،نيروی
اعمالی به آن باید نانو ورق بزرگتری را به ارتعاش درآورد،
بنابراین بيشينه خيز کاهش مییابد .همانطور که در
شكل  0مشخص است ،تغييرات بيشينه خيز نانو ورق در
شعاع انحناهای کمتر شيب بيشتری دارد زیرا تأثير نيروی
واندروالسی در سازههایی با ابعاد کوچكتر بيشتر است.

شکل ( :)0بيشينه تغيير شكل نانو ورق انحنادار با زاویه انحنای
ثابت  31°و شعاع انحناهای مختلف.
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شكل  1تاریخچه زمانی خيز مرکز نانو ورق  31°را در شعاع
انحناهای

 711و 211و شكل  3تاریخچه زمانی خيز مرکز

نانو ورق  75°با همان شعاع انحناها را نشان میدهد .با مقایسه
این دو شكل مشاهده میگردد در یك شعاع انحنای ثابت،
هنگامیکه زاویه نانو ورق نصف میشود و از  31°به  75°کاهش
مییابد ،مقدار بيشينه خيز نانو ورق و تعداد نوسانات آن
افزایشیافته و در نانو ورق با ابعاد کوچكتر (زاویه انحنای  75°و
شعاع انحنای

 )711این افزایش شدیدتر است .هراندازه نانو

ورق ابعاد کوچكتری داشته باشد ،تعداد نوسان و ميزان تغيير
شكل آن بيشتر میشود.
اگر شعاع نانو ورق  nبرابر و زاویه آن  1/nبرابر شود ،طول
نانو ورق تغيير نمیکند (طول نانو ورق برابر حاصلضرب شعاع
های  1و 3
انحناء در زاویه انحناء است) .همانطور که در شكل 
مشخص است ،هنگامیکه تغييرات مقدار شعاع و زاویه انحناء
بهگونهای است که طول نانو ورق تغيير نكند ،مقدار خيز بيشينه
و فرکانس ارتعاش نانو ورق تغيير چندانی نخواهد داشت.

سطحی در مواد جامد میتواند مثبت و یا منفی باشد .طبق
معادله ( )21ثوابت االستيك سطحی منفی باعث کاهش سفتی
شده و نانو ورق مانند ماده با سفتی باال رفتار
خمشی مؤثر
میکند و ثوابت االستيك سطحی مثبت باعث افزایش سفتی
خمشی مؤثر میشود و نانو ورق مانند ماده نرم رفتار خواهد کرد.
شكل  11اثر ثوابت االستيك و تنش پسماند سطحی بر بيشينه
انحراف نانو ورق انحنادار را نشان میدهد .برای این منظور یكبار
هر دو تنش پسماند سطحی و ثوابت االستيك سطحی صفر در
نظر گرفته شده و در سرعت اوليههای مختلف ،بيشينه خيز نانو
ورق محاسبه شده است .بار دیگر فقط تنش سطحی پسماند
صفر در نظر گرفته شده و درنهایت فقط ثوابت االستيك سطحی
صفر در نظر گرفته شده است .همانطور که در این شكل
مشاهده میشود هنگامیکه ثوابت االستيك سطحی صفر و
تنش پسماند سطحی مخالف صفر است ،بيشينه انحراف نانو
ورق کاهش مییابد و با افزایش سرعت ضربه این کاهش
شدیدتر است .در حالتی که ثوابت االستيك سطحی مخالف
صفر و تنش پسماند سطحی صفر است ،عكس حالت قبل برقرار
است یعنی بيشينه انحراف نانو ورق افزایش مییابد .همچنين اثر
تنش پسماند سطحی در تغيير بيشينه انحراف نانو ورق بيشتر از
اثر ثوابت االستيك سطحی است ،بنابراین ،در حالتی که هر دو
اثر باهم در نظر گرفته شوند ،بيشينه انحراف نانو ورق نسبت به
حالتی که اثر سطحی وجود ندارد ،کمتر است .این موضوع در
شكل  11نشان داده شده است.

شکل ( :)1بيشينه تغيير شكل نانو ورق انحنادار با زاویه انحنای
ثابت  31°و شعاع انحناهای مختلف.

شکل ( :)11نمودار انحراف بيشينه نانو ورق برحسب سرعت اوليه نانوذره
شکل ( :)3بيشينه تغيير شكل نانو ورق انحنادار با زاویه انحنای
ثابت  75°و شعاع انحناهای مختلف.

اثر سطحی از هر دو االستيسيته سطحی و تنش پسماند
سطحی ناشی میشود .ثوابت االستيك سطحی و تنش پسماند

و بررسی تأثير ثوابت االستيك سطحی و تنش پسماند.

شكل  12بيشينه انحراف نانو ورق را بهصورت تابعی از
ضخامت و در دو حالت با و بدون در نظر گرفتن اثرات
سطحی نشان میدهد.
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نانوذره و بيشتر شدن انرژی جنبشی آن میباشد.

شکل ( :)11بيشينه انحراف نانو ورق برحسب سرعت اوليه نانوذره در دو

حالت با در نظر گرفتن اثرات سطحی و بدون آن.
از مقایسه دو نمودار ،مشاهده میگردد که هرچقدر
ضخامت نانو ورق افزایش یابد ،بيشينه انحراف آن در دو
حالت با و بدون در نظر گرفتن اثر سطحی ،اختالف کمتری
با یكدیگر پيدا خواهند کرد و ميزان انحراف نانو ورق با
افزایش ضخامت آن به سمت یكدیگر همگرا میشود .لذا با
افزایش ضخامت نانو ورق ،در نظر گرفتن اثرات سطحی تأثير
فراوانی در نتایج ندارد .بنابراین ،میتوان گفت اثرات سطحی
نقش مهمی در پاسخ دیناميكی سازههایی با ابعاد کوچكتر
دارد.

شکل ( :)19تغييرات نيروی تعاملی برای سه نانوذره با شعاعهای
 1/5 ،1/0و  1/6و سرعت اوليه ثابت

.211

شكل 10تغييرات مؤلفه تنش محوری و شكل 17
)(θ

تغييرات مؤلفه تنش برشی برحسب تغييرات زاویه قطبی
نانو ورق و در مجاورت محل اعمال بار ضربهای را نشان
میدهد .با نزدیك شدن به وسط نانو ورق ،مؤلفه تنش
محوری بهتدریج افزایشیافته و در مرکز نانو ورق به بيشترین
مقدار خود میرسد .برعكس ،مؤلفه تنش برشی با نزدیك
شدن به وسط نانو ورق کاهش مییابد و در مرکز آن صفر
است.

شکل ( :)12نمودار بيشينه انحراف نانو ورق برحسب ضخامت آن برای
سه نانوذره با شعاعهای

 1/5، 1/0و 1/6

تغييرات نيروی تعاملی واندروالسی بين نانوذره و نانو ورق
در شكل  19نشان داده شده است .سرعت اوليه نانوذره ثابت
 211میباشد .همانطور که در شكل مشخص
و برابر
است با افزایش شعاع نانوذره ،مقدار حداکثر نيروی تعاملی
واندروالسی بيشتر میشود که این امر به دليل افزایش جرم

شکل ( :)10دار تغييرات مؤلفه تنش محوری حداکثر برحسب زاویه
قطبی ( )θنانو ورق و در محدوده محل اعمال بار ضربهای.

شكل  17نمودار بيشينه مؤلفکه تکنش محکوری برحسکب
فاصله از محور خنثی را نشان میدهد .همانطکور ککه انتظکار
میرود رابطه ای خطی بين تغيير ارتفاع و بيشينه مؤلفه تنش
محوری وجود دارد.
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ورق ،نيکروی تعکاملی واندروالسکی بکين نکانوذره و نکانو ورق و
مؤلفههای تنش محاسکبهشکده اسکت .دسکتاوردهای علمکی و
کاربردی مقاله به شرح زیر است:
 هرچه مقدار شعاع نانوذره افزایش یابد ،به دليل افزایشجرم نکانوذره و درنتيجکه انکرژی جنبشکی آن ،مقکدار نيکروی
تعاملی واندروالسی افکزایش مکییابکد و درنتيجکه بکا افکزایش
نيروی تعاملی ،بيشينه انحراف نانو ورق نيکز افکزایش خواهکد
یافت.
 اثرات سطحی شامل ثابتهای االسکتيك و تکنش پسکماندشکل ( :)17نمودار تغييرات مؤلفه تنش برشی حداکثر برحسب زاویه

سطحی نقش مهمی در ميزان تغيير شکكل نکانو ورق دارد .بکرای

قطبی ( )θنانو ورق و در محدوده محل اعمال بار ضربهای.

نانو ورق سيليكونی ،ثابتهای االسکتيك منفکی و تکنش پسکماند
سطحی مثبت است .ثابتهکای االسکتيك منفکی باعکث ککاهش
سفتی خمشی مکؤثر شکده و بيشکينه تغييکر شکكل نکانو ورق را
بيشتر میکند .در مقابکل تکنش پسکماند سکطحی مثبکت باعکث
کاهش بيشينه تغيير شكل ورق مکیشکود .زیکرا تکنش پسکماند
سطحی اثر مهمتری در تغيير شکكل نکانو ورق دارد ،بکهطکورکلی
وجود اثرات سطحی در این مدل باعکث ککاهش مقکدار بيشکينه
تغيير شكل نانو ورق نسبت به حالتی میشود که اثکرات سکطحی
در نظر گرفته نمیشود.
 در یك زاویه انحناء ثابکت نکانو ورق ،بکا ککاهش شکعاعانحناء ،مقدار و تعداد پيك تغيير شكل آن افکزایش مکییابکد.

شکل ( :)17تغييرات بيشينه تنش محوری برحسب فاصله از محور
خنثی نانو ورق.

بنابراین ،بيشينه تغيير شكل نانو ورق در یکك زاویکه انحنکای
ثابت با اندازه شعاع آن نسکبت عكکس دارد و همکانطکور ککه
نشان داده شد ،در شعاع انحنا -نای کمتر ،شيب ایکن نمکودار

 -0نتیجهگیری

بيشتر و با افزایش شعاع انحناء ،شيب تغييرات بيشينه تغييکر

در این مقاله مدل تحليلی ارائه گردیده است که بار ضکربهای

شكل کمتر میشود.

سرعتپایين یك نانوذره کربنی روی یکك نکانو ورق انحنکادار
سيليكونی را مدلسازی می کند .در این مدلسکازی ،نيرویکی
کککه نککانو ورق را بککه حرکککت درمککیآورد ،نيککروی تعککاملی
واندروالسی بين نانوذره و نانو ورق است .هر دو اثکر االسکتيك
سطحی و تنش پسماند سکطحی در معکادالت حکاکم بکر ورق
گنجانککده شککده اسککت .ایککن معککادالت از اصککل هککاميلتون

 هرچه ميزان ضخامت نانو ورق افزایش یابد ،نقش اثراتسطحی در تغيير شكل نکانو ورق کمتکر خواهکد شکد و بکرای
ورقهای ضخيمتر میتوان از اثرات سطحی صرفنظکر نمکود.
لذا اثرات سطحی در پاسخ دیناميكی نانو ورقهایی باضخامت
کمتر ،تأثير زیادی بر پاسخ دیناميكی نانو ورق دارد.

بهدست آمده و تئوری ورق مورداستفاده ،تئوری کيرشهف-الو

 -در محدوده محل توزیع نيرو روی نانو ورق در مرکز آن،

اسککت کککه بککرای ورقهککای نککازک کککاربرد دارد .معککادالت

مؤلفه تنش محوری حداکثر است و مؤلفکه تکنش برشکی بکه

دیفرانسيل خيز نانو ورق به روش عددی رانج –کاتکای مرتبکه

صفر میرسد.

چهارم در نرم افزار متلب حل شده و مقادیر بيشينه خيکز نکانو
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پیوست
:) به شكل زیر نشان داده میشوند72(  پارامترهای رابطه2 در بخش
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