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بررسی ناپایداری نانوانبرک ساختهشده از نانوسیم در میدان مغناطیسی
مقاله پژوهشی
()9

علی کوچی

مسعود گوهریمنش

()3

()2

محمدرضا قریب

چکیده کاربرد گستتدردن نانوبنبر ها در صتتنایپ شیشتترودا و بهدبش ش شتتکی منشر با شتتربید کاری ادیدی بربی بی گونا بب برها بز املا
قربرگرود در میدبن مغناطیستتی رارای شتتدن بس ت

در بی مقالا ،رودار ناشایدبری بلکدرومغناطیستتی بنبر های ستتارداشتتدن با نانوستتیم کا

تح تأثیر یک میدبن مغناطی سی طولی قربر گرودابند ،شبیا سازی شدن بس

باتواابا بهمی

سارداری سی سدم برشایۀ تئوری تنشکوشل سازگار ب سدخربج شدن ب س

عالون بر بی  ،تأثیر نیروهای وبندروبلس و نیروی کازیمیر در مدل

بربئاشتتدن در ن ر گرودا شتتدن بس ت
هموتوشی بربئا شدن ب س

وببسدگی با بندبزن در ببعاد بسیار کوچک ،معادلۀ

بربی حل معادالت غیررطی حاکم بر رودار ستتیستتدم ،شاستتخی نیماتحلیلی مبدنی بر روش بغدشتتاشتتات

تأثیر شدیدنهای مخدلف بز قبیل وبب سدگی با بندبزن ،نیروی کازیمیر ،نیروی وبندروبلس و میدبن مغناطی سی بر ولداژ
ندایج بیانگر تأثیر چشمگیر واود میدبن مغناطیسی بر ناشایدبری

ناشایدبری و دبمنۀ عملکرد بنبر های ساردا شدن با نانوسیم بررسی شدن بس
کششی و دبمنۀ عملکرد نانوبنبر هاس

واژههای کلیدی ناشایدبری بلکدرومغناطیسی ،نانوبنبر  ،بغدشاشات هموتوشی ،تئوری تنشکوشل سازگار ،نیروی وبندروبلس ،نیروی کازیمیر

مقدمه

بابی حال ،تاکنون تحقیقات اامعی روی تأثیربت میدبن

با شیشرو های ادید در وناوری نانو ،بسدفادن بز
نانوسیمها بربی سار سازنهای بسیار کوچک مانند
نانوسوئیچها ،نانومحر ها ،نانوسنسورها و نانوبنبر ها
باسرع بو بیش یاودا بس یک بنبر سارداشدن بز
نانوسیم ،بز 2سیم نانو رسانا (بازوها) و بنعطاششذیر کا
در بی آنها یک ادبساز قربر دبرد ،تشکیل شدن بس
نانوبنبر ها بربی اابااایی نانوذربت ،بررسی تعامل
نانوذربت باهم و همچنی بندبزنگیری رصوصیات
مخدلف نانوموبد بسدفادن میشوند ] [1دبمنۀ حرک

مغناطیسی بر ناشایدبری کششی نانوبنبر ها بنشام نشدن
بس .

نانوبنبر و در ندیشا ببعاد ذربتی کا میتوبن با نانوبنبر
اابااا کرد ،باوسیلا ولداژ ناشایدبری کششی ()Pull-in
محدود میشود بزبی رو ،محققان شیشی تأثیر شدیدنهای
مخدلف رب در دبمنۀ تحریک شایدبر و شاربمدرهای
بررسی کردنبند ][1-6
ناشایدبری کششی نانوبنبر
 تاریخ دریاو

وقدی نانوبنبر ها در معرض شار مغناطیسی قربر
میگیرند ،یک نیروی رارای بانام نیروی لورندس
( )Lorentzروی هر بازو بعمال میشود بی نیرو رب
میتوبن با بسدفادن بز معادالت لورندس شبیاسازی کرد
رودار تیرها و صفحات تح تأثیر میدبن مغناطیسی رب
محققان قبلی بررسی کردنبند ] [7-10مون و شائو در
آزمایشگان کمانش کشسانیمغناطیسی یک صفحۀ ناز
رب در یک میدبن مغناطیسی یکنوبر

بررسی کردند

] [7,8میا و همکاربن ] [9یک روش با بی محدود بربی
شبیاسازی کمانش کشسانیمغناطیسی یک تیر صفحابی
شیشنهاد کردند معادلۀ حرک
میدبنهای بلکدرومغناطیسی و تح

صفحات بالسدیک در
بارهای دینامیکی در
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لی

مراپ ] [10باطور کامل بسدخربج شدن بس
رودار شایدبری دینامیکی یک نوبر مسطح ناز

][11

بررسی شدن بس

شایدبری نانوحسگرها تح

بثر میدبن

رب در

مغناطیسی رارای رب کوچی و همکاربن مطالعا کردند

بثر

] [24در مراپ ] [25مدلی با بسدفادن بز تئوری بالسدیسیدا

بیثباتکنندۀ ناشی بز میربیی مغناطیسی رب در ن ر

غیرمحلی برشایۀ تنش رودار نانولولاهای ترکیبی در

میدبن مغناطیسی مطالعا کرد وی همچنی
معادالت حرک

گرو

بار

تیرهای بالسدیک تح

حضور میدبن مغناطیسی بررسی شدن بس

محوری و میدبن مغناطیسی عرضی نوسانی ] [12و
همچنی صفحات رسانای بلکدرومغناطیسی تح

یک

همانطور کا مشاهدن شد ،رودار تیر و صفحات
تح

میدبن مغناطیسی رب محققان بررسی کردنبند

میدبن مغناطیسی رارای ] [13باوسیلا محققان بسدخربج

بابی حال ،نقش میدبن مغناطیسی بعمالشدن در بیثباتی

تأثیربت میدبنهای مغناطیسی عرضی و

کشش بنبر های سارداشدن بز نانوسیمها باطور اامپ

بارهای حربرتی روی برتعاشات گذربی یک تیر شی شدن

و کارهای تحقیقاتی بیشدر باتواابا

شدن بس

در مراپ ] [14مطالعا شدن بس

برتعاشات باباری

بررسی نشدن بس

کاربردهای وربوبن بی

سیسدمها موردنیاز بس

در

غیررطی یک تیر همربن با یک ارم مدمرک در لبۀ تیر

تحقیق حاضر ،تأثیر یک میدبن مغناطیسی طولی بر

کا یک نیروی بلکدرومغناطیسی مدناوب روی آن تأثیر

ناشایدبری کششی بنبر های سارداشدن بز نانوسیمها با

لیو و چانگ

درن رگرود نیروهای کازیمیر ( )Casimirو وبندروبلس

تأثیر میدبن مغناطیسی محوری و عرضی مدناوب رب بر

( )van der Waalsبررسی شدن بس  .عالون بر بی ،

رودار دینامیکی تیر کشسانمغناطیس ()magneto-elastic

تحقیقات نشان میدهد کا وقدی طول مشخصۀ ببعادی

بررسی کردند ] [16کیانی برتعاشات یک نانوسیم رسانا

یک ساردار اامد با طول بی بتمی آن قابل مقایسا باشد،

مغناطیسی محوری کا باصورت یک

تئوریهای کالسیک قادر با شیشبینی رودار سیسدم

ماتریس بالسدیک در ن ر گرودا شدن بس  ،بربساس

نیسدند .در ندیشا برری ن ریاهای شیشرودا بالسدیسیدا بز

تئوری شیوسدگی غیرمحلی مطالعا کرد ] [17وی

قبیل تئوری تنشکوشل ] ،[26ن ریۀ تنشکوشل

همچنی بربی بررسی رودار دینامیکی یک نانوسیم ،تح

بصالحشدن ] ،[27ن ریۀ بالسدیسیدا غیرمحلی ]،[28

میدبن مغناطیسی ،یک مدل کشسان حربرتیمغناطیسی

تئوری گربدیان کرنش ] [29و ن ریۀ تنشکوشل سازگار

میگذبرد ،در مراپ ] [15بررسی شدن بس

شو

رب تح

غیرمحلی بربئا دبدن بس

] [18نارندبر و همکاربن بربی

( )consistent couple stress theoryبربئاشدن بس

بررسی تأثیر میدبن مغناطیسی بر ویژگیهای بموبج در

] [30در بی بی ن ریاها ،تئوری تنشکوشل سازگار وقد

نانولولاهای کربنی تکادبرۀ مسدقر در یک شایۀ

یک شاربمدر بضاوا بربی مدلسازی وببسدگی با بندبزن

( ،)Pasternakبز تئوری غیرمحلی تیر بویلر-

دبرد و اابااایی و چررش سینماتیکی شیوسدۀ وبقعی

برنولی بسدفادن کردند ] [19در ] [20یک مدل با بی

رب در ن ر میگیرد در ندیشا در شژوهش حاضر ،بربی

محدود بربی بررسی محدودۀ عملکرد شایدبر نانوبنبر

شبیاسازی وببسدگی با بندبزۀ موبد ،معادالت حرکدی

شاسدرنا

مخروطی سارداشدن بز موبد تابعی در حضور میدبن
مغناطیسی بربئا شدن بس

بربتی و همکاربن نی رودار

نانوبنبر

در چارچوب تئوری تنشکوشل سازگار

بسدخربج شدن بس

همچنی  ،یک شاسخ نیماتحلیلی

شیچشی نانولولاهای سارداشدن بز موبد تابعی رب تح

مبدنی بر روش بغدشاش هموتوشی بربی بررسی

بثر میدبن مغناطیسی رارای بررسی کردند ] [21رودار

شاربمدرهای ناشایدبری کششی نانوبنبر بربئا شدن بس

.

دینامیکی سنسورهای سارداشدن بز نانولولاهای کربنی
تح

میدبن مغناطیسی و حربرتی در مرباپ

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
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معادالت ساختاری
نمای شماتیک یک نانوبنبر در شکل ( )9ن شان دبدن
شدن بس

بی بنبر بز 2نانوسیم رسانای کامال مشابا

با طول  Lبا سطح مقطپ دبیرن با شعاع  Rتشکیل شدن
بست

واصتتلۀ بولیۀ 2بازوی نانوبنبر

و مغناطیسی ،نیروی بلکدرومغناطیسی وبرد بر اسمی با
حشم  برببر میشود با ][32
()5

FEM   Ed   ESdS


s

  (J × B)d   M.Hd


s

 Dدر ن ر گرودا

شدن بس

در معادلۀ ووق  چگالی بار سطحی بس

و

Es

میدبن بلکدریکی در سطح اسم رب نشان میدهد همچنی
 Mبردبر مغناطش ( )magnetizationبس
قانون بهم و معادالت مشتتخصتتا بربی موبد رطی
مغناطیسی و رطی بلکدریکی عبارتبند بز ]:[32
u
)× B
t

()6

J  (E +

()7

φ  E

()8

B  H

کا در رببطۀ ووق  رسانایی بلکدریکی  ،ثاب

شکل  9نمای شماتیک نانوبنبر

گذردهی

بلکدریکی ( u ،)Electrical conductivityبردبر

مدلسازی بثر میدبن بلکدرومغناطیس
مغناطیسی بر رودار نانوبنبر

بثر میدبن

رب میتوبن در چارچوب

ن ریۀ بلکدرودینامیک ماکسول و تئوری باسام رسانا
(قانون بهم) مدلسازی کرد

معادالت ن ریۀ

بلکدرودینامیک ماکسول بربی یک اسم رسانا رب میتوبن
با شکل زیر بیان کرد ]:[31
()9
()2
()3
()4

φ
J
t
B
E  
t
φ  
H 

.B  0

اابااای و  ضریب نفوذشذیری ()Permeability
مغناطیسی بس

با صرشن ر بز چگالی اریان

اابااایی و مشدق آن نسب

با زمان و  ،   0بربی

یک اسم رسانا ندیشا میشود ]:[32
()1

FEM   ESdS   (J ×B)d


s

میدبن مغناطی سی وبرد بر نانوبنبر رب با شکل زیر
در ن ر میگیریم:
()94
()99

H  H0  h
E  E0  e

کا در روببد ووق  hو  eباترتیب بیانگر بغدشاشهای
( )Perturbationsکوچکی در مقادیر بولیۀ میدبن

در روببد ووق  Eنشاندهندن میدبن بلکدریکی،
میدبن مغناطیسی J ،بردبر چگالی اریان B ،شدت میدبن
مغناطیسی  ،چگالی اریان اابااایی t ،زمان و 

میدبن بلکدریکی در نانوبنبر برببر با صفر بس

چگالی بار بلکدریکی هسدند در حضور میدبن بلکدریکی

عالون بر بی  ،بغدشاشات میدبن مغناطیسی در مقابل

H
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مغناطیسی ( )H0و بلکدریکی ( )E0هسدند مقدبر بولیۀ
()E0=0
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میدبن بولیا بسیار کوچک بس

 ) hبنابربی :

( H0

) h   ×(u×H0

()92

با بستتتدفادن بز رببطۀ ( )92میتوبن رببطۀ مربوط با
نیروی حا صل بز میدبن مغناطی سی در یک نانوبنبر رب
با شکل زیر بازنویسی کرد:
()93

نیروها در 2محدودۀ مخدلف تعریف میشوند بثر نیروی
بی ملکولی (نیروهای وبندروبلس) در ووبصل کمدر بز
24نانومدر مهم بس



با صتتتورت تیر بویلر-برنولی

یک سردرگیر مدل سازی شدن بس

چنددننانومدر بثر نیروی کازیمیر بهمی

بربساس تئوری تیر

موجهای

W
)i  (W)k
X

 )electromagnetic wavesبس
][36

با بستتدفادن بز بنرژی کازیمیر بی 2بستتدوبنۀ موبزی،

u  ( Z

()97

تار رنثی بس
با اای گذبری ربب طۀ ( )94در م عاد لۀ ( )93و

()95

مغناطیستتی در ربستتدای طول
2

d W
)k
dX 2

FM  A(H X2

با ورض هم سانبودن 2بازو ،نیروی بلکدریکی وبرد


2W  
D
hc 1  ln  (1)
D  
R


.k
D
2W
4(D  2W)3 ln 3 ( (1))
R
D

در بی رببطا  c=2.998×108 m/sستتترع
 ħ=1.055×10-34Jsثاب

در بی

0 V 2
k
2W 2  2D
2W 
D(1 
) ln 
(1 
)
D
D 
 R

رببطا  ε0=8.854×10-12 c2/Nm2ثاب

نور و

شالنک ( )Planckکاهش یاودا

بربی 2نانوسیم موبزی نیروی وبندروبلس رب میتوبن
بز رببطۀ زیر محاسبا کرد ]:[5
()98
کا در بی رببطا  Aثاب

FΕ 

FCas

بس

بر بازوها رب میتوبن بز معادلۀ زیر محاسبا کرد ]:[33

()96

نیروی کازیمیر

بررالش نیروی وبندروبلس مسدقل بز روبص مادن بس

همچنی  Xنشتتانگر واصتتلا در طول تیر و  Zواصتتلا بز

نانوبنبر ندیشا میشود:

بلکدرومغناطیسی

( Retarded

بز رببطۀ زیر محاسبا کرد ]:[35

در رببطۀ ووق  Wمی بن رمیدگی تار رنثی بستت

درن رگرود میدبن ثاب

معوق

کا ناشی بز نفوذ

نیروی کازیمیر بر وبحد طول مؤثر بر هر بازو رب میتوبن

بز:

()94

شیدب میکند

] [35نیروی کازیمیر رب میتوبن باعنوبن نسخۀ آنالوگ

بویلر-برنولی میدبن اابا اایی در هر نقطا در طول تیر
عبارت بس

] [34بربی ووبصل بیشدر بز

دوربرد نیروی وبندروبلس در ن ر گرو

FM   ( (u  H0 )  H0 )d

بازو های نانوبنبر

( )dispersionرب باید در مدلسازی در ن ر گرو

بی

k

A R
5

FvdW 

16(D  2W) 2

هامکر ( )Hamakerبس

تئوری تنشکوشل ستتازگار .تئوری تنشکوشل ستتازگار
یکی بز تئوریهای غیرکال سیک وبب سدا با بندبزن ب س
کا بربی برضتتتای شتتتربید ستتتازگاری کا در تئوری
تنشکوشل ب صالح شدن واود دبرد و حاجب سفندیاری و

گذردهی رأل D ،واصلۀ بولیۀ 2بازو و  Vولداژ بعمالی

درگوش بربئا کردنبند ] [30برب ساس بی تئوری بنرژی

بس

کرنشی رب میتوبن با ورم زیر بیان کرد ]:[30
در ووبصل بسیار کم بثر نیروهای شربکندگی
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(ijij  ij ij )dAdx
2 0 A

()91
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UB 

در بی رببطا ،بع ضای تان سور تن ش ) ،(ijتان سور
تنشکوشل ) ، (ijتانسور کرنش ) (ijو تانسور ) (ijبز
رببطۀ زیر محاسبا میشوند:
()24

ij  mm ij  2ij

()29

ij  8 2 ij

()22

1
) ij  (u i , j  u j,i
2
1
ij  e jkl u l,ki
2

()23
در روببد ووق  و  ثوب ب
مقیاس طول بس ت

ل ما و

UB  Wext  0

()21

کار نیروهای رارای) (Fextوبرد بر بازوها مشموع
کار نیروهای بلکدریکی ،شربکندگی و مغناطی سی ب س
بز رببطۀ زیر قابل محاسبا بس :
LW

Wext    Fext dWdX

()34

0 0

با اای گذبری م عادالت ( 28و  )34در م عاد لۀ
( ،)21معادلۀ سارداری باشکل زیر بادس میآید:
2

DW
)
R

با اایگذبری معادلۀ اابااایی در

()24

2 W
,
X 2
 XY  YZ  ZX  0

()25

2 W
,
X 2
 0,

()39
ZZ  YY

 XY   YX  4
 XX   YY   ZZ

 YZ   ZY   ZX   XZ  0

()26

2 W
,
X 2
  YY   XY   YZ   ZX  0

()27

1 2 W
,
2 X 2
  ZZ  0,

 XX   Z
 ZZ

 XY   YX  
 XX   YY

 YZ   ZY   ZX   XZ  0

در ندیشا بنرژی کرنشی هر بازو عبارت روبهد شد بز:
2

()28

 2 W 
  X2  dX



L

2

1
 EI  4A
2 0

UB 

معادلۀ ساختاری
بربی بستتتدخربج معادلۀ ستتتارداری بز بصتتتل همیلدون

) (EI  4A 2

0 V 2
(D  W) ln 2 (2



 D  2W  
 hc 1  ln 

 D 


Casimir

3 3 D  2W
)
(   4(D  2 W) ln
R


A R
vdW

5/ 2
)16(D  2W

XX  EZ

2

4

d W
d W
 AH 2x

4
2
dX
dX

شاربمدر

روببد ووق ندیشا میشود:

و

حل به روش اغتشاشات هموتوپی
بسدفادن بز معادالت و شاربمدرهای بیبعد روشی
شنارداشدن در تحلیل سیسدم و بررسی تأثیر شاربمدرهای
مخدلف بس

باکارگیری شاربمدرهای بیبعد م بیای

بسیاری بزاملا رالصاسازی شاربمدرها ،الوگیری بز
وبحدهای ترکیبی شیچیدن و مبهم و کاهش تعدبد مدغیر رب
باهمربن دبرد عالون بر بی  ،بسدفادن بز شاربمدرهای بیبعد
منشر با معادالت بیبعد میشود کا بینش روش تری بز
شاربمدرهای کندرل و ماهی

مسئلا رب در بردیار محقق

قربر میدهد شاربمدر بیبعد مکان در ربسدای طول
نانوبنبر رب باصورت نسب

واصلا بز مبدأ مخدصات با

طول بازو ( )x=X/Lو شاربمدر بیبعد اابااایی بیبعد
عرضی رب باصورت نسب اابااایی با واصلۀ بولیا بی
بازوها ( )w=W/Dتعریف میکنیم در ندیشا معادلۀ ()39

بسدفادن میشود بر بی بساس:
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رب با بسدفادن بز بی

شاربمدرها با شکل زیر میتوبن

یک تبدیل محدب هموتوشی عبارت بس

بازنویسی کرد:
d4 w
d2 w



dx 4
dx 2
2
2(1  2w ) ln 2  2k(1  2w ) 

(w,s)  (1  s)  L(w)  L(w 0 ) 

()37

s  L(w)  N(w)

1   

()32

] 2Cas [1  ln  k 1  2w  
Casimir

3
 1  2w  ln 3  k 1  2w  

vdW

vdW
 2(1  2 w )5 / 2


و شربید مرزی بیبعد عبارتبند بز:
dw
 0  0
dx

()33

w  0 

d2 w
d3 w
1



1  0
dx 2
dx 3

()34

کا  w0حدس بول یا بربی حل م عاد لۀ ( )36بستتت ،
همچنی ] s  [0,1شاربمدر تعبیا بستت همانگونا کا بز
معادلۀ ( )37مشتتخا بستت  ،با تغییر  sبز صتتفر تا 9
اوبب م عاد لۀ مدن ر بز حدس بول یا ( )w0تا اوبب
نهایی ( )wتغییر میکند باعنوبن حدس بولیا  w0=0در
ن ر گرودا میشود
بربی بعمال روش بغدشتتاشتتات هموتوشی معادالت
( )34-32رب بتتا درن ت تترگتتروتتد ت )y(x)  1  2w(x
بازنویسی میکنیم:

تعریف میشوند:

D 2 8 0 V 2 L4
; 
;
R
ER 4 D 2
cL4
A RL4
Cas  2 4 4 ; ηvdW 
;
7
2π D R E
4
2
2πR ED
4H 2x L2
16 2
  2 ; 
R E
ER 2
k

()35

معادلۀ ( )32یک معادلۀ دیفربن سیل غیررطی ب س
و حل دقیقی بربی آن واود ندبرد در ندی شا بربی
بادستت آوردن یک حل نیماتحلیلی بربی بی معادلا بز
روش بغدشاشات هموتوشی بسدفادن میکنیم

()38

()31

y  0   0

()44

y(1)  0

y(1)  0 ,

معادلۀ ووق رب با ورم سیسدم معادالت دیفربنسیل زیر
بازنویسی میکنیم:
()49
()42
()43

در روش بغدشاشات هموتوشی

معادلۀ دیفربنسیل رب مدشکل بز 2قسم

()44

()36

L(w)  N(w)  0

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

dy
) p(x
dx
dp
) q(x
dx

dq
) r(x
dx

dr

2

q(x) 
dx 1  
(1  )y ln 2  2ky 

رطی و

غیررطی تبدیل در ن ر میگیریم:

2

y(0)  1 ,

بصول و مبانی روش بغدشاشات هموتوشی در مراپ
] [37ذکر شدن بس

d y
d y

1    4   2  2
dx
dx
y ln  2ky 
2

4

] 4Cas [1  ln  ky 
Casimir

3 3
 y ln  ky 

0
 vdW
vdW
 y5/ 2


در معادلۀ ( )32شاربمدرهای بیبعد باصتتتورت زیر
W
X
w
; ;x 
g
L

بز:

] 4Cas [1  ln  ky 
Casimir

3 2
 (1  ) y ln  ky 

 vdW
vdW
 (1  ) y5/ 2
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x2
x3
B
4
12
2
4

4

x4
( 2
)  2Cas  3Cas
)ln 2k ln k ln k 48(1  
A
1

x4 
Bx 5
)48(1  
)240(1  
w(x)  A

اوبب م عاد لۀ ( )38رب با صتتتورت زیر در ن ر
میگیریم:



y   si yi

()45

i 0

A
2
22
( 2
 3 )x 6
1440(1  ) ln 2k ln 2k
ACas
3
5
3

( 2  3  4 )x 6
360(1  ) ln k ln k ln k
4
4


( 2Cas  3Cas )x 6
2
)1440(1  
ln k ln k

با اایگذبری معادلۀ ( )45در معادالت (،)44-49



بندگربلگیری بز معادالت حاصل و در ن رگرود شربید
بو لیتتا (  ،)y(0)=1, p(0)=0, q(0)=A, r(0)=Bن د یشتتا
میشود:

x 

 s p d  0
i

i

()46

i 0

0

1  s

x 

 s q d  0
i

i

()47

i 0

x 

 s r d  0
i

i

()48

i 0

0

0



s y
i

i

i  s

i 0

()59

x2
x3
B
4
12



s p
i

i 0

 si q i  A  s 
i 0

2 (A ln(2k)  2A) 6
x
)1440(1  ) ln 3 (2k
 (  2.5A) 6
 vdw
x
)1440(1  



s r  B



i

()41


  i

i
  s  i   s q i  d  0
i 0
 i 0


i 0

x
0

w(x)  A

2
( 2
) vdw  A
)ln (2k

x4
)48(1  
1

Bx 5
)240(1  



i


2

(
 A)x 6  ...
1440(1  ) 2 ln 2 2k

s 


 A)
)ln (2k

x 6  ...
1440(1  ) 2
2

2

کا در معادلۀ ووق:

()52
n 















s0

()54

2





)  (1  )( s i y i )ln 2 (2k  si y i

i 0
i 0


])   4 [1  ln(k  s i y
n
Cas
i
 
d
i 0

n 


n !ds  
i
3
3
i
)  (1  )( s yi ) ln (k  s yi
 
i 0
i 0
 
vdW
 

 
i
5/ 2
)   (1  )( s yi
 
i 0

در ندیشا اابااایی بازوهای نانوبنبر

در حال

(

شاربمدرهای  Aو  Bرب میتوبن با بعمال شربید مرزی
d2 y
d3 y
در بندهای آزبد بازوها ( ) 2 1  3 1  0
dx
dx

محاسبا کرد

نتایج و بحث در نتایج
در نبود کار اامپ آزمایشگاهی و تحلیل روی رودار
ناشایدبری نانوبنبر های سارداشدن بز نانوسیم غوطاور
در میدبن مغناطیسی ،ندایج مدل و شاسخ نیماتحلیل
بربئاشدن در حال راص (بدون میدبن مغناطیسی) با

درن رگرود نیروی کازیمیر باشکل معادلۀ ( )59و در

ندایج مراپ ] [38مقایسا شدنبند ناشایدبری کششی

میشود:

نانوبنبر های سارداشدن بز کرب با یک شکاش بولیۀ
6.1میکرومدر ،طول 91.6میکرومدر و شعاع سیم

حال

نیروی وبندروبلس باشکل معادلۀ ( )52ندیشا
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954نانومدر باطور تشربی توسد چانگ و همکاربن بنشام
شدن بس در شکل ( )2واصلۀ بندهای بازوهای نانوبنبر
برحسب ولداژ بعمالی بز صفر تا ولداژ ناشایدبری کششی
رسم شدن بس معادلۀ حاکم بر رودار نانوبنبر با روش
عددی نی با بسدفادن بز نرمبو بر  Mapleو با بسدفادن بز
دسدور  dsolveحل شدن بس و ندایج آن در شکل ()2
نشان دبدن شدن بس همانطور کا مشاهدن میشود،
سازگاری بسیار روبی بی مدل حاضر و بندبزنگیری
تشربی مشاهدن میشود همچنی شکل ( )2نشان میدهد
کا حل نیماتحلیل بربئاشدن برشایۀ روش بغدشاشات
هموتوشی همروبنی بسیار مناسبی با حل عددی دبرد
در بدبما شاربمدر بیبعد هندسی  k=20و شارمدرهای

شکل  3تأثیر وببسدگی بندبزن بر ولداژ ناشایدبری کششی نانوبنبر

ناشایدبری کششی نانوبنبر  ،ببعاد کوچکتری
ذربتی رب کا میتوبن با نانوبنبر

حمل کرد ،محدود

میکند بنابربی  ،شاربمدر بیبعد    Dmin / D رب تعریف
میکنیم شاربمدر  نسب

قطر کوچکتری ذرۀ قابل حمل

بیبعد مرتبد با نیروی کازیمیر و وبندروبلس برببر با 4.5

با نانوبنبر

در ن ر گرودا شدن و بثر شاربمدرهای مخدلف بر ولداژ

شاربمدر با محدودۀ عملکرد نانوبنبر رببطۀ معکوس دبرد،

بررسی

باعبارتی بو بیش شاربمدر  بامعنی بو بیش حدبقل قطر

ناشایدبری بیبعد و محدودۀ عملکرد نانوبنبر

شکل ( )3تأثیر وببسدگی با بندبزن و همچنی

شدن بس

درن رگرود نیروی ااذبۀ کازیمیر و وبندروبلس بر ولداژ
کششی نانوبنبر
ناشایدبری نانوبنبر

با واصلۀ بولیۀ 2بازو رب نشان میدهد بی

قابل حمل و درندیشا کاش محدودۀ عملکرد نانوبنبر
بس

تأثیر شاربمدر بندبزن و نیروهای کازیمیر و

رب نشان میدهد در بی شکل ولداژ

وبندروبلس در حدبقل قطر قابل حمل با نانوبنبر ها در

در حضور نیروی کازیمیر و

بی شکل نشان میدهد

شکل ( )4نشان دبدن شدن بس

وبندروبلس و همچنی میکروبنبر (یعنی بدون نیروهای

کا بو بیش شاربمدر بندبزن با بو بیش محدودۀ عملکرد

ذکرشدن) مطالعا میشود شکل ( )3نشان میدهد کا

نانوبنبر و کاهش حدبقل بندبزۀ قابل حمل با نانوبنبر

بو بیش شاربمدر بندبزن باعث بو بیش ولداژ کشش میشود

منشر میشود با واود بی  ،شاربمدر وببسدگی با بندبزن

شکل نشان میدهد کا واود نیروهای

تأثیری در حدبقل ببعاد قابل حمل در میکروبنبر (بدون

کازیمیر و وبندروبلس ،ولداژ کشش بنبر های نانو رب

نیروهای کازیمیر و وبندروبلس) ندبرد باید تواا کرد

باعالون ،بی
کاهش

میدهد.

کا شاربمدر بیبعد وببسدگی با بندبزن باتواابا معادلۀ ()35
با توبن دوم نسب
مدناسب بس

شاربمدر مقیاس طول مادن با شعاع بازو
شکل ( 3و  )4نشان میدهد کا بربی

نانوبنبر ها وببسدگی بندبزن باید بربی ولداژ کششی و
دبمنۀ بنبر

در ن ر گرودا شود بابی حال ،بربی

میکروبنبر ها وببسدگی با بندبزن ،وقد ولداژ ناشایدبری
کششی رب بو بیش میدهد و دبمنۀ حرکدی بنبر
تح تأثیر قربر

رب

نمیدهد.

شکل  2واصلۀ بندهای بازوهای نانوبنبر برحسب ولداژهای
بعمالشدۀ مخدلف :مقایسا با ندایج آزمایشگاهی ][38
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همچنی بو بیش شدت میدبن مغناطیسی رارای منشر
با کاهش بیشدر در محدودۀ عملکرد نانوبنبر میشود

شکل  4تأثیر وببسدگی بندبزن بر دبمنۀ عملکرد بنبر

شکل  6تأثیر میدبن مغناطیسی بر محدودۀ عملکرد نانوبنبر

تأثیر نیروهای کازیمیر و وبندروبلس بر ولداژ
ناشایدبری کششی و محدودۀ عملکرد نانوبنبر باترتیب
در شکلهای ( 7و  )8نشان دبدن شدن بس

بربی بررسی

تأثیر میدبن مغناطیسی ،موبرد ذکرشدن بربی نانوبنبر
شکل  5تأثیر میدبن مغناطیسی و نیروهای کازیمیر و وبندروبلس
بر ولداژ ناشایدبری کششی نانوبنبر

مطالعا و با حضور و عدمحضور میدبن مغناطیسی در بی
ندایج نشان میدهد کا با

شکلها بررسی شدن بس

بو بیش نیروهای کازیمیر و وبندروبلس ،ولداژ ناشایدبری
تأثیر میدبن مغناطیسی بر ولداژ ناشایدبری کششی

کششی کاهش مییابد تواا دبشدا باشید کا نقطا تقاطپ

نیروهای کازیمیر و

منحنیها و محور بوقی با مقدبر بحربنی نیروهای کازیمیر

نانوبنبر ها ،با درن رگرود

وبندروبلس در شکل ( )5نشان دبدن شدن بس

بی شکل

و وبندروبلس ( )Cمطابق

دبرد باعبارتی بی

نقاط

نشان میدهد کا با بو بیش شاربمدرهای بیبعدشدۀ نیروی

تقاطپ حالدی رب نشان میدهد کا نیروهای شربکندگی حدی

مغناطیسی ،ولداژ ناشایدبری کششی کاهش مییابد

بدون هیچ نیروی بلکدروبسداتیکی منشر با ناشایدبری

باعبارت دیگر بو بیش میدبن مغناطیسی ولداژ ناشایدبری

نانوبنبر

نقاط در طربحی نانوبنبر ها

کششی رب کاهش دبدن و عامل ناشایدبرکنندن نانوبنبر

بسیار مهمبند و بز ترکیب مقادیر بحربنی مرتبد با نیروی

باطور مشابا ،بگر انس بازوهای نانوبنبر

بس

بز

میشود بی

کازیمیر و وبندروبلس با تعریف بربئاشدن بربی بی

نفوذشذیری مغناطیسی بیشدری برروردبر باشد ،ولداژ

شاربمدرها در معادلۀ ( )35میتوبن حدبقل واصلۀ بولیۀ

ناشایدبری کششی آن بادلیل میدبن مغناطیسی با می بن

مشاز و حدبکثر طول مشاز نانوبنبر

رب بربی طربحی

چشمگیری کم میشود

محاسبا کرد

شکل ( )6تأثیر میدبن مغناطیسی بر محدودۀ عملکرد
نانوبنبر

رب نشان میدهد ندایج بربئاشدن در بی شکل

بیانگر بی بس

کا حضور میدبن مغناطیسی رارای

میتوبند منشر با کاهش محدودۀ عملکرد نانوبنبر شود
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ندایج نشان میدهد کا وببسدگی با بندبزن بثر سخ کنندن
دبرد و ولداژ ناشایدبری رب بو بیش میدهد دربارۀ
نانوبنبر ها بثر وببسدگی با بندبزن منشر با بو بیش
محدودۀ عملکرد نانوبنبر

میشود ،بما در حالدی کا بز

بثر نیروهای شربکندگی صرشن ر شود ،محدودۀ عملکرد
مسدقل بز شاربمدر بیبعد بثر بندبزن بس

نانوبنبر

با

بررسی تأثیر میدبن مغناطیسی در رودار کششی نانوبنبر
شکل  7تأثیر نیروهای شربکندگی بر ولداژ ناشایدبری
کششی نانوبنبر

مشخا شد کا بو بیش میدبن مغناطیسی ولداژ کشش
ناشایدبری رب کاهش میدهد با همی ترتیب ،بگر مادۀ
سازندۀ نانوبنبر

نفوذشذیری مغناطیسی بیشدری دبشدا

باشد ،ولداژ ناشایدبری کششی آن بادلیل میدبن مغناطیسی
با می بن چشمگیری کم میشود همچنی حضور میدبن
مغناطیسی رارای منشر با کاهش محدودۀ عملکرد
نانوبنبر میشود

واژه نامه
شکل  8تأثیر شربکندگی بر محدودۀ عملکرد نانوبنبر

ناشایدبری کششی
نیروی لورندس

جمعبندی
در بی مقالا یک مدل ریاضی بربی بررسی ناشایدبری
بلکدرومغناطیسی نانوبنبر
شدن بس

سارداشدن بز نانوسیم بربئا

بثر میدبن مغناطیسی طولی بلقاشدن در مدل بز

طریق مدلسازی مناسب نیروهای لورندس در ن ر گرودا
شدن بس

بربی درن رگرود وببسدگی با بندبزن ،معادلۀ

حاکم بر نانوبنبر
بادس

آمدن بس

بربساس ن ریۀ تنشکوشل سازگار
عالون بر بی  ،تأثیر نیروهای کازیمیر

و وبندروبلس در معادلۀ نهایی در ن ر گرودا میشود
بربی حل معادلۀ غیررطی حاکم بر تغییر شکل
نانوبنبر  ،یک شاسخ نیماتحلیلی برشایۀ روش بغدشاشات
هموتوشی بربئا شدن بس

ندایج با حل عددی و همچنی

کشسانمغناطیس
شایۀ شاسدرنا
نیروی کازیمی
نیروی وبندروبلس
ن ریۀ تنشکوشل
سازگار
مغناطش
ثاب

گذردهی

بلکدریکی
ثاب

نفوذشذیری

بغدشاش
نیروهای شربکندگی

Pull-in instability
Lorentz force
Magneto-elastic
Pasternak foundation
Casimir force
van der Waals force
Consistent couple stress
theory
Magnetization
Electrical conductivity
constatnt
Permeability constatnt
Perturbation
Dispersion forces

ندایج تس های آزمایشگاهی مواود مقایسا شدن بس
نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
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Planck constatnt

شالنک

ثاب

Retarded electromagnetic

Hamaker constatnt

هامکر

ثاب

waves
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magnetic field. Using the consistent couple stress
theory and governing the strain energy of bulk
(UB), the bending strain energy is derived after
some elaboration and integration over the beam
volume (1).

Stability Analysis of Nano-Wire Made
Tweezers in Magnetic Flux
Ali Koochi1
Masoud Goharimanesh2
Mohammad Reza Gharib3
1. Introduction
With the new development in nanotechnology, the
use of nano-wires for manufacturing ultra-small
structures such as nano-switches, nano actuators,
nano-sensors, and nano-tweezers has increased
rapidly. Nano-wire manufactured tweezers are
composed of two cantilever conductive nano-wires
(arms) with a small separation in between, utilized
to
manipulate
nanoelements,
investigate
nanoparticle interaction, and measure the
characteristics of nanomaterials. The pull-in
voltage of nano-tweezers limits the tweezing range
and hence the size of the objects, which can be
manipulated by the nano-tweezers. Therefore,
previous researches have examined the influence
of different phenomena on the stable actuating
range and the pull-in instability parameters of
nano-tweezers. However, the impacts of the
magnetic field on the pull-in instability of nanotweezers have not been investigated yet.
The present work investigates the influence of
a longitudinally magnetic field on the pull-in
instability of nano-wire-based tweezers by
considering the Casimir and van der Waals
attraction. To simulate the size dependency of
materials, the equations of motion of the nanotweezers are constructed within the framework of
the consistent couple stress theory (C-CST). A
semi-analytical solution based on the Homotopy
Perturbation Method (HPM) is developed to
investigate the pull-in parameters. The obtained
results are validated by comparing with the
numerical solution as well as those available in the
literature.

Figure 1. Schematic view of nano-tweezers
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After some mathematical elaborations, the
governing equation is obtained as:

d4 w
d2 w



dx 4
dx 2
2
2(1  2w ) ln 2  2k(1  2w ) 
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 2Cas [1  ln  k 1  2w  ]
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vdW

vdW
 2(1  2 w )5 / 2


(2)

and the boundary conditions are:
W(0 ) 
d 3W

2. Modeling
A schematic view of nano-tweezers is shown in
Figure 1. These nano-tweezers consist of two
perfectly conducting nano-wires of length L with a
circular cross-section of radius R. The initial
distance between the two arms of nano-tweezers is
D.
Each arm of nano-tweezers is modeled as a
cantilever beam. It is subjected to a uniform static

dX

3

dW
(0 )  0
dX

(1) 

d 2W
dX 2

(1)  0

(3)

3. Simulation and Results
Equation (2) is a nonlinear differential equation,
and there is no exact solution to it. Therefore, we
use the Homotopy Perturbation Method (HPM) to
obtain a semi-analytic solution for this equation.
In the absence of comprehensive experimental
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work and analysis on the instability behavior of
nano-tweezers made of immersed nano-wires in a
magnetic field, the model’s results in a particular
case (without magnetic field) are compared and
finally confirmed.

Figure 4. The effect of magnetic field on the performance
range of nano-tweezers

Figure 2. The distance of the tip of nano-tweezers in terms
of different applied voltages: comparison with
experimental results

Continuing the simulation, Figure 3 shows that
increasing the size parameter surges the pull-in
voltage. In addition, this figure shows that Casimir
and van der Waals forces reduce the pull-in voltage
of nano-tweezers.

Figure 5. The effect of dispersion forces on the pull-in
voltage of nano-tweezers

4. Conclusion
This study presents a mathematical model for
investigating the electromagnetic instability of
nano-tweezers made of nano-wire. The effect of
the induced longitudinal magnetic field in the
model is considered through proper modeling of
Lorentz’s body force. The governing equation of
nano-tweezers is obtained based on the consistent
couple stress theory to consider the size
dependence.
In addition, the effect of the Casimir and van der
Waals forces on the final equation is considered. A
semi-analytical response based on the Homotopy
perturbation method (HPM) is presented to solve
the nonlinear equation governing nano-tweezers
deformation. The results are compared with the
numerical solution as well as the results of existing
experimental tests. The outcomes show that the
size dependency has a hardening effect and
increases the instability voltage. Regarding nanotweezers, the effect of size dependence leads to an
increase in the performance range of nanotweezers, but in the case of ignoring the effect of
dispersion forces (i.e., Casimir and vdW force), the
performance range of nano-tweezers is
independent of the dimensionless parameter of the
size effect.
Examining the influence of the magnetic field on
the pull-in behavior of nano-tweezers revealed that
an increase in the magnetic field decreases the pullin voltage. Similarly, if the nano-tweezers have
higher permeability, their pull-in voltage reduces
significantly due to the magnetic field.

Figure 3. The effect of size dependence on the pull-in
voltage of nano-tweezers

Figure 4 shows the effect of a magnetic field on
the performance range of nano-tweezers. The
results presented in this figure indicate that an
external magnetic field can reduce the performance
range of nano-tweezers. Also, increasing the
intensity of the external magnetic field leads to a
further decrease in the performance range of nanotweezers.
The parameter in Figure 4 shows the ratio of
the diameter of the smallest particle manipulated
by the nano-tweezers to the initial distance between
the two arms. This parameter is inversely related to
the performance range of nano-tweezers.
Figure 5 shows the effect of Casimir and van der
Waals forces on pull-in voltage. The results show
that with increasing Casimir and van der Waals
forces, the pull-in voltage decreases.
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