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 چکیده 

است.  شده یشده بررس تنش کوپل اصالح یۀبا استفاده از نظر یلیمقاله خمش و ارتعاشات نانو ورق مستط نیدر ا

 یلیخمش و ارتعاشات نانو ورق مستط قیو سپس حل دق دهیاستخراج گرد لتونیمعادالت حاکم با استفاده از اصل هم

لحاظ اثرات اندازه  یبرا کیرکالسیغ یۀازنظر نیآمده است. همچن دست به ریساده به کمک روش ناو یبا شرط مرز

و  یرفتار خمش یرو یرمحلیو پارامتر غ یا درون صفحه یدشده است. اثرات نسبت طول به ضخامت، نسبت ابعا استفاده

 کنواختیتحت اثر بار  رشهفیکه میزان خمش نانوصفحه ک دهد ینشان م جیاست. نتا شده یارتعاشات نانو ورق بررس

 زانینسبت ابعاد صفحه م شیبا افزا نی. همچنشود یپارامتر طول نسبت به ضخامت صفحه کم م شیفزابا ا یا صفحه

 یمقدار و برا نیتر شیب رشهفینانوصفحه ک یشده برا زهیخمش نرمال زانیم گرید ی. از سوشود یم ادیخمش ز

افزایش نسبت طول به  اب رشهفیمختلف نانو صفحه ک یمقدار است. فرکانس مودها نیتر کم نیندلینانوصفحه م

گرفته نشود)تئوری کالسیک(، میزان  اثر پارامتر اندازه در نظر  که ییابد. همچنین هنگام ضخامت نانوصفحه کاهش می

 یفرکانس برا زانیم نیکند. عالوه بر ا ترین مقدار است و با افزایش اثر اندازه، فرکانس نیز افزایش پیدا می فرکانس، کم

 زانینسبت طول به عرض صفحه، م شیبا افزا نی. همچنکند یم دایپ شیبعد افزا یمودها یو برا دارمق نیتر مود اول کم

 زهیمقدار و فرکانس نرمال نیتر شیب نیندلینانوصفحه م زهیفرکانس نرمال نی. همچنکند یم دایفرکانس کاهش پ

 .مقدار است نیتر کم رشهفینانوصفحه ک

 

 .ریروش حل ناو ،یلینانو صفحه مستط رشهف،یشده، صفحه ک تئوری تنش کوپل اصالح: واژه های کلیدی

 

 مقدمه

بالقوه  یکاربرد یها ها و برنامه آن یمشخصه رفتار نییتع یبرا ینانو صفحات گرافن یکیرفتار مکان یو بررس لیتحل

را  یقاتیجامعه تحق ریاز مطالعات اخ یاریها موضوع بس آن یکیلذا رفتار مکان .باشد یم تیحائز اهم اریها بس از آن

نانو با  یساختارها یکیرفتار مکان یمنظور بررس به کیسکال وستهیپ طیمح های یتئور یطورکل . بهدهد یم لیتشک



 

 2 ISME2011, 10-12 May, 2011 
 

سطح به حجم در  ینانو و نسبت باال های یستمکوچک س ی اندازه که با توجه به لیدل نیبه ا شوند یشکست مواجه م

اتم به  کیکه  ییروهایها و ن اتم ی ها، اندازه اتم نیب یا ازجمله فاصله شبکه ،یساختار ی، پارامترهاها یستمس نیا

پارامترها  نیاز ا توان یو نم باشد یم تیحائز اهم ستمیس یکیمکان یساز در مدل سازد یکه وارد مشب یها اتم ریسا

 رینانو ساختارها تأث یکیو رفتار مکان اتیخصوص یشدت بر رو نظر کرد چراکه اثرات اندازه کوچک به صرف

 .]2و  1[گزارند یم

چند محقق نشان دادند که با افزایش نسبت طول به ضخامت ورق، نسبت فرکانسی ) فرکانس غیرمحلی بر فرکانس 

. برخی دیگر نیز نشان دادند که با افزایش نسبت طول به ]3-6[کند یمیابد و به مقدار واحد میل  یممحلی( افزایش 

 .]7-13[یابد یمضخامت ورق، فرکانس بدون بعد نیز افزایش 

است.  شده یشده بررس تنش کوپل اصالحیۀ نظر با استفاده ازمستطیلی  نانو ورقات مقاله خمش و ارتعاش نیادر 

نانو ورق  اتخمش و ارتعاش قیو سپس حل دق دهیاستخراج گرد لتونیحاکم با استفاده از اصل هم معادالت

لحاظ  یبرا غیرکالسیک یۀنظراز نیهمچن آمده است. دست به ریروش ناو ساده به کمک یبا شرط مرز یلیمستط

طول  اسیو پارامتر مق یا درون صفحه یاثرات نسبت طول به ضخامت، نسبت ابعاد شده است. اثرات اندازه استفاده

 است. شده ینانو ورق بررسات و ارتعاش یخمش رفتار یماده رو

 :شده اصالحتئوری کوپل تنش 

، میندلین و ]11[با اصالح کردن تئوری کوپل تنش که توسط توپین 2002در سال  ]11[یانگ و همکارانش

شده که تنها دارای  ارائه شد، یک مدل کوپل تنش اصالح 1661در سال  ]11[و میندلین] 17[، کویتر]16[تیرستن

تئوری کوپل تنش  هک یدرحالباشد را پیشنهاد کردند،  برای تصویر کردن اثر اندازه می1یک پارامتر مقیاس طول ماده

 کالسیک دارای دو پارامتر مقیاس طول ماده است.

بعدی برای جسمی که محدود به حجم ، چگالی انرژی کرنشی در مختصات قائم سهشده اصالحدر تئوری کوپل تنش 

V  و سطحΩ 16[شود زیر بیان می صورت بهباشد  می [: 

  
 

 
∫  

 

(             )                (1) 

 که در آن:

    
 

 
            (2) 

 

    
 

 
(         ) (3) 

 

و بردار  1جایی به ترتیب بردار جابه       و  هستند.3و تانسور کرنش2به ترتیب قسمت متقارن تانسور انحنا     و    

 .اند شده فیتعر 1چرخشی

                                                 
1Material length scale parameter 
2Symmetric part of the curvature tensor 
3 Strain tensor 
4Displacement vector 
5Rotation vector 
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        (1) 

 

σ
  

 شوند: زیر تعریف می صورت بههستند که  6به ترتیب تانسور تنش و قسمت انحرافی تانسور کوپل تنش    و 
                  (1) 

              (6) 

 

توان  ( می6( و )3باشد. از معادله ) پارامتر مقیاس طول ماده می  دلتای کرونکر و    های المه،  ثابت و که در آن 

 متقارن هستند.    و     دریافت که 

 مدل صفحه کیرشهف:

 مبدأاست.  شده دادهنمایش  hو ضخامت  b، عرض a(، نانوصفحه مستطیلی ضخیم و همسانگرد به طول 1در شکل)

به ترتیب در  zو  x ،yاست و محورهای  شده واقع( در گوشه سمت چپ صفحه میانی x,y,zدستگاه مختصات)

 راستای طول، عرض و ضخامت نانوصفحه قرار دارند. 

 
 شماتیکی از صفحه و موقعیت محورها. 1شکل 

 شوند: زیر تعریف می صورت بهجایی برای صفحه کیرشهف  معادالت جابه

              
         

  
 

(7)               
         

  
 

                     

قسمت متقارن تانسور انحنا و تانسور  .باشد می zراستای محور  جایی نقطه میانی صفحه در یزان جابهم   که در آن

 باشد: زیر می صورت بهکرنش و تنش و بردار چرخشی برای مدل صفحه کیرشهف 

      
   

   
 (1) 

      
   

   
 (6) 

          
   

    
 (10) 

                      (11) 

 

                                                 
6Deviatoric part of  the couple stress tensor 
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 (12) 

    
  

  
 (13) 

     (11) 

    
   

     
 (11) 

     
   

     
 (16) 

        
 

 
(
   

   
 

   

   ) (17) 

                      (11) 

 

           ( 
   

   )   ( 
   

   ) (16) 

      ( 
   

   )        ( 
   

   ) (20) 

       (
   

   
 

   

   ) (21) 

           ( 
   

    
) (22) 

                  (23) 

 شود:زیر بیان می صورت بهی کرنشی انرژتغییرات 

را جداگانه به دست  ها آنگذاری و  ( نام21مطابق معادله )   تا    نویسی ضرایب متغیرها را از  توان جهت ساده می

 آورد.

 

   ∫  
 

                              (21) 

 

 که در آن: 
(26)    

   

   
[            ] +  

   

   
          

(27)    
   

   
[            ] +  

   

   
          

(21)    
   

    
             

 :]22[گردد معادله کار مجازی که توسط نیروی خارجی حاصل می

 گیرد شامل سه بخش است: کار مجازی که توسط نیروی خارجی انجام می

Ω  روی کار مجازی که توسط نیروهای حجمی -1  (  
 ⁄    ⁄  گیرد. انجام می (

   ∫  
 

                                                                      

                                            

(21) 
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 گیرد.انجام می  Ω در سطوح باالیی و پایینی ای کار مجازی که توسط نیروی برشی صفحه -2

  )    ای و برر روی سرطوح جرانبی    کار مجازی که توسط نیروی برشی صفحه -3
 ⁄    ⁄ انجرام    (

 باشد. محیط میانی ورق می    وصفحه میانی ورق  Ω که گیرد می

عمل  Ωنیروهایی باشند که بروی سطح   (        )ممان حجمی، (        )نیروی حجمی،   (        )اگر

ممان سطح باشند، در این صورت تغییرات کار مجازی   (        )تنش برشی کوشی و (        )کنند،  می

 :شود یمزیر بیان  صورت به

𝛿   [∫  
 

  
 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
                            

 ∫  
 

                                     ] 

(26) 

کار مجازی  است، شدهنظر  صرف نیروها بقیه از و شده اعمال   در این تحقیق فقط نیروی خارجی  که نیابا توجه به 

 باشد: زیر می صورت به

   ∫ ∫                    
 

 

 

 

 (30) 

 شود: زیر بیان می صورت بهی جنبشی انرژتغییرات 

   ∫ ∫    ̇   ̇   ̇   ̇   ̇   ̇        

 
 

  
 

 

 ∫ [   ̇  ̇  
   

  
 (
  ̇

  

   ̇

  
 

  ̇

  

   ̇

  
)]     

 

 (31) 

 :]21[باشد. همچنین با استفاده از اصل همیلتون داریم چگالی می  که 

∫ (          )  
 

 

   (32) 

 .باشد نیروهای خارجی می کار Wانرژی کرنشی و  U انرژی جنبشی، Tن آ که در

 معادله نهایی صفحه با اعمال نیروی خارجی

 آیند: ( معادله اصلی مطابق زیر به دست می32)معادله لتونیهمی اصل ریکارگ بهبا 

 

[∫ (
    
   

 
    

   
 

    

    
)  

 
 ⁄

  
 ⁄

]             ̈   
   

  
   ̈ (33) 

 حالت)شامل خمش و ارتعاشات( نیتر یدرکلبه دست آوردن معادالت صفحه کیرشهف 

 با در نظر گرفتن مقادیر زیر:

                 (31) 

 زیر به دست خواهد آمد: صورت بهمعادالت کلی صفحه کیرشهف 

  
   

    
   

   

        
   

                
   

    
  

   

  
(

   

      
 

   

      
)  (36) 

   ∫       

 
 

  
 

 (31) 
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 روش حل ناویر

است. به خاطر  استفاده قابلها  گاه ساده در همه لبه روش حل ناویر برای صفحات مستطیلی با شرایط مرزی تکیه

های  سری صورت بهشوند توابع مجهول سطح میانی صفحه  در این روش ارضاء می خود خودبهشرایط مرزی  که نیا

 :]22و23[شوند زیر بیان می صورت بهدوگانه مثلثاتی 

 

         ∑ ∑                   

 

   

 

   

 (37) 

 :باشد یم محاسبه قابلنیرو نیز از رابطه زیر 

  ∑ ∑                   

 

   

 

   

 (31) 

    
 

  
∫ ∫                       

 

 

 

 

 (36) 

    

{
 
 

 
 برای نیروی سینوسی         

    

    
 برای نیروی یکنواخت    

   

  
برای نیروی نقطه در مرکز صفحه 

 (10) 

 که در آن:

   
  

 
      

  

 
    √   (11) 

 

 شوند : گاه ساده نیز توسط روش ناویر طبق معادالت ذیل ارضاء می شرایط مرزی تکیه

 در   
 

   

{
              ∑∑      

  

 
     

  

 
       

                ∑∑      
  

 
     

  

 
    

 (12) 

 در   
 

   

{
              ∑∑      

  

 
     

  

 
    

                ∑∑      
  

 
     

  

 
    

 (13) 

 ترین حالت: دست آوردن ماتریس معادالت صفحه کیرشهف در کلی به
 زیر خواهیم داشت: صورت بهگذاری ضرایب متغیرهای معادالت پس از حل به کمک روش ناویر و نام

(11)        
     

      
                 

  
   

  
    

     
   

  
     

      

 ماتریس کلی معادالت صفحه کیرشهف به همراه معادالت کمکی به شکل زیر حاصل خواهند شد:
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 [  ]    [  ]  [   ]   [   ] (11) 

 که در آن:

      
     

      
    (16) 

       
   

  
   

   

  
   (17) 

 
.کلیه شرایط اند آمده دست بهو نتایج با استفاده از این برنامه  شده نوشته MATLAB افزار نرمبرنامه محاسباتی در 

اپوکسی، گرافن، مس  ازجمله. جنس صفحه را مواد مختلفی اند شده گرفتهگاه ساده در نظر تکیه صورت بهمرزی نیز 

الیه دارای گیریم. یک صفحه گرافن تکجنس صفحه را گرافن در نظر میگیرند. در این مقاله و ... در نظر می

 :]21[خصوصیات زیر است 

                                 
  

  ⁄  

 :زیر نوشت صورت بهتوان را می   و   و  همچنین رابطه بین

  
  

           
        

 

      
 (11) 

    . همچنین مقدار نیرو را ]21[ضرایب المه هستند    و  مدول یانگ و  Eکه در آن 
 گیریم.در نظر می ⁄  

 نتایج و بحث:

برای نسبت طول به عرض و نسبت  یاصفحه کنواختیتحت اثر بار  رشهفیمیزان خمش نانوصفحه ک (،1)لجدو

دهد، با افزایش پارامتر طول جدول نشان میگونه که نتایج دهد. همانرا نشان می پارامتر طول به ضخامت متفاوت

-شود. همچنین با افزایش نسبت ابعاد صفحه میزان خمش زیاد مینسبت به ضخامت، میزان خمش صفحه کم می
 شود.

برای نسبت طول به عرض  و نسبت پارامتر طول به  یا صفحهمیزان خمش نانوصفحه کیرشهف تحت اثر بار یکنواخت  : 1جدول

 (q=1e-18 N/nm^2  a/h=30,) ضخامت متفاوت

a/b 

l/h 

0 0.5 1 2 

1 0.03474 0.01737 0.00695 0.00204 

1.5 0.06484 0.03242 0.01297 0.00381 

2 0.08303 0.04152 0.01661 0.00488 

 

(، به مقایسه میزان خمش نرمالیزه شده نانو صفحات مختلف تحت اثر بار سینوسی برای نسبت طول به 2جدول )

، میزان خمش نرمالیزه شده برای نانوصفحه شود یمگونه که در جدول مشاهده متفاوت پرداخته است. همانعرض 

 ترین مقدار است.ترین مقدار و برای نانوصفحه میندلین کمکیرشهف بیش
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 میزان خمش نرمالیزه شده  نانوصفحات مختلف تحت اثر بار سینوسی برای نسبت طول به عرض  متفاوت : 2جدول
 (,q=1e-18 N/nm^2, l/h=1  a/h=30) 

a/b 
Kirchhoff 

plate 
Mindlin 

plate 
Third order shear 

deformation plate 

N order shear 

deformation plate 

(n=5) 

1 0.2 0.072264 0.19912 0.19907 
1.5 0.2 0.072121 0.19927 0.19923 
2 0.2 0.072049 0.19935 0.19931 

ای برای نسبت طول به عرض مقایسه میزان خمش نانوصفحات مختلف تحت اثر بار یکنواخت صفحه(، به 3جدول )

ترین میزان خمش برای نانوصفحه کیرشهف کم ، شود یممشاهده گونه که در جدول متفاوت پرداخته است. همان

 ترین مقدار است.مقدار و برای نانوصفحه مرتبه سوم بیش
 متفاوتی برای نسبت طول به عرض ا صفحهمیزان خمش نانوصفحات مختلف تحت اثر بار یکنواخت  : 3جدول

 (,q=1e-18 N/nm^2, l/h=1  a/h=30) 

a/b 
Kirchhoff 

plate 
Mindlin 

plate 
Third order shear 

deformation plate 

N order shear 

deformation plate 

(n=5) 

1 0.00695 0.776721 2.1483 2.1500 
1.5 0.01297 1.49283 4.1428 4.1417 
2 0.01661 2.0112 5.5868 5.5856 

 
برای نسبت طول به عرض و نسبت پارامتر طول  سینوسیتحت اثر بار  رشهفیمیزان خمش نانوصفحه ک(، 2)لشک

به ضخامت گونه که در شکل پیداست با افزایش پارامتر طول نسبت دهد. همانرا نشان می به ضخامت متفاوت

 شود.شود. همچنین با افزایش نسبت ابعاد صفحه میزان خمش زیاد میمیزان خمش صفحه کم می
 

 
 میزان خمش نانوصفحه کیرشهف تحت اثر بار سینوسی برای نسبت طول به عرض  و نسبت پارامتر طول به ضخامت متفاوت : 2شکل

(,q=1e-18 N/nm^2 a/h=30) 
 

( نانوصفحه کیرشهف                  دهند که فرکانس مودهای مختلف(، نشان می7( تا )1جداول )

اثر پارامتر اندازه در نظر گرفته  که یهنگامیابد. همچنین  با افزایش نسبت طول به ضخامت نانوصفحه کاهش می

کند. نشود )تئوری کالسیک( میزان فرکانس، کمترین میزان است و با افزایش اثر اندازه، فرکانس نیز افزایش پیدا می

 کند.ترین مقدار و برای مودهای بعد افزایش پیدا  میعالوه بر این میزان فرکانس برای مود اول کم
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متفاوت برای نانو  برای نسبت پارامتر طول به ضخامت و نسبت طول به ضخامت صفحه (    ای مود اولهمقایسه فرکانس:  4جدول 

 (a/b=1)صفحه کیرشهف

l/h 
 a/h  

5 10 20 30 40 50 
0 488.24204 124.98838 31.43847 13.98857 7.87172 5.03883 

0.5 690.47851 176.76026 44.46071 19.78283 11.13229 7.12598 
1 1091.74238 279.48251 70.29855 31.27940 17.60169 11.26717 
2 2013.07349 515.34028 129.62412 57.67637 32.45591 20.77563 

 

متفاوت برای نانو  ( برای نسبت پارامتر طول به ضخامت و نسبت طول به ضخامت صفحه    های مودمقایسه فرکانس:  5جدول 

 (a/b=1)صفحه کیرشهف

a/h 
l/h 

0 0.5 1 2 
5 1167.7341 1651.4255 2611.1329 4814.6912 

10 308.7461 436.6329 690.3772 1272.9926 
20 78.3559 110.8119 175.2090 323.0695 
30 34.9237 49.3895 78.0917 143.9940 
40 19.6641 27.8093 43.9704 81.0774 
50 12.5909 17.8062 28.1540 51.9135 

 

متفاوت برای نانو  برای نسبت پارامتر طول به ضخامت و نسبت طول به ضخامت صفحه (     های مودمقایسه فرکانس:  6جدول 

 (a/b=1)صفحه کیرشهف

a/h 
l/h 

 

 
0 0.5 1 2 

    
5 1167.7341 1651.4255 2611.1329 4814.6912 

10 308.7461 436.6329 690.3772 1272.9926 
20 78.3559 110.8119 175.2090 323.0695 
30 34.9237 49.3895 78.0917 143.9940 
40 19.6641 27.8093 43.9704 81.0774 
50 12.5909 17.8062 28.1540 51.9135 

متفاوت برای نانو  ( برای نسبت پارامتر طول به ضخامت و نسبت طول به ضخامت صفحه    های مودمقایسه فرکانس:  7جدول 

 (a/b=1) کیرشهفصفحه 

a/h 
l/h 

0 0.5 1 2 
5 1793.9000 2536.9577 4011.2824 7396.4393 

10 488.2420 690.4785 1091.7424 2013.0735 
20 124.9884 176.7603 279.4825 515.3403 
30 55.8018 78.9157 124.7766 230.0767 
40 31.4385 44.4607 70.2985 129.6241 
50 20.1355 28.4759 45.0243 83.0207 

مقیاس کیرشهف با افزایش نسبت پارامتر های مودهای مختلف نانوصفحه دهد فرکانس(، نشان می1جدول)

 یابد. نانوصفحه افزایش میطول به ضخامت 
 ,a/b=2)متفاوت برای نانوصفحه کیرشهف  های مودهای مختلف برای نسبت پارامتر طول به ضخامت صفحهمقایسه فرکانس: 8جدول 

a/h=30) 
Mode l/h 
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0 0.5 1 2 

    8.7459 12.3685 19.5563 36.0601 

    13.9886 19.7828 31.2794 57.6764 

    29.6953 41.9954 66.4006 122.4367 

    34.9237 49.3895 78.0917 143.9940 

    78.3559 110.8119 175.2090 323.0695 

 

 متفاوت برای نانوصفحه کیرشهف مختلف برای نسبت پارامتر طول به ضخامت صفحههای مودهای مقایسه فرکانس:  9جدول 
(a/b=0.5, l/h=1) 

Mode 

a/h  

5 10 20 30 40 

    2611.1329 690.3772 175.2090 78.0917 43.9704 

    4011.2824 1091.7424 279.4825 124.7767 70.2985 

    7672.1078 2243.3571 588.5668 264.0744 149.0415 

    8753.2369 2611.1329 690.3772 310.2573 175.2090 

    16101.8430 5416.2945 1516.3653 690.3771 391.7367 

 

یابیم که با افزایش نسبت طول به عرض صفحه، میزان ( درمی6( تا )1های)( و جدول7( تا )1با مقایسه جداول)

 کند.فرکانس کاهش پیدا می

                     های مختلف شده مود زهینرمال یهافرکانس سهیمقا(، به 13( تا )10جداول)

گونه که همان اند.پرداختهنسبت پارامتر طول به ضخامت و نسبت طول به ضخامت صفحه متفاوت  برای (       

-ار و فرکانس نرمالیزه نانوصفحه کیرشهف کمترین مقدشود فرکانس نرمالیزه نانوصفحه میندلین بیش مشاهده می
 ترین مقدار است.

 
 
 
 

 ( برای نسبت پارامتر طول به ضخامت و نسبت طول به ضخامت صفحه    مود اول نرمالیزه شده هایمقایسه فرکانس: 12جدول 

 ( a/b=1)متفاوت برای نانو صفحات مختلف

l/h 
a/h  

10 20 30 40 50 
 Kirchhoff plate 
0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
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0.5 1.41421 1.41421 1.41421 1.41421 1.41421 
1 2.23607 2.23607 2.23607 2.23607 2.23607 
2 4.12311 4.12311 4.12311 4.12311 4.12311 

 Mindlin plate 
0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

0.5 2.0529 2.0588 2.0603 2.0608 2.0611 
1 3.5914 3.6999 3.7227 3.7309 3.7347 
2 5.9419 6.9070 7.1093 7.1830 7.2176 

 Third order shear deformation plate 
0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

0.5 1.4296 1.4182 1.4160 1.4152 1.4149 
1 2.2739 2.2458 2.2404 2.2385 2.2376 
2 4.2037 4.1438 4.1324 4.1283 4.1264 

 
 برای نسبت پارامتر طول به ضخامت و نسبت طول به ضخامت صفحه (    مود نرمالیزه شده هایمقایسه فرکانس:  11جدول 

 (a/b=1)صفحات مختلفمتفاوت برای نانو

a/h 
l/h 

0 0.5 1 2 
 Kirchhoff plate 
10 1.0000 1.4142 2.2361 4.1231 
20 1.0000 1.4142 2.2361 4.1231 
30 1.0000 1.4142 2.2361 4.1231 
40 1.0000 1.4142 2.2361 4.1231 
50 1.0000 1.4142 2.2361 4.1231 
 Mindlin plate 
10 1.0000 2.0476 3.4144 4.2253 
20 1.0000 2.0555 3.6431 6.4045 
30 1.0000 2.0586 3.6955 6.8678 
40 1.0000 2.0598 3.7152 7.0424 
50 1.0000 2.0604 3.7245 7.1260 
 Third order shear deformation plate 
10 1.0000 1.4509 2.3260 4.3146 
20 1.0000 1.4240 2.2600 4.1742 
30 1.0000 1.4186 2.2469 4.1461 
40 1.0000 1.4167 2.2422 4.1361 
50 1.0000 1.4158 2.2400 4.1314 

 

 ( برای نسبت پارامتر طول به ضخامت و نسبت طول به ضخامت صفحه    مودنرمالیزه شده  هایمقایسه فرکانس:  12جدول 

 (a/b=1)متفاوت برای نانوصفحات مختلف

a/h 
l/h 

0 0.5 1 2 
 Kirchhoff plate 
10 1.0000 1.4142 2.2361 4.1231 
20 1.0000 1.4142 2.2361 4.1231 
30 1.0000 1.4142 2.2361 4.1231 
40 1.0000 1.4142 2.2361 4.1231 
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50 1.0000 1.4142 2.2361 4.1231 
 Mindlin plate 
10 1.0000 2.0476 3.4144 4.2253 
20 1.0000 2.0555 3.6431 6.4045 
30 1.0000 2.0586 3.6955 6.8678 
40 1.0000 2.0598 3.7152 7.0424 
50 1.0000 2.0604 3.7245 7.1260 
 Third order shear deformation plate 
10 1.0000 1.4509 2.3260 4.3146 
20 1.0000 1.4240 2.2600 4.1742 
30 1.0000 1.4186 2.2469 4.1461 
40 1.0000 1.4167 2.2422 4.1361 
50 1.0000 1.4158 2.2400 4.1314 

 
 ضخامت و نسبت طول به ضخامت صفحهبرای نسبت پارامتر طول به  (    مود نرمالیزه شده هایمقایسه فرکانس:  13جدول 

 (a/b=1)متفاوت برای نانو صفحات مختلف

a/h 
l/h 

0 0.5 1 2 
 Kirchhoff plate 
20 1.0000 1.4142 2.2361 4.1231 
30 1.0000 1.4142 2.2361 4.1231 
40 1.0000 1.4142 2.2361 4.1231 
50 1.0000 1.4142 2.2361 4.1231 
 Mindlin plate 
20 1.0000 2.0529 3.5914 5.9419 
30 1.0000 2.0570 3.6697 6.6399 
40 1.0000 2.0588 3.6999 6.9070 
50 1.0000 2.0598 3.7146 7.0368 
 Third order shear deformation plate 
20 1.0000 1.4296 2.2739 4.2037 
30 1.0000 1.4212 2.2532 4.1597 
40 1.0000 1.4182 2.2458 4.1438 
50 1.0000 1.4168 2.2423 4.1364 

 

 گیری:نتیجه

شده پرداخته در این مقاله به بررسی خمش و ارتعاشات نانوصفحه کیرشهف با استفاده از تئوری کوپل تنش اصالح

 گونه که در جداول و اشکال دیدیم:شد. همان

 طول نسبت به ضخامت افزایش پارامتربا  یاصفحه کنواختیتحت اثر بار  رشهفیمیزان خمش نانوصفحه ک

 شود. شود. همچنین با افزایش نسبت ابعاد صفحه میزان خمش زیاد میصفحه کم می

 ترین ترین مقدار و برای نانوصفحه میندلین کممیزان خمش نرمالیزه شده برای نانوصفحه کیرشهف بیش

 مقدار است.
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  یابد.  مودهای مختلف نانو صفحه کیرشهف با افزایش نسبت طول به ضخامت نانوصفحه کاهش میفرکانس

ترین )تئوری کالسیک(، میزان  فرکانس، کم اثر پارامتر اندازه در نظر گرفته نشود که هنگامیهمچنین 

 کند.است و با افزایش اثر اندازه، فرکانس نیز افزایش پیدا می مقدار

 کند.ترین مقدار و برای مودهای بعد افزایش پیدا  میمود اول کم میزان فرکانس برای 

 کند. همچنین فرکانس نرمالیزه با افزایش نسبت طول به عرض صفحه میزان فرکانس کاهش پیدا می

 ترین مقدار است.و فرکانس نرمالیزه نانوصفحه کیرشهف کم ترین مقدارنانوصفحه میندلین بیش
 

 مراجع:
[1] Eringen A.C., “On differential equations of nonlocal elasticity and solutions of screw dislocation 
and surface waves”, J. Appl. Phys., Vol. 54, (1983), 4703-4710.  
[2] Eringen A.C., “Linear theory of nonlocal elasticity and dispersion of plane waves”, International 
Journal of Engineering Sciences, Vol. 10, (1972), 425-435. 
[3] S. C. Pradhan, J.K. Phadikar, Journal of Sound and Vibration, 325, (2009), 206–223. 
[4] S.C. Pradhan, A. Kumar, Computational Materials Science, 50, (2010), 239–245. 
[5] S. Natarajan, S. Chakraborty, M. Thangavel, S. Bordas, T. Rabczuk, Computational Materials 
Science, 65, (2012), 74–80. 
[6] Shahrokh Hosseini-Hashemi, Mojtaba Zare, Reza Nazemnezhad, Composite Structures, S0263-
8223, (2012), 00611-3. 
[7] Ramin Aghababaei, J. N. Reddy, Journal of Sound and Vibration, 326, (2009), 277– 289. 
[8] A. Alibeigloo, Acta Mech, 222, (2011), 149–159. 
[9] E. Jomehzadeh, A. R. Saidi, Composite Structures, 93, (2011), 1015–1020. 
[10] S. Natarajan, S. Chakraborty, M. Thangavel, S. Bordas, T. Rabczuk, Computational Materials 
Science, 65, (2012), 74–80. 
[11] P. Malekzadeh, M. Shojaee, Composite Structures, 95, (2013), 443–452. 
[12] Huu-Tai Thai, Dong-Ho Choi, Composite Structures, 95, (2013), 142–153. 
[13] Bo Liu, Yufeng Xing, Composite Structures 93, (2011), 1664–1672. 
[14] Yang, F., Chong, A.C.M., Lam, D.C.C., Tong, P.," Couple stress Based Strain gradient theory 
for elasticity".Int.J.Solids Struct.39, pp. 2731–2743,( 2002). 
[15] Toupin, R.A.,"Elastic materials with couple stresses".Arch.Rational Mech.Anal.11, pp. 385–
414,( 1962). 
[16] Mindlin, R.D., Tiersten, H.F.," Effects of couple-stresses in linear elasticity" Arch. Rational 
Mech. Anal.11, pp. 415–448, (1962). 
[17] Koiter, W.T.,"Couple stresses in the theory of elasticity",I and II.Proc .K. Ned. Akad .Wet.(B) 
67,pp. 17–44,( 1964). 

[18] Mindlin, R.D.,"Micro-structure in linear elasticity".Arch.RationalMech.Anal .16, pp. 51–78, 
(1964). 
[19] Tsiatas.G.C ,"A new kirchhoff  model based on a modified couple stress theory",International 
Journal of solids and structures,No.46, pp2757-2764,(2009) 
[20] Tai.T ,HoChoi.D ,"size-dependent functionally graded kirchhoff and mindlin plate theory 
based on a modified couple stress theory",Composite Structures,No.95,pp142-153,(2013). 
[21] B.Akgoz, Omer Civalek”Free vibration analysis for single –layered graphene sheets in an 
elastic matrix via modified couple stress theory”materials and design No.42,pp  164-171,( 2012) 



 

 14 ISME2011, 10-12 May, 2011 
 

[22] Wang.B ,Zhou.S ,Zhao.J ,Chen.X ,"Asize-dependent kirchhoff micro-plate model based on 
strain gradient elasticity theory",European Journal of mechanics A/Solids, No.30,pp 517-524, 
(2011) 
[23] Tai.T ,HoChoi.D ,"size-dependent functionally graded kirchhoff and mindlin plate theory 
based on a modified couple stress theory",Composite Structures,No.95,pp142-153,(2013). 
[24] B.Akgoz, Omer Civalek”Free vibration analysis for single –layered graphene sheets in an 
elastic matrix via modified couple stress theory”materials and design No.42,pp 164-171,( 2012) 
[25] Roque.C.M.C ,Ferreira.A.J.M ,Reddy.J.N,"Analysis of mindlin micro plates with a modified 
couple stress theory and meshlessmethod",Applied Mathematical Modeling,No.37,pp 4626-
4633,(2013). 


