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چکيده

واژههای کليدی

در این مقاله تأثیر نانو مقیاس بودن سازه و سیال عبوری از درون آن بر فرکانس طبیعی

انتشار موج محوری ،نانولولهکربنی ثابت

و نحوهی انتشار موج محوری به طور همزمان مورد بررسی قرار میگیرد .در اینجا دو

و دارای حرکت محوری ،سرعت فاز،

حالت نانولوله کربنی تک جداره ثابت و دارای حرکت محوری در نظر گرفته

فرکانس طبیعی.

میشوند؛ همچنین برای نانولوله ثابت ،شرایط مرزی دو سر گیردار و یا دوسر لوال و
برای نانولوله دارای حرکت محوری نیز ،شرایط مرزی بهصورت دو سر لوال که
حرکت سمت چپ آن مهار شده است ،در نظر گرفته میشوند .برای اعمال مقیاس
نانوسیال ،عدد نادسن در معادله حرکت سیال-سازه وارد شده و برای نانوسازه از مدل
نانومیله و همچنین از تئوری االستیسیته غیرمحلی استفاه میشود .در ادامه با استفاده از
روش تقریبی مانده وزنی گالرکین ،معادله حرکت بهدست آمده گسستهسازی و حل
می شود .همچنین در این تحقیق نسبت فرکانس طبیعی و سرعت فاز به عدد موج و نیز
تأثیر سرعت های سیال عبوری و حرکت محوری سازه بر فرکانس طبیعی مورد بررسی
قرار میگیرد .مشاهده میشود که فرکانس طبیعی و سرعت انتشار موج به شدت به
اندازهی سازه و سیال در مقیاس نانو وابسته است؛ بهطوری که با افزایش پارامتر
غیرمحلی ،فرکانس طبیعی کاهش یافته و با افزایش عدد نادسن فرکانس سیستم
افزایش و موج بزرگتری حاصل خواهد شد.

-1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر ،ایران ،اصفهان.
 -2دانشیار ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر ،ایران ،اصفهان.
 -3استادیار ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر ،ایران ،اصفهان.
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تحليل انتشار موج محوری در نانولولههایکربني ثابت و متحرک حاوی سيال

 -1مقدمه
نانولولههای کربنی استوانههای گرافیتی نازک و بلندی
متشکل از ملکولهای کربن با ساختار ششضلعی منظم و
تناوبی هستند ] .[1به دلیل ویژگیهای ممتاز هندسی این
استوانههای توخالی و نیز خصوصیات شگفت انگیز
مکانیکی ،الکتریکی و حرارتی آنها ،نانولولههای کربنی
قابلیت استفاده در بسیاری از سیستمهای کاربردی از قبیل
وسایل درمان سرطان ،ابزار نگهداری و حمل سیاالت و
انتقال دارو ] ،[2سیستمهای نانوالکترومکانیکی ،حسگرهای
بیولوژیکی و ملکولی و موارد بسیار دیگر را دارند] .[3بیشتر
کاربردهای بالقوه این سازهها بستگی به فهم دقیقی از رفتار
مکانیکی آنها دارد؛ ازاینرو بررسی و تحلیل رفتار
مکانیکی آنها مانند واکنشهای ارتعاشی و دینامیکی این

که افزایش پارامتر غیرمحلی دراعداد موج باالتر ،درمقایسه
با زمانی که تئوری االستیسیتهی پیوسته محلی اعمال شده،
موجب کاهش بیشتر فرکانسهای مربوطه میشود.
در این تحقیق ،انتشار موج طولی در نانولولههای کربنی
ثابت با و بدون سیال و همچنین در نانولولههای کربنی دارای
حرکت محوری با و بدون سیال عبوری مورد بررسی قرار
خواهند گرفت .بدین منظور از مدل نانومیله برای مدلسازی
ارتعاشات طولی استفاده شده و نیز برای درنظرگرفتن اثرات
مقیاس نانو در سازه ،تئوری پیوسته غیرمحلی و برای در نظر
گرفتن اثرات مقیاس نانو در سیال ،عدد نادسن بهکار برده
میشوند .همچنین برای گسستهسازی و حل معادالت
حرکت از روش تقریبی مانده وزنی گالرکین استفاده
میشود.

سازهها تاکنون بهصورت قابل توجهی موضوع بسیاری از

 -2مقياس نانو در سازه

تحقیقات بوده است .به عنوان مثال ،یون و همکاران] [4تأثیر

برای اندازهگیری خواص مکانیکی نانولولهها ،شبیهسازی

جریان داخلی را بر ارتعاشات آزاد و ناپایداری نانولولههای

محاسباتی یکی از ابزار قدرتمند و کارا میباشند و از آنجا

کربنی حامل سیال را مورد بررسی قرار دادند .آنها نشان

که شبیهسازی دینامیک ملکولی بسیار گرانقیمت ،پیچیده و

دادند که حرکت سیال داخلی اساساً در سرعتهای باالتر

زمانبر است ،تئوریهای پیوستهی مکانیکی بهطور گسترده

جریان سیال میتواند تحت تأثیر فرکانسهای ارتعاشی

توسط محققین مورد استفاده قرار میگیرند .یکی از این

بهخصوص برای نانولولههای معلق ،طویل و با شعاع داخلی

تئوریهای االستیسیته ،تئوری غیرمحلی ارینگن است که

بزرگتر باشد .وانگ و همکاران ] [5ناپایداری کمانشی

طبق آن تنش در نقطه مبدأ  xبه عنوان تابعی از میدان

نانولولههای دوجداره حاوی سیال را با استفاده از مدل تیر

کرنش در هر نقطه  xاز کل جسم در نظر گرفته

االستیک مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که تأثیر

میشود] .[11بر اساس تئوری غیرمحلی قانون هوک

نیروی واندروالس ،نسبت باریکی و ثابت فنر در بستر

بهصورت زیر ارائه میشود]:[7

االستیکی بر سرعت بحرانی جریان عبوری قابل توجه
خواهد بود .همچنین وانگ ] [6با بررسی انتشار موج در
نانولولههای کربنی نشان داد که اعمال تئوری غیرمحلی
ارینگن به منظور در نظرگرفتن مقیاس کوچک ماده ،تأثیر
قابل توجهی بر نحوه انتشار موج خواهد داشت؛ وی دریافت
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که درآن  Nنیروی محوری داخلی بوده و بهصورت مجموع
تنشهای

وارد

بر

شده

المان

میشود

تعریف

()6

بوده و aطول مشخصه داخلی است .همچنین در معادله فوق
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U , x dx

) e0 ، ( N    xx dAمقدار ثابت مربوط به جنس نانوماده
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در معادله ( uc ، m f )5و  u fبه ترتیب جرم واحد طول

 U،A ،Eو  به ترتیب بیانگر مدول یانگ ،مساحت سطح

سیال و سرعت محوری نانولوله و سرعت جریان سیال

مقطع ،جابجایی محوری و کرنش هستند.

عبوری از درون سازه میباشند .با استفاده از تعریف سرعت

اگر طول نانولوله  Lدر نظرگرفته شود ،طبق معادلهی اویلر-

مادی و نیز اعمال اصل همیلتون در بازه زمانی اختیاری،

الگرانژ ،معادلهی حرکت در  0  x  Lدر مقیاس

معادله حرکت نانولولهیکربنی دارای حرکت محوری و

کالسیک برای نانولوله ایستا به صورت زیر خواهد بود:

حاوی سیال بر اساس تئوری غیرمحلی به صورت زیر

)  2U ( x, t

()2

t 2

 Fext  mc

N

بهدست میآید:

x

که در آن  mcجرم واحد طول نانولوله و  Fextنیروی اعمالی

 U
U
U
mc  2  2uc
 uc2 2  
tx
x 
 t
2

()7

N

 2U 

0

x  x

خارجی است .بنابراین با استفاده از معادالت ( )1و (،)2

2

معادله حرکت نانولولههای کربنی برای ارتعاشات محوری و

2

 u 2f

2

 2U
tx

 2u f

  2U
2

mf 

 t

بر اساس تئوری االستیسیته غیرمحلی به صورت زیر حاصل

شرایط مرزی درنظر گرفته شده ،متناسب با نانولولههای ایستا

میشود:

و نانولولههای دارای حرکت طولی ،در اینجا بهصورت دو
)

()3

 2 Fext
x 2

 Fext  0



 4U
t 2x 2

 2U
t 2

 ( e0a ) ( mc
2

 2U
x 2

تکیهگاه سادهی غلتشی (رول) در دو انتها درنظر گرفته شده
EA

چپ آن مهار شده و بهعنوان شرط مرزی هندسی درنظر

 mc

گرفته میشود و سمت راست آن شرط مرزی طبیعی سیستم

معادالت حرکت برای نانولوله دارای حرکت محوری را با
استفاده از اصل همیلتون بهصورت زیر میتوان بهدست
آورد:
()4

که در مورد نانولولههای دارای حرکت طولی انتهای سمت

H   ( T (t )  U e (t ))dt  0

است .این شرایط مرزی را میتوان بهصورت زیر بیان کرد:
()8

0

) U ( L, t
x

,

U (0, t )  0

t2

t1

 -3مقياس نانو در سيال

که درآن انرژی جنبشی ) (Tو انرژی کرنشی االستیک )(Ue

در اینجا تنها نیروی اعمالی خارجی که بر سازه وارد

به ترتیب به شکل زیر تعریف میشوند:

میشود ،نیروی وارده از طرف سیال عبوری از درون

()5



 m f u 2f dx

m u
2

2
c c

L

0

1

نانولوله در نظر گرفته میشود که بهصورت  Fextدر معادله
T (t ) 

( )2نمایش داده شده است .این نیرو بهصورت نیرویی در
واحد طول ،با صرف نظرکردن از اثرات گرانش ،میرایی
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داخلی و نیروهای کششی و فشاری خارجی ،براساس

بنابراین با ضرب سرعت سیال  uدر معادله ( )4با فاکتور

محاسبات پایدوسیس ] ،[12به صورت زیر بهدست میآید:

اصالحی  ،VCFتأثیر مقیاس کوچک بودن جریان سیال

)  2U ( x, t
x 2

()9

)  U ( x, t

 u2

)  2U ( x, t
t 2

( Fext   m f

 -4معادالت حرکت حاکم

2

)

tx

عبوری اعمال خواهد شد.

 2u

که در آن  m fجرم واحد طول سیال و  uسرعت محوری
متوسط جریان سیال عبوری از درون لوله است.

ارتعاشات محوری نانولولههایکربنی ثابت و بدون سیال
طبق معادلهی ( )3ولی بدون نیروی اعمالی از طرف سیال،
بهصورت نوشته میشود:

با درنظرگرفتن عدد نادسن برای نانوسیال ،میتوان تأثیر
مقیاس کوچک جریان سیال عبوری از نانوسازه را محاسبه
نمود .طبق تحقیق رشیدی و همکاران ] ،[8میتوان با اعمال
فاکتور اصالحی سرعت متوسط ) ،(VCFاثرات مقیاس نانو
را برای سیال در نظر گرفت .مقدار این فاکتور اصالحی در
این تحقیق ،بهصورت نسبت سرعت متوسط جریان سیال در

)  4U ( x, t
t 2x 2

()11

)  U ( x, t

0

2

t

با در نظرگرفتن سیال عبوری درون نانولوله ،معادلهی
ارتعاش طولی سیستم به صورت زیر بیان میشود:
)  2U ( x , t
x 2

عدم-لغزش ،به شکل زیر تعریف میشود:
uavg  slip
uavg noslip

  2   v   Kn  
  1
4

Cr ( Kn )    v   1  bKn  
1

x

 mc

 2m f (VCF )u f

VCF 

2

EA

2

شرط مرزی لغزشی به سرعت متوسط جریان در شرط مرزی

()11

 ( e0a ) 2 mc

)  2U ( x, t

)  4U ( x , t

()12

t 2x 2



t 2

)  ( e0 a ) ( mc  m f

)  U ( x, t



)  2U ( x , t

) ( mc  m f

2

4

4

) ( EA  m f (VCF ) 2 u 2f

x

)  2U ( x , t
tx

( e0a ) 2 m f (VCF ) 2 u 2f

)  U ( x, t
4

0

که در آن ) Cr(Knبیانگر ضریب تراکم (رقیقشدگی)
سیال بوده و بهصورت نسبت لزجت دینامیکی به لزجت کل
(بالک) سیال تعریف میشود؛ بهعبارت دیگر ،لزجت سیال
بر اساس نرخ سیال عبوری از درون نانولوله در الیهی نادسن
بهصورت تابعی از عدد نادسن تعریف میشود ].[8

tx 3

همچنین معادلهی ارتعاشات طولی نانولولههایکربنی دارای
حرکت محوری و بدون سیال ،براساس مطالب ذکر شده و
با استفاده از معادالت ( )1و( )7به صورت زیر ارائه میشود:
)  U ( x, t
2

همچنین   vضریب انطباق ممنتوم مماسی است و در بیشتر

t 2
)  4U ( x , t

اهداف کاربردی برابر با  1/7درنظر گرفته میشود] [9و Kn

2

عدد نادسن است که بسته به جنس سیال برای نانو -مایعات

()13

t x
2

)  U ( x, t
2

 mc

2

x

 ( e0a ) 2 mc

) ( EA  mc uc2

)  2U ( x , t
tx

)  U ( x, t

2mc uc

4

مقداری بین  1/111تا  1/11و برای نانوگازها مقداری بین
 1/111تا  2دارد.

 ( e0 a ) 2 2m f (VCF )u f

x 4
0

)  4U ( x , t
3

tx

2
c

 ( e0 a ) mc u
2

 ( e0 a ) 2 2mc uc
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نانولولهی دارای حرکت محوری و حاوی سیال عبوری به

()18

)  2U ( x, t


)  2U ( x, t

()14

)  4U ( x, t

t 2

)  ( mc  m f

)  4U ( x, t
t 2x 2

) ( e0 a ) 2 ( mc  m f

) ( e0a ) 2 ( mc uc2  m f (VCF ) 2 u 2f

x 4

)  U ( x, t
4

0

3

tx

) 2( e0 a ) ( mc uc  m f (VCF )u f
2

2

2
c c

2

2

c c

2
c c

0



 m f )(1  ( e0a ) 2 k 2 )  2 

)  m f (VCF )u f

 (m

c

 2k ( m u

c c

(1  ( e0a ) 2 k 2 )   

()19

 m f (VCF )2 u 2f )k 2  

) (2mc uc  2m f (VCF )u f

tx



2

) ( EA  mc uc2  m f u 2f

x 2

2

c

0

4

)  2U ( x, t

2

0

صورت زیر بهدست میآید:



 m (1  (e a ) k )   
 2m u k (1  (e a ) k )   
  ( EA  m u )k    (e a) m u k    0
2

و با در نظر گرفتن سیال عبوری از درون نانولوله ،معادلهی

888

  0

  ( EA  m u

2
c c

 m f (VCF ) 2 u 2f )k 4

2
c

 (e a ) (m u
2

0

c

در اینجا با استفاده از روش تقریبی مانده وزنی گالرکین ،و
نیز با درنظرگرفتن آب به عنوان سیال عبوری ،بر اساس
خصوصیات مادی و هندسی ارائه شده در جدول (،)1
معادالت گسستهسازی و حل میشوند.

 -5حل و گسستهسازی معادالت حاکم برای انتشار

جدول( )1خصوصیات مادی و هندسی نانولولهیکربنی و سیال عبوری
از درون آن.

امواج
پارامتر

نماد

بعد

مقدار

بر اساس مشخصات امواج جواب انتشار موج در سیستم را

مدول یانگ نانولولهکربنی

E

Tpa

1

میتوان بهصورت رابطه زیر در نظر گرفت]:[11

شعاع خارجی نانولولهکربنی

Rout

nm

3/ 4

) U ( x, t )  U ( x )ei ( kx t

ضخامت نانولوله کربنی

h

nm

1

که درآن  فرکانس زاویهای k ،عدد موج و i  1

چگالی نانولوله کربنی

c

g cm-3

2/ 3

چگالی آب

w

()15

2

است .با جایگذاری معادلهی ( )15در معادالت حرکت ()11
تا ( ،)14این معادالت براساس عدد موج  kو فرکانس
حرکت موج  ، به ترتیب بهصورت زیر تنظیم و ارائه
میشوند:
()16
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 -6نتایج و بحث
 -1-6نسبت فرکانس طبيعي به عدد موج

در این بخش انتشار امواج محوری نانولولههای کربنی ثابت
حاوی سیال ،نانولولههای دارای حرکت محوری و
نانولولههای دارای حرکت محوری حاوی سیال مورد
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2
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2
f

2

2
f

2

f

f

2

f

0

بررسی قرار خواهند گرفت .همچنین مقادیر عدد نادسن و
پارامتر غیرمحلی بهترتیب برابر با  1011و  105در نظر گرفته
میشوند .شکل( )1انتشار موج و تغییرات فرکانس طبیعی را
در ارتعاشات محوری سیستم در سه حالت ذکر شده ،نسبت
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به تغییرات عدد موج نشان میدهد .همانطور که مشاهده

 -2-6نسبت سرعت فاز به عدد موج

میشود ،بیشترین فرکانس طبیعی در عدد موج  11واقع شده

با توجه به اینکه مشخصه سرعت فاز (سرعت موج)

و سپس به صورت یکنواختی کاهش مییابد؛ همچنین

بهصورت نسبت فرکانس به عدد موج )  (v   kبیان

میتوان دریافت که بیشترین فرکانس طبیعی در هر عدد

میشود ،در این بخش نسبت تغییرات سرعت فاز به تغییر

موج در نانولولههایکربنی با حرکت محوری و بدون سیال

عدد موج در ارتعاش محوری سیستم مورد بررسی قرار

خواهد بود .مالحظه میشود که فرکانسهای طبیعی برای

میگیرد .همانطورکه در شکل ( )2دیده میشود ،با افزایش

نانولولههایکربنی ثابت حاوی سیال کمتر از نانولولههای

عدد موج ،سرعت فاز آن کاهش مییابد؛ این کاهش

کربنی دارای حرکت محوری حاوی سیال است؛ لذا

سرعت از عدد موج اول تا تقریباً عدد موج پانزدهم با شیب

میتوان اظهار داشت که اوالً سیال عبوری از درون نانولوله

تندی صورت میپذیرد و سپس حالت یکنواختی برقرار

موجب کاهش فرکانس طبیعی میشود و ثانیاً حرکت

شده و با شیب مالیمتری کاهش مییابد .همانطورکه

محوری نانولوله و افزایش سرعت و انرژی جنبشی سیستم

مالحظه میشود سرعت فاز نیز در نانولولههای دارای

میتواند باعث افزایش فرکانس طبیعی سیستم شود.

حرکت محوری بدون سیال دارای بیشترین مقدار است.

میتوان مالحظه نمود که فرکانس طبیعی در هر مقدار از

همانطورکه درشکل( )2دیده میشود ،سرعت فاز برای

عدد موج ،در نانولولهیکربنی دارای حرکت محوری و

ارتعاشات محوری در نانولولههایکربنی دارای حرکت

حاوی سیال نسبت به نانولولهی دارای حرکت محوری و

محوری ،نانولولههای دارای حرکت محوری حاوی سیال و

بدون سیال تقریباً  ٪15/7و در نانولولهیکربنی ثابت حاوی

نانولولههای ثابت حاوی سیال ،بهعنوان مثال در عدد موج

سیال نسبت به نانولولهی دارای حرکت و حاوی سیال

اول ،بهترتیب  6/491×7،116/698×116و  3/518×116متر

عبوری تقریباً  ٪45/9کاهش نشان میدهد.

برثانیه ،در عدد موج  15برابر با  9/343×115 ،1/118×116و
 5/151×115متر برثانیه و در عدد موج 45

برابر با

 2/119×115 ،2/511×115و  1/141×115متر برثانیه است.
این مقادیر نشان میدهند که مانند بخش قبل ،مقدار سرعت
فاز برای هر عدد موج ،در نانولولهی با حرکت محوری و
حاوی سیال نسبت به نانولولههای با حرکت محوری بدون
سیال  ٪15/7و در نانولولههای ثابت حاوی سیال نسبت به
نانولولههای با حرکت محوری حاوی سیال ،و ٪45/9
کاهش رخ میدهد.
شکل ( )1تغییرات فرکانس طبیعی نانولولههایکربنی دارای حرکت
محوری ،نانولولهی دارای حرکت محوری حاوی سیال و
نانولولهیکربنی ثابت حاوی سیال ،نسبت به عدد موج برای ارتعاشات
محوری.

از این نتایج میتوان استنباط نمود که در هر عدد موج ،عبور
سیال از درون سازه باعث کاهش و حرکت محوری نانولوله
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موجب افزایش در فرکانس طبیعی و همچنین در سرعت فاز

حداکثر مقدار فرکانسطبیعی در هرسه نوع سیستم با

سیستم میشود.

پارامترهای غیرمحلی1/5 ،1/1و  ،1بهترتیب در عددموجهای
دهم ،دوم و اول ایجاد میشود .این مقادیر برای نانولولههای
کربنی دارای حرکت محوری بهترتیب برابر با ،1/73×117
 7/737×116و (rps) 5/471×116است ،برای نانولولههای
کربنی با حرکت محوری و حاوی سیال نیز این مقادیر
بهترتیب  6/524×116 ،1/459×117و  ،(rps) 4/613×116و
برای نانولولههایکربنی ثابت حاوی سیال بهترتیب برابر با
 3/526×116 ،7/885×116و  (rps) 2/493×116میباشند.
مالحظه میشود که با هر افزایش مقدار پارامتر غیرمحلی از
 1/1به  1/5و از  1/5به  ،1در هر سه نوع سیستم ،مقدار

شکل ( )2تغییرات سرعت فاز نانولولههایکربنی دارای حرکت
محوری ،نانولولهی دارای حرکت محوری حاوی سیال و نانولولهی
کربنی ثابت حاوی سیال ،نسبت به عدد موج برای ارتعاشات محوری.

حداکثر فرکانس طبیعی بهترتیب  ٪55/3و  ٪29/3کاهش
خواهد داشت.

 -3-6تأثير نانومقياس بودن سازه و سيال عبوری بر

شکل( )4تغییرات فرکانس طبیعی نانولولههایکربنی دارای

فرکانس طبيعي

حرکت محوری حاوی سیال و نانولولههایکربنی ثابت

در این مقاله با در نظر گرفتن تئوری پیوستهی غیرمحلی

حاوی سیال را نسبت به عدد موج و برای عددهای نادسن

ارینگن و پارامتر غیرمحلی  e 0aظاهر شده در معادلهی

مختلف  1/11 ،1/111و  ،1/15در ارتعاشات طولی نشان

حرکت اثر مقیاس کوچک در معادله حرکت بررسی

میدهد .میتوان مالحظه نمود که با افزایش عدد نادسن که

میشود.

به معنی کاهش اثر شرط مرزی لغزشی بین سیال و سازه

شکل ( )3تغییرات فرکانس طبیعی نانولوله کربنی دارای
حرکت محوری ،نانولولههای با حرکت محوری حاوی
سیال و نانولولههای ثابت حاوی سیال را نسبت به تغییر عدد
موج با سه مقدار مختلف پارامتر غیرمحلی  1/5 ،1/1و 1
نشان میدهد .همانطور که میتوان مالحظه نمود ابتدا با
افزایش عدد موج ،فرکانس طبیعی به حداکثر مقدار خود
رسیده و سپس کاهش مییابد؛ با افزایش پارامتر غیرمحلی،
این مقدار حداکثر فرکانس طبیعی کاهش یافته و سیستم در
عدد موج پایینتری به این مقدار میرسد .همانطور که در
شکل ( )3نشان داده شده است ،برای ارتعاشات محوری،

است ،فرکانس سیستم افزایش و موج بزرگتری حاصل
خواهد شد .همچنین مشاهده میشود که با افزایش عدد
نادسن از  1/111به  1/11برای نانولولهی دارای حرکت
محوری حاوی سیال و نانولولهی ثابت حاوی سیال ،مقدار
حداکثر فرکانس طبیعی به ترتیب  ٪1/95و  ٪3/16افزایش
داشته و با افزایش عدد نادسن از  1/11به  ،1/15نانولولهی
با حرکت محوری حاوی سیال و نانولولهی ثابت حاوی
سیال بهترتیب  ٪3/9و  ٪11/2افزایش مقدار حداکثر
فرکانس طبیعی را بهدنبال خواهد داشت.
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بودن سازه و سیال مورد بررسی قرار گرفت .مشاهده شد که
بیشترین فرکانس طبیعی در هر عدد موج در نانولولههای با
حرکت محوری و بدون سیال خواهد بود لذا سیال عبوری
از درون نانولوله موجب کاهش فرکانس طبیعی میشود و
حرکت محوری نانولوله و افزایش سرعت و انرژی جنبشی
سیستم میتواند باعث افزایش فرکانس طبیعی سیستم شود.
همچنین نشان داده شد که در هر عدد موج ،عبور سیال از
درون سازه باعث کاهش و حرکت محوری نانولوله موجب
افزایش در سرعت فاز سیستم میشود .همانطور که مالحظه
شکل ( )3فرکانس طبیعی نانولولههایکربنی دارای حرکت محوری،
نانولولهی دارای حرکت محوری حاوی سیال و نانولولهی کربنی ثابت

گردید ابتدا با افزایش عدد موج ،فرکانس طبیعی به حداکثر

حاوی سیال ،نسبت به عدد موج در ارتعاشات محوری و برای سه مقدار

مقدار خود رسیده و سپس کاهش مییابد؛ در این روند با

مختلف پارامتر غیرمحلی.

افزایش پارامتر غیرمحلی ،مقدار حداکثر فرکانس طبیعی
کاهش یافته و سیستم در عدد موج پایینتری به این مقدار
حداکثر میرسد .و نیز با افزایش عدد نادسن ،فرکانس
سیستم افزایش و موج بزرگتری حاصل خواهد شد.
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