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بررسي رفتار ديناميکي ( ارتعاشات عرضي) و تحليل ناپايداری نانولوله های کربني
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چکيده

واژههای کليدی

در این تحقیق ،بحث بر روی رفتار دینامیکی نانولولههایکربنی شامل ارتعاشات ،انتشار

نانولوله کربنی ،نانوسیال ،ارتعاشات

موج و برهمکنش سیال -سازه متمرکز شدهاست .در تحقیق جاری ،ارتعاشات عرضی

عرضی ،روش تقریبی گالرکین.

نانولولههای کربنی بررسی خواهد شد .بدین منظور بر اساس تئوریهای االستیسیته
پیوستهی غیرمحلی و گرادیان کرنش-اینرسی و نیز با استفاده از مدلهای میله و تیر اویلر-
برنولی رفتار دینامیکی سیستم مدلسازی شده و معادالت حرکت با استفاده از روش
تقریبی مانده وزنی گالرکین گسستهسازی و حل میشوند .نتایج نشان میدهندکه سیال
عبوری از درون نانولولهها میتواند فرکانسهای طبیعی آن را بهویژه در نانولولههای طویل
با شعاع داخلی بزرگ و در سرعتهای باالی سیال بهطور قابل توجهی کاهش دهد.
همچنین فرکانسهای طبیعی و پایداری سیستم بهخصوص در ارتعاشات محوری ،بهشدت
به پارامتر مقیاس طول ماده (نانومقیاس) وابسته هستند.

-1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینیشهر  ،اصفهان ،ایران.
 -2دانشیار ،دانشکده مکانیک ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 -3استادیار ،دانشکده مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینیشهر ،اصفهان ،ایران.
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آناليز ارتعاشات عرضي و ناپايداری نانولولههایکربني سهجداره حاوی نانو سيال

 -1مقدمه

دراین تحقیق ،با استفاده از مدل تیر اویلر -برنولی ،مدلی
برای ارتعاشات نانولولههای کربنی سهجداره حاوی سیال با

نانولولههای کربنی به دلیل خصوصیات شگفت انگیزی که

در نظر گرفتن اثرات مقیاس کوچک هم برای سازه و هم

دارند در بسیاری از حوزهها از قبیل نانولولههای حاوی سیال

برای سیال با استفاده از عدد نادسن و تئوری گرادیان

] ،[1دستگاههای نانوفلوئیدی ] ،[2ابزار انتقال دارو]،[3

کرنش-اینرسی ،پیشنهاد میشود .بدین ترتیب اثرات مقیاس

نوسانگرهای میکرومکانیکی ] [4و حسگرها دارای کاربرد

کوچک و نسبت ابعادی بر فرکانسهای طبیعی سیستم مورد

هستند .بدین منظور تاکنون بسیاری از محققین بر روی

بررسی قرار خواهند گرفت .برای حل عددی معادالت

خصوصیات جالب توجه دینامیکی سیستمهای سیال-سازه

حرکت سیستم سیال-سازه ،از روش تقریبی مانده وزنی

در مقیاس کوچک متمرکز شدهاند ] .[6-5با توجه بهاین

گالرکین استفاده میشود .همچنین نشان داده میشود که در

واقعیت که شبیهسازیهای ملکولی پیچیده و زمانبر هستند،

نظرگرفتن اثرات اندازه تأثیر قابل توجهی بر سرعت بحرانی

استفاده از تئوریهای کالسیک مکانیک پیوسته میتواند

جریان خواهد داشت .عالوه برآن ،میزان تأثیر طول و شعاع

روشی مفید و مؤثر برای بررسی رفتار مکانیکی نانولولههای

نانولولههای کربنی بر فرکانسهای طبیعی سیستم و سرعت

کربنی تکجداره و چندجداره باشد.

بحرانی جریان سیال عبوری مشخص و بیان میشوند.

رفیعی و همکاران ] [7اثرات باریک شدگی و پارامتر مقیاس
کوچک را بر ارتعاشات نانولولههای کربنی غیریکنواخت

 -2تئوری گراديان کرنش -اينرسي

مورد بحث و بررسی قرار دادند .آنها بیان کردند که

تئوری ترکیبی گرادیان کرنش-اینرسی توسط آسکس و

فرکانسهای بیبعد با استفاده از تئوری غیرمحلی کوچکتر

ایفنتیس در سال  2009توسعه داده شد] .[10آنها نشان

از مقادیر بهدست آمده با تئوری کالسیک (محلی) خواهند

دادندکه ترکیب معادله حرکت و رابطه ساختاری گرادیان

بود.

کرنش-اینرسی را میتوان بهصورت زیر بیان کرد:
)  (ui  lm2 ui ,mm )  Cijkl (uk , jl  ls2uk , jlmm

وانگ ] [8برای مدلسازی نانولولههای حاوی سیال ،تئوری

()1

االستیسیته غیرمحلی را با تئوری االستیسیته سطح ترکیب

که  چگالی جرمی نانوسازه Cijkl ،مؤلفههای کارتزین

کرده و نشان دادکه فرکانسهای اساسی پیشبینی شده

تانسور االستیسیته و  uبیانگر تغییرمکان است .همچنین در

بهطور کلی از مقادیر بهدست آمده با استفاده از مدل تیر

معادله ( )1دو اندازه طولی  lmو  lsبهترتیب به گرادیانهای

اویلر برنولی بدون درنظرگرفتن اثرات سطحی بیشتر است.

اینرسی و کرنش مربوط هستند که بیانگر اندازه المان

یان و همکاران ] [9مشخصات دینامیکی نانولولههای کربنی

حجمی در مسائل االستواستاتیک و االستودینامیک هستند.

چندجداره حاوی سیال را با استفاده از تئوری االستیسیته

طبق این تئوری ،نانولولهکربنی حاوی سیال در مقایسه با

پیوسته کالسیک مورد بررسی قرار داده و گزارش دادند که

تئوریهای کالسیک دارای پایداری بیشتری خواهد

نیروهای برهمکنش واندروالسی تأثیر چندانی بر سیستمهای

بود] .[11با قرار دادن  i  3و نیز با استفاده از رابطه

چندشاخه نخواهند داشت.

کرنش -جابجایی در تئوری تیر اویلر -برنولی ،رابطه
ساختاری مدل یک بعدی تیر اویلر -برنولی حاصل میشود.
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مطابق با تئوری گرادیان کرنش -اینرسی ،رابطه تنش-

تراکم پذیری است که براساس پیشنهاد پالرد برای سیاالت

کرنش بهصورت زیر بیان میشود،

لزج بهصورت زیر تعریف میشود ]،[12

2
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که  و  بهترتیب تنش و کرنش خمشی تیر هستند.
همچنین طبق رابطه انحناء کرنش-خمش یکبعدی ،عبارت
زیر برقرار است،
2w

()3

x 2

  z

()6

1
1   Kn

Cr 

که  مقداری ثابت است که از رابطه زیر بهدست میآید،
()7

 0  tan 1 (1Kn B ) 

2





در رابطه ( 0  64 3 (1  (4 b)) ،)7و مقادیر  1و B

هر دو ثابتهای آزمایشگاهی و برابر با  0/4هستند .در معادله

در نهایت گشتاور خمشی بر اساس تئوری مذکور به صورت

( ،)5پارامتر تأثیرگذار ،عدد نادسن ) ،(Knیعنی نسبت بیبعد

زیر ارائه خواهد شد،

پویش آزاد میانگین ملکولهای سیال به طول مشخصهای از

()4

 2w 2 4w 
M   z dA   EI  2  ls

A
x 4 
 x
w

هندسه سیال است که از آن بهعنوان یک شاخص برای
تشخیص رژیمهای مختلف سیال استفاده میشود .محدوده

4

2

x t
2

  c Ilm

مقدار عدد نادسن برای جریان نانومایعات بین  0/001تا

2

 0/01متغیر است.
 -3تأثير مقياس نانو سيال

 -4معادالت حرکت

در معادله برهمکنش سیال -سازه ،با ضرب ضریب تصحیح
سرعت ) (VCFدر سرعت سیال ،اثرات مقیاس کوچک
نانوجریان اعمال خواهد شد .با در نظر گرفتن
پارامتر) ،(VCFشرط مرزی لغزشی را در معادله حرکت
میتوان اعمال کرد .این پارامتر بهصورت زیر تعریف
میشود ]،[11

از معادله حرکت نانولولههایکربنی سهجداره مورد بررسی
قرار میگیرد .همانطورکه در شکل ( )1نشان داده
شدهاست ،نانولولههایکربنی سهجداره شامل سه نانولوله
تکجداره با نیروهای واندروالسی بین هر دو لوله هستند.
همچنین ،نیروی خارجی را بهصورت نیروی وارده از سیال


()5

در اینجا ارتعاشات خمشی مدل تیر اویلر-برنولی با استفاده

1
) Cr ( Kn

Vslip



VCF 

Vno  slip

  2   v   Kn  
 4     1  bKn   1 
  v 


غیرقابل تراکم ،آرام و لزج جاری در داخلیترین لوله
میتوان در نظر گرفت .بر اساس تئوری گرادیان کرنش-
اینرسی معادله حرکت یکبعدی برهمکنش سیال-سازه

که  Vslipو  Vno  slipسرعتهای سیال بهترتیب با و بدون شرط

برای نانولولهی سهجداره حاوی سیال را می بهصورت زیر

مرزی لغزشی هستند .همچنین   vو  bبهترتیب ضرایب

توان بهدست میآورد،

انطباق مماسی و شیب کلی هستند که در اینجا برابر با  0/7و
 -1در نظر گرفته میشوند ] .[11در این رابطه  Crضریب
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معادله حرکت ( )8را بهصورت بیبعد میتوان ارائه کرد؛
بدین منظور متغیرهای بیبعد زیر تعریف میشوند،

که  I ، m ، Wو  fبهترتیب جابجایی خمشی ،جرم واحد

W3

,

, 3 

L

طول ،ممان اینرسی و نیروی وارده بر نانولوله هستند و

W2

W1

, 2 

L

, 1 

L

1

هستند.

m2 I 1

,

بهترتیب مدول یانگ نانولوله و

سرعت جریان سیال هستند .در رابطه ( )8نیروهای وارده بین

()13

ls

,

, s 

L

بهصورت زیر تعریف میشوند،
()9
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,
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که  cijضریب نیروی واندروالس برای جداره نانولوله

3

) L ( mc

کربنی بوده و اثر اندازه را لحاظ میکند .مقدار این ضریب
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لذا معادله حرکت بیبعد به صورت زیر بهدست میآید،

بهصورت زیر قابل محاسبه است،
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نانولولههای مجاور هممرکز بوده و  Eijnبهصورت زیر
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محاسبه میشود:
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 -5گسستهسازی و حل تقريبي
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انتگرالگیری از مانده وزنی در سراسر دامنه سازه و سپس با

در اینجا برای حل معادله دیفرانسیل بیبعد ( ،)14از روش
تقریبی گالرکین استفاده میشود .بنابراین ،جواب این معادله
بهصورت زیر تقریب زده میشود،

برابر صفر قرار دادن آن ،معادالت حاکم گسستهسازی شده
حاصل میشوند.
 -6نتايج و بحث

N

) 1 ( ,  )   qr ( )r (

خصوصیات هندسی و مادی نانولوله کربنی و سیال عبوری

r 1
N

) 2 ( ,  )   qr  N ( )r (

()15

r 1

از درون آن که در اینجا آب فرض شدهاست ،در جدول ()1
نمایش داده شدهاند .نتایج بهدست آمده براساس پارامترها و

N

) 3 ( ,  )   qr  2 N ( )r (
r 1

که )  qr  N ( ) ، qr (و )  qr 2 N (بهترتیب مختصات
تعمیمیافته لولههای گسستهسازی شدهی داخلی ،میانی و
بیرونی هستند و )  r (توابع ویژه بیبعد نانو لولهها
هستندکه باید شرایط مرزی طبیعی و هندسی را که در اینجا

معادالت بیبعد و با استفاده از برنامه نویسی در محیط نرم
افزار متلب استخراج شدهاند .در این بخش ،تأثیر نسبت
ابعادی ،عدد نادسن و طولهای مشخصه بر سرعت بحرانی
جریان مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
جدول ( )1پارامترهای هندسی و پارامترهای ضریب واندروالسی.
پارامتر

نماد

بعد

مقدار

شعاع داخلی لوله درونی

R1

nm

11/9

شعاع داخلی لوله میانی

R2

nm

12/24

شعاع داخلی لوله بیرونی

R3

nm

12/58

 2

ضخامت

h

nm

0/34

 2

مدول یانگ

E

Tpa

1

برای داشتن حرکت ساده هارمونیکی با شرایط مرزی معادله

چگالی جرمی سازه

c

g cm-3

2/ 3

( ،)16توابع آزمون )  r (و مختصات تعمیم یافته ) qr (

چگالی جرمی سیال

f

g cm-3

1

به صورت تکیهگاه ساده در دو انتها و یا تکیهگاه دوسر لوال
در نظرگرفته میشود ،ارضاء کند .شکل بیبعد این شرایط
مرزی بهصورت زیر خواهند بود:
  0,1د

()16

ر

 0 ,  ( , 0)  0

بهصورت زیر در نظر گرفته میشوند،
) r ( )  sin( r ) , qr ( )  Ar exp( sr

()17

ضخامت و شعاعهای داخلی لولههای درونی ،میانی و بیرونی
در شکل (-1ب) نشان داده شدهاند.

که  Aدامنه ثابت بیبعد rاُمین مختصات تعمیم یافته و sr
r

بیانگر مقدار rاُمین مود مختلط فرکانس ویژه است .به
منظور گسستهسازی معادله حرکت ،با برابر  1قرار دادن عدد
موج و جایگذاری روابط ( )15تا ( )17در معادله (،)14
مقدار مانده بهدست میآید .سپس با ضرب این مقدار مانده
در تابع وزنی که آن را برابر با تابع آزمون (مقایسه) میتوان
در نظر گرفت .مقدار مانده وزنی بهدست خواهد آمد .با

شکل (( )1الف) نانولولهیکربنی سهجدارهی حاوی سیال( ،ب) نمای
سطح مقطع نانولولهیکربنی سهجداره.
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 -1-6اثرات مقياس اندازهی تئوری گراديان کرنش-
اينرسي و نسبت ابعادی

در این بخش اثرات تئوری پیوستهی وابسته به اندازه 1و
نسبتهای ابعادی مختلف بر سرعت بحرانی جریان و رفتار
ارتعاشی نانولولههایکربنی حاوی سیال مورد بررسی قرار
میگیرند .شکل ( )2تغییرات سرعت بحرانی بیبعد جریان
سیال را نسبت به ضخامت نانولوله برای چهار مقدار نسبت
ابعادی  5 ،2 ،1و  10نشان میدهد .میتوان مالحظه کرد
که با افزایش ضخامت نانولوله ،سرعت بحرانی جریان

شکل ( )3فرکانس طبیعی بیبعد اول نسبت به سرعت بیبعد سیال برای

کاهش مییابد .عالوه براین ،اثر نسبت ابعادی بر سرعت

نسبتهای ابعادی و طولهای مشخصهی مختلف.

بحرانی جریان با کاهش ضخامت نانولوله افزایش مییابد.
شکل ( )3بخشهای موهومی فرکانسهای ویژهی بیبعد
اساسی نانولوله را در مقابل سرعت بیبعد جریان برای
نسبتهای ابعادی برابر با  1و  2و مقیاس طول مشخصه
بیبعد برابر با  0/0355و  0/1نشان میدهد.

طبق نظریات آسکس و آیفنیتس ] ،[10برای مقیاس
طولهای  lmو  l sمحدودهی بزرگی قابل تصور است و در
اینجا  lm  10 l sبرای نانولولهیکربنی (20و )20مورد
استفاده قرار میگیرد .میتوان مشاهده کرد که در یک
نسبت ابعادی معین ،با کاهش طولمشخصه ،سرعت بحرانی
جریان افزایش مییابد .به عنوان مثال ،برای نسبتهای شیب
برابر با  1و  2بهترتیب تقریباً  ٪2/30و  ٪0/58در اندازهی
سرعت بحرانی جریان کاهش رخ میدهد .این بدین معنی
است که ناپایداری دیورژانس در سرعت بحرانی پایینتری
واقع میشود.
 -2-6تأثير عدد نادسن در نانوسيال

شکلهای ( )4و ( )5بهترتیب فرکانسهای طبیعی بیبعد اول
و دوم را در مقابل سرعت بیبعد جریان سیال برای سه مقدار
مختلف عدد نادسن نشان میدهند .با مقایسهی مقادیر
شکل ( )2سرعت بحرانی بیبعد جریان سیال نسبت به ضخامت بیبعد

سرعتهای بحرانی جریان برای اعداد نادسن برابر با ،0

نانولولهیکربنی برای نسبتهای ابعادی مختلف.

 0/001و  ،0/01میتوان نتیجه گرفت که پدیدههای مود
دیورژانس و مود کوپل فالتر با افزایش عدد نادسن ،در
سرعت بحرانی کمتری رخ میدهند .همانطور که در

Size dependent continuum theory

1

شکلهای ( )4و ( )5مشاهده میشود ،با افزایش عدد نادسن
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از صفر تا  0/001و از  0/001تا  ،0/01در اندازه سرعت

به منظور صحت سنجی این نتایج ،آن را با نتایج پایدوسیس

بحرانی بهترتیب تقریباً  ٪4/2و  ٪17/1کاهش رخ میدهد.

][13میتوان مورد مقایسه قرار داد؛ از آنجا که پایدوسیس

بنابراین ،بهجز اثر کاهنده عدد نادسن بر فرکانس طبیعی که

تئوری جریان درپوش (پالگ) را برای سیال مد نظر قرار

موجب میشود ناپایداریهای دیورژانس و فالتر زودتر واقع

داده است ،در اینجا عدد نادسن برابر با صفر قرار داده

شوند ،مقدار سرعت بحرانی جریان با هر عدد نادسن و در

میشود ،یعنی مقدار پارامتر  VCFدر معادله حرکت ( )14با

هر مودی نیز قابل پیشبینی است .همچنین از شکلهای( )4و

مقدار  1جایگزین میشود .از شکلهای ( )4و ( )5میتوان

( )5میتوان دریافت که اثر اندازهی کوچک نانوسیال بر

مشاهده کرد که با افزایش سرعت جریان از صفر تا مقدار

فرکانسهای طبیعی با افزایش سرعت جریان ،افزایش

بحرانی آن ،فرکانس طبیعی به صفر نزدیک شده و در

مییابد.

سرعت بحرانی برابر با صفر میشود؛ در نتیجه ،سختی سیستم
ناپدید شده و مود دیورژانس واقع میشود .طبق شکل (،)4
اولین مود دیورژانس برابر با  است که این منطبق با
مشاهدات پایدوسیس میباشد.

شکل ( )4فرکانسطبیعی بیبعد اول در مقابل سرعت جریان بیبعد برای
سه مقدار مختلف عدد نادسن برابر با  0/001 ،0و .0/01

شکل ( )6سه فرکانسطبیعی بیبعد نخست نانولولهکربنی سهجدارهی
حاوی نانوسیال در مقابل سرعت بیبعد جریان نانوسیال.

 -3-6شبيهسازی ناپايداریهای ديورژانس و فالتر

شکل ( )6فرکانسهای طبیعی بیبعد سیستم را نسبت به
سرعت بیبعد جریان سیال در سه مود نخست نشان میدهد.
در اینجا در معادله حرکت ،عدد نادسن برابر با  0/01ومقدار
شکل ( )5فرکانسطبیعی بیبعد دوم در مقابل سرعت جریان بیبعد برای

طول مشخصه مربوط به گرادیان کرنش  l sبرابر با 0/0355

سه مقدار مختلف عدد نادسن برابر با  0/001 ،0و .0/01

قرار داده میشود .همچنین مانند بخش قبلی ،نسبت ابعادی
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در نظر گرفته میشود .با توجه به

گرفت .نشان داده شدکه برخالف نیروهای واندروالسی که

اینکه نیروهای واندروالسی در معادالت ( )8و ( )9ضریبی از

باعث افزایش میزان پایداری سیستم میشوند ،سیال جاری

جمله  Wهستند ،لذا با در نظر گرفتن این نیروها ،انتظار

در داخلیترین نانولوله ،فرکانس طبیعی سیستم را کاهش

میرود که سختی معادل سیستم افزوده شود .با برابر صفر

داده و این بدین معنی است که سیال جاری میتواند سیستم

قرار دادن عبارت سختی معادل سیستم ،میتوان مشاهده کرد

سیال -سازه را ناپایدار و بیثبات سازد .همچنین نشان داده

که مقدار سرعت بحرانی جریان سیال افزایش مییابد .این

شد که با افزایش عدد نادسن سیال عبوری ،سیستم زودتر

بدین معنی است که درنظر گرفتن نیروهای واندروالسی،

ناپایدار میشود .نتایج نشان میدهند که اندازه سرعت

سیستم را پایدارتر میسازد .عالوه بر این ،فرکانس طبیعی

بحرانی جریان با کاهش ضخامت نانولوله ،افزایش و با

بیبعد در هر سه مود نخست با افزایش سرعت جریان سیال،

افزایش طول نانولوله و یا افزایش شعاع خارجی آن ،کاهش

کاهش مییابد .با افزایش سرعت جریان ،فرکانس طبیعی

مییابد.

اول در مقدار سرعت بحرانی برابر با  2/576به صفر رسیده و

مراجع:

بهصورت

سیستم ناپایدار میشود ،این حالت بهصورت ناپایداری
دیورژانس شناخته میشود .سپس با افزایش سرعت جریان تا
 ،4/813سیستم مجدداً پایدارمیشود .در این نقطه،
فرکانسهای طبیعی مودهای اول و دوم با یکدیگر کوپل
شده و ناپایداری فالتر رخ می دهد .پدیده مشابهی در
سرعت جریان بحرانی برابر با  7/219اتفاق میافتد که در
آن ناپایداری دیورژانسی سوم و فالتر دوم واقع میشود.
 -7نتيجهگيری
در این تحقیق ارتعاشات آزاد جانبی و ناپایداریهای
نانولولههایکربنی سهجداره حاوی جریان سیال با در نظر
گرفتن اثرات مقیاس کوچک برای سیال و سازه و براساس
تئوری گرادیان کرنش -اینرسی بررسی شد .برای دریافت
چگونگی پاسخ ارتعاشی سیستم ،مدل تیر اویلر -برنولی
اعمال و نیز برای حل معادله حرکت برهمکنش سیال-سازه
از روش تقریبی مانده وزنی گالرکین استفاده شد .همچنین
تغییرات سرعت بحرانی بیبعد جریان سیال و فرکانسهای
بیبعد برای نسبتهای ابعادی و طولهای مشخصه مربوط به
تئوری گرادیان کرنش -اینرسی استخراج و مورد بحث قرار
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