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تحلیل اثر جذب بیومولکول فالوین مونونوکلئوتید بر روی فرکانس طبیعی نانولوله های زیست
سازگار برن -نیتریدی
شهرام آجری

*

گروه مهندسی مکانیک ،دانشکدهی فنی و مهندسی ،دانشگاه مراغه ،مراغه ،ایران
خالصه :در این مطالعه ،رفتار ارتعاشی و فرکانس طبیعی نانولوله برن– نیتریدی تک و دوجداره ،تحت جذب فیزیکی

بیومولکولهای فالوینمونونوکلئوتید با استفاده از شبیهسازی دینامیک مولکولی در دو محیط مختلف خال و محیط آبی
بررسی شده است .همچنین ،تاثیر شرایط مرزی متفاوت و پارامترهای هندسی مانند شعاع و تعداد جدارهها بر فرکانس

طبیعی مطالعه گردیده است .بر اساس نتایج بدستآمده ،جذب فیزیکی این مولکول ،فرکانس طبیعی نانولولههای برن-

نیتریدی را کاهش میدهد که درمورد نانولولههای برن -نیتریدی با شرایط مرزی کامال گیردار قابل توجه است .عالوه

بر این ،مالحظه شد که تغییر فرکانسی نانولولهی برن -نیتریدی با تکیهگاه گیردار -آزاد در محیط سیال آبی به دلیل
تغییر شکل مود ناشی از نیروی خارجی واندروالس ،مثبت خواهد بود .همچنین ،مشاهده شده است که تغییر فرکانس

نانولولههای برن -نیتریدی تک جداره با نسبت ابعاد کوچکتر در مقایسه با نانولولههای برن -نیتریدی تک جداره با نسبت

ابعاد بزرگتر و نانولولههای دو جداره ،بیشتر است .مطالعه در محیط آبی نشان میدهد که تغییر فرکانس به طور قابل توجهی
افزایش مییابد درحالیکه شیب این تغییر نسبت به درصد وزنی مولکول کاهش مییابد .نتایج این مطالعه را میتوان به

عنوان یک مطالعهی پایهای در سیستمهای نانوالکترومکانیکی مربوط به طراحی نانوبیوسنسورهای با کارآمدی بیشتر
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شبیهسازی دینامیک مولکولی

تشخیص مولکولها در محیطهای دارای سیال در نظر گرفت.

 .1مقدمه

آنها را بطور قابل توجهی محدود می کند .بررسیهای مختلف نشان

پیشنهاد یک همانند غیر آلی (معدنی) از نانولولههای کربنی یعنی

می دهد که این محدودیتها را میتوان با کمک عاملدارکردن 1از بین

نانولولههای برن -نیترید [2و ]1با خواص منحصربفرد مانند شکاف

برد که بر این اساس ،خواص ذاتی و رفتار نانوساختار میزبان عاملدار

باند گسترده و خواص ترمومکانیکی باال همراه با ثبات شیمیایی

شده بهطور قابل توجهی تغییر میکند [ .]20-32مطالعات بر روی

[ ]3-9نشان میدهد که نانولولههای برن -نیتریدی میتوانند به

نانولولههای برن -نیتریدی نشان میدهد که عالوه بر اینکه خواص

عنوان جایگزینی برای نانولولههای کربنی [ ]10-12در سیستمهای

الکتریکی ،مغناطیسی و مکانیکی نانولولههای برن -نیتریدی عاملدار

نانوالکترومکانیکی که ناشی از برخی خواص قابل مقایسه با نوع کربنی

شده دستخوش تغییر میشود ،حاللیت آنها به طرز چشمگیری

است مورد استفاده قرار گیرند [ .]13-17اگرچه این خصوصیات

بهبود می یابد [.]33-39

منحصربهفرد با توجه به عدم سمیت سلولی ،آنها را برای کاربردهای
نانوبیوتکنولوژی [19و ]18کارآمدتر میکند ،خنثیبودن به لحاظ
شیمیایی و عدم حاللیت آنها در حاللهای مختلف کاربردهای بالقوه

مشتقات فسفات افزودهشده از ویتامین  ،B2فالوین مونو

نوکلئوتید نامیده میشود که مولکول نسبتاً کوچکی است که قابلیت
واکنش فیزیکی را با نانولولههای برن -نیتریدی دارا هستند .بر اساس
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شکل  .1ساختار مولکولی فالوین مونونوکلئوتید

شکل  .1ساختار مولکولی فالوین مونونوکلئوتید
Fig. 1. Molecular structure of FMN
Figure 1. Molecular structure of FMN

نتایج آزمایشگاهی ،نانولولههای برن -نیتریدی تحت جذب فیزیکی

نانولولههای برن -نیتریدی تعیین شده و تغییر فرکانس تحت جذب

مولکولهای فالوین مونو نوکلئوتید میتوانند فلوئورسنت سبز پایدار

درصدهای مختلف وزنی از فالوین مونو نوکلئوتید محاسبه میشود.

را در طیفهای گستردهای از شرایط محیطی منتشر کنند که

همچنین ،تاثیرات شرایط مرزی مختلف ،شعاع و تعداد جدارههای

باعث میشود که قابلیت کاربردی قابل توجهی در نانونشانگرها و

نانولولهها در فرکانس طبیعی و تغییر آن مورد بررسی قرار میگیرد.

نانوحسگرهای بیولوژیکی داشته باشند [41و.]40

عالوه بر این ،اثر محیطهای مختلف شبیهسازی مانند خال و محیط

مطالعههایی بر روی خواص و رفتار مکانیکی اعم از کمانش،
کشش و ارتعاشات نانولولههای کربنی خالص و تحت جذب فیزیکی
و شیمیایی صورت گرفته است [20-24و42و ]43که با درنظرگرفتن
هدف کاربرد در نانوکامپوزیتها و رفع سمومیت در سیستمهای
بیولوژیکی ،اساسا متفاوت از کاربرد ساختارهای دیگر به خصوص

سیال آبی که عموما نانولولههای عاملدارشده در آن قرار میگیرند،
مطالعه گردیدهاند.
 .2روش شبیهسازی و مدل
 -1-2جزئیات شبیهسازی

نانولولههای زیست سازگار برن -نیتریدی میباشد .ازاینرو ،با توجه

با بکارگرفتن پکیج لمپس ،همهی شبیهسازیهای دینامیک

به اینکه مطالعهی رفتار مکانیکی از جمله رفتار ارتعاشی و فرکانس

مولکولی در این مطالعه انجام میشود [ .]44بر این اساس ،به منظور

طبیعی ساختارها در طراحی و تحلیل هر سیستم نانوالکترومکانیکی

محاسبهی نیرو و انرژی بین ذرات از میدان نیرویی امبر []45-46

مانند نانوحسگرها از اهمیت باالیی برخوردار است ،در این مطالعه به

که در مقیاس تغییر شکلهای کوچک و االستیک که شامل شکستن

بررسی رفتار ارتعاشی نانولولههای برن -نیتریدی تک و دوجداره تحت

و ایجاد پیوند نمیشوند ،توصیف دقیقی از مولکولهای غیرآلی ارائه

جذب فیزیکی فالوین مونو نوکلئوتید پرداخته میشود که بر اساس

میدهند ،استفاده شده است .به منظور انتگرالگیری از معادالت حرکت

مطالعات پیشین ذکرشده خواص منحصربهفردی به عنوان نانونشانگر

از الگوریتم سرعت -ورلت استفاده شده است که با ترکیب ترموستات

و نانوحسگر فالوین مونونوکلئوتید از خود نشان میدهد و تاکنون

نوز -هوور ،شبیهسازیها با توجه به ثابتبودن ابعاد سلول شبیهسازی

مطالعهای در این زمینه بر روی نانولولههای برن -نیتریدی صورت

در هنگرد کانونی که در آن حجم ،دما و تعداد اتمهای سیستم ثابت

نگرفته است .به کمک شبیهسازی دینامیک مولکولی ،فرکانس طبیعی

در نطر گرفته میشود ،انجام شده است .تمامی شبیهسازیها با گام
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آ.

ب.

شکل .2شماتیک اولیهی مدلهای شبیهسازی آ) در خال و ب) در محیط سیال آبی
شکل .2شماتیک اولیهی مدلهای شبیهسازی آ) در خال و ب) در محیط سیال آبی

Figure 2. Schematic of initial configuration for simulation models a) in vacuum, b) in aqueous environment

Fig. 2. Schematic of initial configuration for simulation models a) in vacuum, b) in aqueous environment

زمانی  1فمتو ثانیه در دمای محیط ( 300کلوین) صورت گرفته

تعادل خود در دمای  300کلوین برسد .سپس نانولولهها با تغییر شکل

است [ .]47-49الزم به ذکر است که روابط حاکم بر پتانسیل امبر و

اولیه ،آزادانه ارتعاش میکنند .بر اساس مطالعات پیشین الزم به ذکر

ترموستات نوز -هوور در مرجع [ ]42با جزییات آورده شده است .به

است که اساساً نانولولهها در حالت عادی در مود اولیهی خود در حال

منظور مطالعهی رفتار ارتعاشی سیستم ،پس از کمینهسازی اولیهی

ارتعاش میباشند .سپس ،در طول شبیهسازی ،مختصات مرکز جرم

انرژی ،کل سیستم به مدت  500پیکوثانیه آرام میشود تا به حالت

نانولولهها بر حسب زمان ذخیره شده و در نهایت فرکانس طبیعی
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شکل  .3شرایط مرزی آ)کامال گیردار ،ب) گیردار -آزاد و ج)کامال ساده
شکل  .3شرایط مرزی آ)کامال گیردار ،ب) گیردار -آزاد و ج)کامال ساده
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Figure 4. Samples of final structure of NTs under adsorption, a) in vacuum, b) in aqueous environment
Fig. 4. Samples
of final structure of NTs under adsorption, a) in vacuum, b) in aqueous environment

2580

نشریه مهندسی مکانیک ،دوره  ،۵۳شماره ویژه  ،۴سال  ،۱۴۰۰صفحه  2577تا 2588

شکل  .5تغییر فرکانس نانولولهی تک جداره عاملدار شده با مولکول فالوین مونو نوکلئوتید

شکل  .5تغییر فرکانس نانولولهی تک جداره عاملدار شده با مولکول فالوین مونو نوکلئوتید
Fig. 5. Frequency shift of functionalized SWNTs with FMN molecule
Figure 5. Frequency shift of functionalized SWNTs with FMN molecule

شکل  .6تغییر فرکانس نانولولهی تکجداره عاملدارشده با مولکول فالوین مونو نوکلئوتید در محیط سیال آبی

shiftدر محیط سیال
نوکلئوتید
مولکول فالوین مونو
دارشده با
عامل
جداره
نانولولهی تک
تغییر فرکانس
شکل .6
آبیFig.
6. Frequency
of functionalized
SWNTs
with
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in aqueous
environment
Figure 6. Frequency shift of functionalized SWNTs with FMN molecule in aqueous environment

سیستم با کمک تبدیل فوریهی سریع بدست میآیند [ 9و .]50

برن -نیتریدی تک جداره یعنی ( )7,7و ( )12,12و یک نانولولهی
دوجدارهی ()12,12و( )7,7با طول تقریبی  110آنگستروم انتخاب

 -2-2مدل شبیهسازی

شدهاند.

ساختار مولکولی مولکول فالوین مونو نوکلئوتید در شکل 1

در ادامه ،همانطور که در شکل 2نشان داده شده است،

نشان داده شده است. .به منظور اجرای شبیهسازیها ،دو نانولولهی

مولکولهای فالوین مونوکل ِوتید در نزدیکی جداره نانولولههای برن-
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نیتریدی در محیط خال و سیال آبی با چگالی تقریبی یک گرم بر

بهدلیل اختالف موجود بین مقادیر محاسبهشده در مورد بهکارگیری

سانتی متر مکعب قرار میگیرند [.]43

پتانسیلهای مختلف که ناشی از تقریبها و توابع تعریفشدهی آنها

الزم به ذکر است که سه شرط مرزی مختلف و مهم در مکانیک

در توصیف پیوندهای اتمی میباشد ،در مطالعه و نمودارهای این

یعنی کامال گیردار ( ،)CCکامال ساده ( )SSو گیردار -آزاد ( )CFدر

مقاله ،تغییرات فرکانس مورد بررسی قرار گرفته که تا حد امکان این

نظر گرفته شده که در شکل 3با رنگ سبز نشان داده شدهاند.

مورد پوشش داده شود.

با درنظرگرفتن نانولولههای برن -نیتریدی (7و12( ،)7و )12و

نتایج در مورد نانولولههای برن -نیتریدی عاملدارشده نشان

(12و )12و(7و ،)7هر مولکول فالوین مونو نوکلئوتید ،به ترتیب دارای

میدهد که با افزایش تعداد و درصد وزنی مولکولهای فالوین مونو

درصد وزنی  %2 ،%3/5و  %1/5است .پس از کمینهسازی انرژی و

نوکلویتیدی ،فرکانس طبیعی نانولولههای برن -نیتریدی با جذب

آرامش اولیهی سیستم ،مولکولهای فالوین مونونوکلئوتید بر روی

این مولکولها در جدارهی خارجی آن کاهش مییابد .شکل  5تغییر

دیوارهی نانولولههای برن -نیتریدی بر اثر اندرکنش واندروالسی و

فرکانس طبیعی نانولولههای برن -نیتریدی عاملدار شدهی ( )7,7را

پیوند پی جذب میشوند که نمونهای از ساختارهای به آرامش رسیده

با شرایط مرزی متفاوت در خال نشان میدهد .مالحظه میشود که

در شکل  4ارائه گردیدهاند .الزم به ذکر است مطالعه در مورد نحوهی

کاهش فرکانس طبیعی در مورد نانولولههای برن -نیتریدی با شرایط

جذب فیزیکی و پارامترهای مهم در این مبحث در مطالعهی پیشین

مرزی کامال گیردار برجستهتر است درحالیکه تغییر فرکانس طبیعی

آورده شده است [ .]43در نهایت ،از ساختارهای نهایی بدستآمده به

برای نانولولههای تک جداره عاملدارشده با شرایط مرزی گیردار -آزاد

منظور مطالعهی رفتار ارتعاشی و محاسبهی فرکانس طبیعی استفاده

ناچیز است.
همچنین ،مشاهده میشود که با افزایش درصد وزنی فالوین مونو

گردیده است.

نوکلئوتید میزان کاهش فرکانس طبیعی افزایش مییابد .بهعنوان

-3نتایج و بحث

مثال ،فرکانس طبیعی نانولولههای برن -نیتریدی عاملدارشده با 10

-1-3تاثیر شرایط مرزی

مولکول فالوین مونو نوکلئوتید جذب شده تقریبا %2 , %15 , %28

به منظور مطالعه تاثیر شرایط مرزی بر

فرکانس طبیعی

نانولولههای برن -نیتریدی عاملدار شده ،نانولولهی برن -نیتریدی

برای شرایط مرزی کامال گیردار ،کامال ساده و گیردار -آزاد کاهش
مییابد.

تک جداره ( )7,7انتخاب شده است .با درنظرگرفتن نانولولهی برن-

محاسبات فرکانس طبیعی نانولولههای برن -نیتریدی عاملدارشده

نیتریدی تک جداره خالص ( )7,7با شرایط مرزی گیردار ،ساده و

در محیط آبی با شرایط مرزی مختلف نشان میدهد که اندازهی تغییر

گیردار -ساده در خال ،فرکانسهای طبیعی به ترتیب 140 ،150

فرکانس طبیعی ،بزرگتر از مقدار آن در خال است که در شکل  6نشان

و  40گیگاهرتز بدست میآیند که با مطالعهی پیشین همخوانی

داده شده است.

دارد [ ]9و نشانگر عملکرد قابل قبول میدان نیرویی امبر در توصیف

الزم به ذکر است که تمامی تغییرات فرکانسها نسبت به

رفتار ارتعاشی نانولولهها میباشد .الزم به ذکر است که مرجع []9

نانولولهی خالص بدون جذب فیزیکی و در خال محاسبه شدهاند.

با استفاده از پتانسیل چند -جسمی بر پایهی ترسف ،فرکانس

در شکل  6مالحظه میگردد که بر خالف شیب تغییر فرکانس با

طبیعی نانولولههای برن -نیتریدی را در حالت گیردار در ابعاد

تعداد مولکولهای جذبشده (درصد وزنی) در خال ،این شیب در

مشابه با کار حاضر ،در حدود  160گیگاهرتز محاسبه کرده است که

محیط آبی بسیار کوچکتر میباشد و در واقع تغییرات فرکانس با

با درنظرگرفتن این موضوع که پتانسیل امبر در مطالعهی خواص و

افزایش مولکولهای جذبشده تغییر چندانی نمیکند .این مورد را

رفتار مکانیکی نسبت به پتانسیلهای چند -جسمی بر پایهی ترسف،

میتوان به حضور مولکولهای آب و نیروی اشباع نوسانی خارجی

مقادیر مرتبط را اندکی کوچکتر پیشبینی میکند [،]21،23،42،43

و فشار خارجی پیوسته از طریق نیروهای واندروالس نسبت داد .به

مقدار بدستآمده در کار حاضر قابل توجیه میباشد .بر همین اساس،

عنوان مثال ،برای حالت کامال گیردار و کامال ساده و در خال ،مقدار

2582

نشریه مهندسی مکانیک ،دوره  ،۵۳شماره ویژه  ،۴سال  ،۱۴۰۰صفحه  2577تا 2588

تغییرفرکانس
رویتغییر
نوکلئوتیدبربرروی
مونونوکلئوتید
فالوین مونو
دارشده با مولکول فالوین
ی عام
جداره نانولول
شکل
خالخال
فرکانسدردر
عامللدارشده
نانولولههی
تعدادجداره
شعاعو وتعداد
.7.7اثراثرشعاع
شکل

Fig. 7. Effect of radius and number of walls of functionalized NTs with FMN molecule on the Frequency shift in vacuum
Figure 7. Effect of radius and number of walls of functionalized NTs with FMN molecule on the Frequency shift in
vacuum

تغییر فرکانس از مقدار  -44و  -20گیگاهرتز در حضور  10مولکول

فالوینمونونوکلئوتید در حضور مولکولهای آب برای شرایط تکیهگاهی

فالوینمونونوکلئوتید به مقدار  -132و  -125گیگاهرتز در محیط

گیردار -آزاد نسبت به سایر شرایط تکیهگاهی بیشتر میباشد که با

آبی میرسد .همچنین ،مالحظه میشود که تغییرات کاهش فرکانس

توضیحات پیشین نسبت به مثبتبودن تغییرات فرکانس و همچنین

در محیط خال بسیار شدیدتر از تغییرات آن در محیط آبی میباشد.

نیروی اشباع نوسانی واندروالس قابل توجیه میباشد .به عنوان مثال،

به عنوان مثال ،اندازه تغییر فرکانس برای نانولولههای برن -نیتریدی

اندازهی تغییرات فرکانس در حالت خال برای شرط مرزی گیردار-

عاملدارشده با  10مولکول فالوین مونو نوکلئوتید در خال  47برابر

آزاد با افزایش تعداد مولکولها از  2به  10عدد در حدود  4برابر

و  24برابر بزرگتر از تغییر فرکانس نانولولههای برن -نیتریدی تحت

افزایش یافته که کمترین مقدار بین شرایط تکیهگاهی مختلف در خال

جذب با دو مولکول فالوین مونو نوکلئوتید برای شرایط مرزی کامال

میباشد و این در حالیست که در حضور مولکولهای آب این تغییرات

گیردار و کامال ساده است در حالیکه درمورد شبیهسازیها در محیط

 1/4برابر میباشد که ضمن تایید بر کاهش نوسانات در مقابل جذب

آبی این مقادیر به ترتیب  1/2برابر و  1/1برابر میباشد.

مولکولهای بیشتر در محیط آبی نسبت به خال ،در مقایسه با سایر

با درنظرگرفتن شرایط تکیهگاهی گیردار -آزاد ،مالحظه میشود
که برای مقادیر محاسبهشده در شکل ( ،)6تغییرات فرکانس بر خالف

شرایط تکیهگاهی در محیط شبیهسازی آبی بیشترین مقدار خواهد
بود.

سایر موارد مثبت میباشد .همانطور که در مرجع [ ]48با جزییات
کامل توضیح داده شده است این افزایش به مفهوم افزایش فرکانس

-2-3تاثیر پارامترهای هندسی

اول طبیعی نبوده و وجود مولکولهای آب و آزادبودن یک انتهای

برای مطالعهی تاثیرات شعاع و تعداد جداره بر روی فرکانس

نانولوله باعث القای ارتعاشات در شکل مودی باالتر از شکل مود اول

طبیعی نانولولههای برن -نیتریدی عاملدارشده ,نانولولههای برن-

بوده ،لذا تغییرات فرکانس مثبت بدست میآیند .همچنین بر خالف

نیتریدی تک و دو جداره با شرایط مرزی کامال گیردار انتخاب شده

حالت خال ،مقدار تغییرات فرکانس با افزایش تعداد مولکولهای

است .طبق محاسبات ،فرکانس طبیعی نانولولههای برن -نیتریدی
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تک جداره ( )12,12و نانولولههای برن -نیتریدی دو جداره ()12,12

تک جدارهی ( )12,12اندکی کوچکتر از نانولوله برن -نیتریدی تک

و( )7,7به ترتیب  327گیگاهرتز و  275گیگاهرتز محاسبه شدهاند

جدارهی ( )7,7و نانولولههای برن -نیتریدی دو جدارهی ()12,12

که قابل مقایسه با مقادیر بدست آمده با پتانسیل چند -جسمی بر

و( )7,7است .مالحظه میگردد که بیشترین تغییراتِ شیفت فرکانسی

پایهی ترسف میباشند [ .]9همانطور که در شکل ( )7مشاهده

با تعداد مولکولهای جذبشده ،مربوط به نانولولهی دوجداره و با مقدار

میگردد ،با جذب فیزیکی مولکول های فالوین مونو نوکلئوتید بر

تقریبی  60گیگاهرتز میباشد که مربوط با افزایش تعداد مولکولهای

روی نانولولههای برن -نیتریدی ،فرکانس طبیعی نانولولههای برن-

فالوین مونونوکلئوتید از  2عدد به  10عدد است و این در حالیست

نیتریدی کاهش مییابد .بر این اساس ،مشاهده شده که اندازهی

که این تغییرات برای نانولولهی تک جدارهی ( )7،7و ( )12،12تقریبا

تغییر فرکانس نانولولههای دو جداره مابین اندازهی تغییر فرکانس

برابر با  40و  25گیگاهرتز میباشد.

نانولولههای تشکیلدهنده داخلی و خارجی نانولولههای برن -نیتریدی

انجام شبیهسازیها در محیط آبی نشان میدهد که اندارهی تغییر

دو جداره است .همچنین ،مشاهده می شود که در خال تغییر فرکانس

فرکانس طبیعی به طور قابل توجهی نسبت به حالت خال افزایش

نانولولهی دوجداره به مقدار آن در نانولولهی داخلی نزدیکتر بوده

مییابد درحالیکه حساسیت تغییر فرکانس به تعداد مولکول های

و در محدودهی زیر  60گیگاهرتز قرار میگیرد .درحالیکه تغییرات

فالوین مونو نوکلئوتید (درصد وزنی) کاهش می یابد .مطابق با شکل

فرکانسی نانولولهی تکجدارهی ( )12،12باالتر از  100هرتز میباشد

 ،8مشاهده میگردد که تغییر فرکانس نانولولههای برن -نیتریدی دو

که میتواند ناشی از نسبت ابعاد کوچکتر به ازای طول مشخص در

جداره در آب بیشتر از خال بوده و به نانولولهی خارجی تکجدارهی

مقایسه با نانولولهی تک جدارهی ( )7،7باشد .عالوه براین میتوان

تشکیلدهندهی آن نزدیکتر میشود .به عنوان مثال تغییر فرکانس

مشاهده کرد که شیب تغییر فرکانس نانولولههای برن -نیتریدی

در مورد نانولولههای ( )7،7و دو جداره حداقل  4برابر شده است که
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در حضور  10مولکول فالوین مونونوکلئوتید اتفاق میافتد و با کاهش

نانولوله های برن -نیتریدی تک جداره با شعاع کوچکتر (( ))7،7و

تعداد مولکولهای جذبشده این نسبت به صورت قابل توجهی افزایش

نانولوله های برن -نیتریدی دو جدارهی شامل آنها (()12،12و())7،7

مییابد و این تغییرات فرکانس زیر محدودهی  200گیگاهرتزی قرار

است .در این مطالعه نشان داده شد که این تغییرات فرکانس در خال

دارند .این در حالیست که در مورد نانولولهی تک جدارهی ()12،12

برای نانولولهی تک جدارهی ( )7،7و دو جدارهی ()12،12و()7،7

با نسبت ابعادی کوچکتر با طول یکسان ،این نسبت مقداری در

در دامنهی کمتر از  60گیگاهرتزی و برای نانولولهی تک جدارهی

حدود  2تا  2/5برابر را داراست و تغییرات فرکانسی باالتر از 220

( )12،12در دامنهی باالی  100گیگاهرتزی قرار دارد .همچنین،

گیگاهرتز را شامل میشود .مقایسهی تغییر فرکانس برای نانولولههای

مالحظه شد که حضور مولکول های آب منجر به کاهش بیشتر در

برن -نیتریدی در محیطهای خال و آبی نشان میدهد که حساسیت

فرکانس طبیعی می شود و این دامنهی تغییرات فرکانس ذکرشده

نانولولههای برن -نیتریدی دو جداره و نانولولههای برن -نیتریدی تک

به ترتیب به  200گیگاهرتز و  220گیگاهرتز افزایش پیدا میکنند.

جداره با نسبت ابعاد بزرگتر در مواجهه با مولکولهای فالوین مونو
نوکلئوتید به همراه آب به طور قابل توجهی نسبت به نانولولههای
برن -نیتریدی تکجداره با نسبت ابعاد کوچکتر ،بیشتر است.
-4نتیجهگیری
بر اساس شبیهسازی دینامیک مولکولی ،ویژگیهای ارتعاشی و
فرکانس طبیعی نانولولههای برن -نیتریدی تک جداره و دوجدارهی
عاملدارشده با مولکول فالوین مونو نوکلئوتید مورد بررسی قرار گرفته و

در نهایت ،مشاهده گردید که حساسیت فرکانس طبیعی به جذب
درصدهای مختلف وزنی مولکول های فالوین مونو نوکلئوتید با حضور
مولکولهای آب کاهش مییابد.
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