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خالصه: در این مطالعه، رفتار ارتعاشی و فرکانس طبیعی نانولوله برن– نیتریدی تک و دوجداره، تحت جذب فیزیکی 
بیومولکول های فالوین مونونوکلئوتید با استفاده از شبیه سازی 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 جداره ها بر فرکانس 
طبیعی مطالعه گردیده است. بر اساس نتایج بدست آمده، جذب فیزیکی این مولکول، فرکانس طبیعی نانولوله های برن- 
نیتریدی را کاهش می دهد که درمورد نانولوله های برن- نیتریدی با شرایط مرزی کامال گیردار قابل توجه است. عالوه 
بر این، مالحظه شد که تغییر فرکانسی نانولوله ی برن- نیتریدی با تکیه گاه گیردار- آزاد در محیط سیال آبی به دلیل 
تغییر شکل مود ناشی از نیروی خارجی وان دروالس، مثبت خواهد بود. همچنین، مشاهده شده است که تغییر فرکانس 
نانولوله های برن- نیتریدی تک جداره با نسبت ابعاد کوچکتر در مقایسه با نانولوله های برن- نیتریدی تک جداره با نسبت 
ابعاد بزرگتر و نانولوله های دو جداره، بیشتر است. مطالعه در محیط آبی نشان می دهد که تغییر فرکانس به طور قابل توجهی 
افزایش می یابد درحالی که شیب این تغییر نسبت به درصد وزنی مولکول کاهش می یابد. نتایج این مطالعه را می توان به 
عنوان یک مطالعه ی پایه ای در سیستم های نانوالکترومکانیکی مربوط به طراحی نانوبیوسنسورهای با کارآمدی بیشتر 

تشخیص مولکول ها در محیط های دارای سیال در نظر گرفت.
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1. مقدمه
پیشنهاد یک همانند غیر آلی )معدنی( از نانولوله های کربنی یعنی 
مانند شکاف  منحصربفرد  با خواص  ]2و1[  نیترید  برن-  نانولوله های 
شیمیایی  ثبات  با  همراه  باال  ترمومکانیکی  خواص  و  گسترده  باند 
به  می توانند  نیتریدی  برن-  نانولوله های  که  می دهد  نشان   ]3-9[
عنوان جایگزینی برای نانولوله های کربنی ]12-10[ در سیستم های 
نانوالکترومکانیکی که ناشی از برخی خواص قابل مقایسه با نوع کربنی 
خصوصیات  این  اگرچه   .]13-17[ گیرند  قرار  استفاده  مورد  است 
منحصربه فرد با توجه به عدم سمیت سلولی، آنها را برای کاربردهای 
لحاظ  به  خنثی بودن  می کند،  کارآمدتر  ]19و18[  نانوبیوتکنولوژی 
شیمیایی و عدم حاللیت آنها در حالل های مختلف کاربردهای بالقوه 

آنها را بطور قابل توجهی محدود می کند. بررسی های مختلف نشان 
می دهد که این محدودیت ها را می توان با کمک عامل دارکردن1 از بین 
برد  که بر این اساس، خواص ذاتی و رفتار  نانوساختار میزبان عامل دار 
بر روی  قابل توجهی تغییر می کند ]32-20[. مطالعات  شده به طور 
اینکه خواص  بر  نشان می دهد که عالوه  نیتریدی  برن-  نانولوله های 
الکتریکی، مغناطیسی و مکانیکی نانولوله های برن- نیتریدی عامل دار 
چشمگیری  طرز  به  آنها  حاللیت  می شود،  تغییر  دست خوش  شده 

بهبود می یابد ]33-39[.
مونو  فالوین    ،B2 ویتامین  از  افزوده شده  فسفات  مشتقات 
نوکلئوتید نامیده می شود که مولکول نسبتاً کوچکی است که قابلیت 
واکنش فیزیکی را با نانولوله های برن- نیتریدی دارا هستند. بر اساس 

1  Functionalization
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فیزیکی  تحت جذب  نیتریدی  برن-  نانولوله های  آزمایشگاهی،  نتایج 
مولکول های فالوین مونو نوکلئوتید می توانند فلوئورسنت سبز پایدار 
که  کنند  منتشر  محیطی  شرایط  از  گسترده ای  طیف های  در  را 
و  نانونشان گرها  در  توجهی  قابل  کاربردی  قابلیت  که  می شود  باعث 

نانوحسگرهای بیولوژیکی داشته باشند ]41و40[.
کمانش،  از  اعم  مکانیکی  رفتار  و  خواص  روی  بر  مطالعه هایی 
کشش و ارتعاشات نانولوله های کربنی خالص و تحت جذب فیزیکی 
و شیمیایی صورت گرفته است ]24-20و42و43[ که با درنظرگرفتن 
سیستم های  در  سمومیت  رفع  و  نانوکامپوزیت ها  در  کاربرد  هدف 
خصوص  به  دیگر  ساختارهای  کاربرد  از  متفاوت  اساسا  بیولوژیکی، 
با توجه  ازاین رو،  نانولوله های زیست سازگار برن- نیتریدی می باشد. 
به اینکه مطالعه ی رفتار مکانیکی از جمله رفتار ارتعاشی و فرکانس 
طبیعی ساختارها در طراحی و تحلیل هر سیستم نانوالکترومکانیکی 
مانند نانوحسگرها از اهمیت باالیی برخوردار است، در این مطالعه به 
بررسی رفتار ارتعاشی نانولوله های برن- نیتریدی تک و دوجداره تحت 
جذب فیزیکی فالوین مونو نوکلئوتید پرداخته می شود که بر اساس 
مطالعات پیشین ذکرشده خواص منحصربه فردی به عنوان نانونشان گر 
تاکنون  و  می دهد  نشان  خود  از  مونونوکلئوتید  فالوین  نانوحسگر  و 
نیتریدی صورت  برن-  نانولوله های  روی  بر  زمینه  این  در  مطالعه ای 
نگرفته است. به کمک شبیه سازی دینامیک مولکولی، فرکانس طبیعی 

نانولوله های برن- نیتریدی تعیین شده و تغییر فرکانس تحت جذب 
از فالوین مونو نوکلئوتید محاسبه می شود.  درصدهای مختلف وزنی 
جداره های  تعداد  و  شعاع  مختلف،  مرزی  شرایط  تاثیرات  همچنین، 
نانولوله ها در فرکانس طبیعی و تغییر آن مورد بررسی قرار می گیرد. 
عالوه بر این، اثر محیط های مختلف شبیه سازی مانند خال و محیط 
سیال آبی که عموما نانولوله های عامل دارشده در آن قرار می گیرند، 

مطالعه گردیده اند.

2. روش شبیه سازی و مدل
2-1- جزئیات شبیه سازی

دینامیک  شبیه سازی های  همه ی  لمپس،  پکیج  بکارگرفتن  با 
مولکولی در این مطالعه انجام می شود ]44[. بر این اساس، به منظور 
امبر ]45-46[  نیرویی  میدان  از  بین ذرات  انرژی  و  نیرو  محاسبه ی 
که در مقیاس تغییر شکل های کوچک و االستیک که شامل شکستن 
و ایجاد پیوند نمی شوند، توصیف دقیقی از مولکول های غیرآلی ارائه 
می دهند، استفاده شده است. به منظور انتگرال گیری از معادالت حرکت 
از الگوریتم سرعت- ورلت استفاده شده است که با ترکیب ترموستات 
نوز- هوور، شبیه سازی ها با توجه به ثابت بودن ابعاد سلول شبیه سازی 
در هنگرد کانونی که در آن حجم، دما و تعداد اتم های سیستم ثابت 
در نطر گرفته می شود، انجام شده است. تمامی شبیه سازی ها با گام 

 
 ساختار مولکولی فالوین مونونوکلئوتید . 1شکل  

Figure 1. Molecular structure of FMN  

  

شکل 1. ساختار مولکولی فالوین مونونوکلئوتید

Fig. 1. Molecular structure of FMN
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گرفته  صورت  کلوین(   300( محیط  دمای  در  ثانیه  فمتو   1 زمانی 
است ]49-47[. الزم به ذکر است که روابط حاکم بر پتانسیل امبر و 
ترموستات نوز- هوور در مرجع ]42[ با جزییات آورده شده است. به 
منظور مطالعه ی رفتار ارتعاشی سیستم، پس از کمینه سازی اولیه ی 
انرژی، کل سیستم به مدت 500 پیکوثانیه آرام می شود تا به حالت 

تعادل خود در دمای 300 کلوین برسد. سپس نانولوله ها با تغییر شکل 
اولیه، آزادانه ارتعاش می کنند. بر اساس مطالعات پیشین الزم به ذکر 
است که اساساً نانولوله ها در حالت عادی در مود اولیه ی خود در حال 
ارتعاش می باشند. سپس، در طول شبیه سازی، مختصات مرکز جرم 
طبیعی  فرکانس  نهایت  در  و  شده  ذخیره  زمان  بر حسب  نانولوله ها 

 آ.

.ب  

 سازی آ( در خال و ب( در محیط سیال آبی های شبیه ی مدلشماتیک اولیه  . 2شکل 

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

 

 

شکل2. شماتیک اولیه ی مدل های شبیه سازی آ( در خال و ب( در محیط سیال آبی

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



نشریه مهندسی مکانیک، دوره 5۳، شماره ویژه ۴، سال ۱۴۰۰، صفحه 2577 تا 2588

2580

 
 ساده آزاد و ج(کامال   -شرایط مرزی آ(کامال گیردار، ب( گیردار . 3شکل  

Figure 3. Boundary conditions, a) CC, b) CF and c) SS 

  

شکل 3. شرایط مرزی آ(کامال گیردار، ب( گیردار- آزاد و ج(کامال ساده

Fig. 3. Boundary conditions, a) CC, b) CF and c) SS

 آ.

 ب.

 ی تحت جذب آ( در خال، ب(در محیط سیال آبی نمونه ساختار نهایی نانولوله  . 4شکل  

Figure 4. Samples of final structure of NTs under adsorption, a) in vacuum, b) in aqueous environment 

  

شکل 4. نمونه ساختار نهایی نانولوله ی تحت جذب آ( در خال، ب(در محیط سیال آبی

Fig. 4. Samples of final structure of NTs under adsorption, a) in vacuum, b) in aqueous environment
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سیستم با کمک تبدیل فوریه ی سریع بدست می آیند ]9 و 50[.

2-2- مدل شبیه سازی
 1 شکل  در  نوکلئوتید  مونو  فالوین  مولکول  مولکولی  ساختار 
نانولوله ی  .به منظور اجرای شبیه سازی ها، دو  نشان داده شده است. 

نانولوله ی  و یک  و )12,12(  یعنی )7,7(  نیتریدی تک جداره  برن- 
انتخاب  آنگستروم  تقریبی 110  با طول  )12,12(و)7,7(  دوجداره ی 

شده اند.
است،  شده  داده  2نشان  شکل  در  که  همان طور  ادامه،  در 
نانولوله های برن-  مولکول های فالوین مونوکلِوتید در نزدیکی جداره 

 
 دار شده با مولکول فالوین مونو نوکلئوتید ی تک جداره عاملتغییر فرکانس نانولوله  . 5شکل  

Figure 5. Frequency shift of functionalized SWNTs with FMN molecule 

  

شکل 5. تغییر فرکانس نانولوله ی تک جداره عامل دار شده با مولکول فالوین مونو نوکلئوتید

Fig. 5. Frequency shift of functionalized SWNTs with FMN molecule

 
 دارشده با مولکول فالوین مونو نوکلئوتید در محیط سیال آبی جداره عاملی تکتغییر فرکانس نانولوله  . 6شکل  

Figure 6. Frequency shift of functionalized SWNTs with FMN molecule in aqueous environment 

  

شکل 6. تغییر فرکانس نانولوله ی تک جداره عامل دارشده با مولکول فالوین مونو نوکلئوتید در محیط سیال آبی

Fig. 6. Frequency shift of functionalized SWNTs with FMN molecule in aqueous environment
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بر  گرم  تقریبی یک  با چگالی  آبی  و سیال  در محیط خال  نیتریدی 
سانتی متر مکعب قرار می گیرند ]43[.

الزم به ذکر است که سه شرط مرزی مختلف و مهم در مکانیک 
یعنی کامال گیردار )CC(، کامال ساده )SS( و گیردار- آزاد )CF( در 

نظر گرفته شده که در شکل 3با رنگ سبز نشان داده شده اند.
و  )12و12(  )7و7(،  نیتریدی  برن-  نانولوله های  درنظرگرفتن  با 
)12و12( و)7و7(، هر مولکول فالوین مونو نوکلئوتید، به ترتیب دارای 
و  انرژی  کمینه سازی  از  پس  است.   %1/5 و   %2  ،%3/5 وزنی  درصد 
روی  بر  مونونوکلئوتید  فالوین  مولکول های  سیستم،  اولیه ی  آرامش 
و  وان دروالسی  اندرکنش  اثر  بر  نیتریدی  برن-  نانولوله های  دیواره ی 
پیوند پی جذب می شوند که نمونه ای از ساختارهای به آرامش رسیده 
در شکل 4 ارائه گردیده اند. الزم به ذکر است مطالعه در مورد نحوه ی 
جذب فیزیکی و پارامترهای مهم در این مبحث در مطالعه ی پیشین 
آورده شده است ]43[. در نهایت، از ساختارهای نهایی بدست آمده به 
منظور مطالعه ی رفتار ارتعاشی و محاسبه ی فرکانس طبیعی استفاده 

گردیده است.

3-نتایج و بحث
3-1-تاثیر شرایط مرزی

طبیعی  فرکانس  بر   مرزی  شرایط  تاثیر  مطالعه  منظور  به 
نیتریدی  برن-  نانولوله ی  شده،  عامل دار  نیتریدی  برن-  نانولوله های 
تک جداره )7,7( انتخاب شده است. با درنظرگرفتن نانولوله ی برن- 
و  ساده  گیردار،  مرزی  شرایط  با   )7,7( خالص  جداره  تک  نیتریدی 
 140  ،150 ترتیب  به  طبیعی  فرکانس های  خال،  در  ساده  گیردار- 
همخوانی  پیشین  مطالعه ی  با  که  می آیند  بدست  گیگاهرتز   40 و 
دارد ]9[ و نشانگر عملکرد قابل قبول میدان نیرویی امبر در توصیف 
 ]9[ مرجع  که  است  ذکر  به  الزم  می باشد.  نانولوله ها  ارتعاشی  رفتار 
فرکانس  ترسف،  پایه ی  بر  جسمی  چند-  پتانسیل  از  استفاده  با 
ابعاد  در  گیردار  حالت  در  را  نیتریدی  برن-  نانولوله های  طبیعی 
مشابه با کار حاضر، در حدود 160 گیگاهرتز محاسبه کرده است که 
امبر در مطالعه ی خواص و  این موضوع که پتانسیل  با درنظرگرفتن 
رفتار مکانیکی نسبت به پتانسیل های چند- جسمی بر پایه ی ترسف، 
مقادیر مرتبط را اندکی کوچک تر پیش بینی می کند ]21،23،42،43[، 
مقدار بدست آمده در کار حاضر قابل توجیه می باشد. بر همین اساس، 

به دلیل اختالف موجود بین مقادیر محاسبه شده در مورد به کار گیری 
پتانسیل های مختلف که ناشی از تقریب ها و توابع تعریف شده ی آن ها 
این  نمودارهای  و  مطالعه  در  می باشد،  اتمی  پیوندهای  توصیف  در 
مقاله، تغییرات فرکانس مورد بررسی قرار گرفته که تا حد امکان این 

مورد پوشش داده شود.
نشان  عامل دارشده  نیتریدی  برن-  نانولوله های  مورد  در  نتایج 
می دهد که با افزایش تعداد و درصد وزنی مولکول های فالوین مونو 
جذب  با  نیتریدی  برن-  نانولوله های  طبیعی  فرکانس  نوکلویتیدی، 
این مولکول ها در جداره ی خارجی آن کاهش می یابد. شکل 5 تغییر 
فرکانس طبیعی نانولوله های برن- نیتریدی عامل دار شده ی )7,7( را 
با شرایط مرزی متفاوت در خال نشان می دهد. مالحظه می شود که 
کاهش فرکانس طبیعی در مورد نانولوله های برن- نیتریدی با شرایط 
مرزی کامال گیردار برجسته تر است درحالی که تغییر فرکانس طبیعی 
برای نانولوله های تک جداره عامل دارشده با شرایط مرزی گیردار- آزاد 

ناچیز است.
همچنین، مشاهده می شود که با افزایش درصد وزنی فالوین مونو 
به عنوان  می یابد.  افزایش  طبیعی  فرکانس  کاهش  میزان  نوکلئوتید 
مثال، فرکانس طبیعی نانولوله های برن- نیتریدی عامل دارشده با 10 
 %2 ,  %15 , تقریبا %28  نوکلئوتید جذب شده  مونو  مولکول فالوین 
برای شرایط مرزی کامال گیردار، کامال ساده و گیردار- آزاد کاهش 

می یابد.
محاسبات فرکانس طبیعی نانولوله های برن- نیتریدی عامل دارشده 
در محیط آبی با شرایط مرزی مختلف نشان می دهد که اندازه ی تغییر 
فرکانس طبیعی، بزرگتر از مقدار آن در خال است که در شکل 6 نشان 

داده شده است.
به  نسبت  فرکانس ها  تغییرات  تمامی  که  است  ذکر  به  الزم 
شده اند.  محاسبه  خال  در  و  فیزیکی  جذب  بدون  خالص  نانولوله ی 
با  فرکانس  تغییر  شیب  بر خالف  که  می گردد  مالحظه   6 شکل  در 
در  شیب  این  خال،  در  وزنی(  )درصد  جذب شده  مولکول های  تعداد 
با  فرکانس  تغییرات  واقع  در  و  می باشد  بسیار کوچک تر  آبی  محیط 
را  این مورد  نمی کند.  تغییر چندانی  افزایش مولکول های جذب شده 
خارجی  نوسانی  اشباع  نیروی  و  آب  مولکول های  حضور  به  می توان 
و فشار خارجی پیوسته از طریق نیرو های وان دروالس نسبت داد. به 
عنوان مثال، برای حالت کامال گیردار و کامال ساده و در خال، مقدار 
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تغییر فرکانس از مقدار 44- و 20- گیگاهرتز در حضور 10 مولکول 
محیط  در  گیگاهرتز   -125 و   -132 مقدار  به  فالوین مونونوکلئوتید 
آبی می رسد. همچنین، مالحظه می شود که تغییرات کاهش فرکانس 
در محیط خال بسیار شدیدتر از تغییرات آن در محیط آبی می باشد. 
به عنوان مثال، اندازه تغییر فرکانس برای نانولوله های برن- نیتریدی 
برابر  با 10 مولکول فالوین مونو نوکلئوتید در خال 47  عامل دارشده 
و 24 برابر بزرگتر از تغییر فرکانس نانولوله های برن- نیتریدی تحت 
جذب با دو مولکول فالوین مونو نوکلئوتید برای شرایط مرزی کامال 
گیردار و کامال ساده است در حالی که درمورد شبیه سازی ها در محیط 

آبی این مقادیر به ترتیب 1/2 برابر و 1/1 برابر می باشد.
با درنظرگرفتن شرایط تکیه گاهی گیردار- آزاد، مالحظه می شود 
که برای مقادیر محاسبه شده در شکل )6(، تغییرات فرکانس بر خالف 
با جزییات  موارد مثبت می باشد. همانطور که در مرجع ]48[  سایر 
کامل توضیح داده شده است این افزایش به مفهوم افزایش فرکانس 
انتهای  یک  آزادبودن  و  آب  مولکول های  وجود  و  نبوده  طبیعی  اول 
نانولوله باعث القای ارتعاشات در شکل مودی باالتر از شکل مود اول 
بوده، لذا تغییرات فرکانس مثبت بدست می آیند. همچنین بر خالف 
مولکول های  تعداد  افزایش  با  فرکانس  تغییرات  مقدار  خال،  حالت 

فالوین مونونوکلئوتید در حضور مولکول های آب برای شرایط تکیه گاهی 
گیردار- آزاد نسبت به سایر شرایط تکیه گاهی بیشتر می باشد که با 
توضیحات پیشین نسبت به مثبت بودن تغییرات فرکانس و همچنین 
نیروی اشباع نوسانی وان دروالس قابل توجیه می باشد. به عنوان مثال، 
گیردار-  مرزی  شرط  برای  خال  حالت  در  فرکانس  تغییرات  اندازه ی 
برابر   4 حدود  در  عدد   10 به   2 از  مولکول ها  تعداد  افزایش  با  آزاد 
افزایش یافته که کمترین مقدار بین شرایط تکیه گاهی مختلف در خال 
می باشد و این در حالیست که در حضور مولکول های آب این تغییرات 
1/4 برابر می باشد که ضمن تایید بر کاهش نوسانات در مقابل جذب 
مولکول های بیشتر در محیط آبی نسبت به خال، در مقایسه با سایر 
شرایط تکیه گاهی در محیط شبیه سازی آبی بیشترین مقدار خواهد 

بود.

3-2-تاثیر پارامترهای هندسی
فرکانس  روی  بر  جداره  تعداد  و  شعاع  تاثیرات  مطالعه ی  برای 
برن-  نانولوله های  عامل دارشده,  نیتریدی  برن-  نانولوله های  طبیعی 
نیتریدی تک و دو جداره با شرایط مرزی کامال گیردار انتخاب شده 
نیتریدی  برن-  نانولوله های  طبیعی  فرکانس  محاسبات،  طبق  است. 

 
 دارشده با مولکول فالوین مونو نوکلئوتید بر روی تغییر فرکانس در خال ی عاملداد جداره نانولوله اثر شعاع و تع . 7شکل  

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

  

شکل 7. اثر شعاع و تعداد جداره نانولوله ی عامل دارشده با مولکول فالوین مونو نوکلئوتید بر روی تغییر فرکانس در خال

Fig. 7. Effect of radius and number of walls of functionalized NTs with FMN molecule on the Frequency shift in vacuum
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تک جداره )12,12( و  نانولوله های برن- نیتریدی دو جداره )12,12(
ترتیب 327 گیگاهرتز و 275 گیگاهرتز محاسبه شده اند  به  و)7,7( 
با پتانسیل چند- جسمی بر  با مقادیر بدست آمده  که قابل مقایسه 
مشاهده   )7( شکل  در  که  همان طور   .]9[ می باشند  ترسف  پایه ی 
بر  نوکلئوتید  مونو  فالوین  های  مولکول  فیزیکی  جذب  با  می گردد، 
برن-  نانولوله های  فرکانس طبیعی  نیتریدی،  برن-  نانولوله های  روی 
اندازه ی  که  شده  مشاهده  اساس،  این  بر  می یابد.  کاهش  نیتریدی 
فرکانس  تغییر  اندازه ی  مابین  جداره  دو  نانولوله های  فرکانس  تغییر 
نانولوله های تشکیل دهنده داخلی و خارجی نانولوله های برن- نیتریدی 
دو جداره است. همچنین، مشاهده می شود که در خال تغییر فرکانس 
بوده  نزدیک تر  داخلی  نانولوله ی  در  آن  مقدار  به  دوجداره  نانولوله ی 
و در محدوده ی زیر 60 گیگاهرتز قرار می گیرد. درحالی که تغییرات 
فرکانسی نانولوله ی تک جداره ی )12،12( باالتر از 100 هرتز می باشد 
ابعاد کوچکتر به ازای طول مشخص در  که می تواند ناشی از نسبت 
می توان  براین  عالوه  باشد.   )7،7( تک جداره ی  نانولوله ی  با  مقایسه 
نیتریدی  برن-  نانولوله های  فرکانس  تغییر  شیب  که  کرد  مشاهده 

تک جداره ی )12,12( اندکی کوچکتر از نانولوله برن- نیتریدی تک 
)12,12( جداره ی  دو  نیتریدی  برن-  نانولوله های  و   )7,7( جداره ی 

و)7,7( است. مالحظه می گردد که بیشترین تغییراِت شیفت فرکانسی 
با تعداد مولکولهای جذب شده، مربوط به نانولوله ی دوجداره و با مقدار 
تقریبی 60 گیگاهرتز می باشد که مربوط با افزایش تعداد مولکول های 
فالوین مونونوکلئوتید از 2 عدد به 10 عدد است و این در حالیست 
که این تغییرات برای نانولوله ی تک جداره ی )7،7( و )12،12( تقریبا 

برابر با 40 و 25 گیگاهرتز می باشد.
انجام شبیه سازی ها در محیط آبی نشان می دهد که انداره ی تغییر 
افزایش  خال  حالت  به  نسبت  توجهی  قابل  طور  به  طبیعی  فرکانس 
های  مولکول  تعداد  به  فرکانس  تغییر  حساسیت  درحالی که  می یابد 
فالوین مونو نوکلئوتید )درصد وزنی( کاهش می یابد. مطابق با شکل 
8، مشاهده می گردد که تغییر فرکانس نانولوله های برن- نیتریدی دو 
جداره در آب بیشتر از خال بوده و به نانولوله ی خارجی تک جداره ی 
تشکیل دهنده ی آن نزدیک تر می شود. به عنوان مثال تغییر فرکانس 
در مورد نانولوله های )7،7( و دو جداره حداقل 4 برابر شده است که 

 
 فالوین مونو نوکلئوتید بر روی تغییر فرکانس در محیط آبی دار شده با مولکول ی عاملاثر شعاع و تعداد جداره نانولوله  . 8شکل  

Figure 8. Effect of radius and number of walls of functionalized NTs with FMN molecule on the Frequency shift in 
aqueous environment 

 

شکل 8. اثر شعاع و تعداد جداره نانولوله ی عامل دار شده با مولکول فالوین مونو نوکلئوتید بر روی تغییر فرکانس در محیط آبی

Fig. 8. Effect of radius and number of walls of functionalized NTs with FMN molecule on the Frequency shift in aque-
ous environment
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در حضور 10 مولکول فالوین مونونوکلئوتید اتفاق می افتد و با کاهش 
تعداد مولکول های جذب شده این نسبت به صورت قابل توجهی افزایش 
می یابد و این تغییرات فرکانس زیر محدوده ی 200 گیگاهرتزی قرار 
دارند. این در حالیست که در مورد نانولوله ی تک جداره ی )12،12( 
در  مقداری  نسبت  این  یکسان،  طول  با  کوچکتر  ابعادی  نسبت  با 
از 220  باالتر  فرکانسی  تغییرات  و  داراست  را  برابر  تا 2/5  حدود 2 
گیگاهرتز را شامل می شود. مقایسه ی تغییر فرکانس برای نانولوله های 
برن- نیتریدی در محیط های خال و آبی نشان می دهد که حساسیت 
نانولوله های برن- نیتریدی دو جداره و نانولوله های برن- نیتریدی تک 
با مولکول های فالوین مونو  بزرگتر در مواجهه  ابعاد  با نسبت  جداره 
نانولوله های  به  نسبت  توجهی  قابل  طور  به  آب  همراه  به  نوکلئوتید 

برن- نیتریدی تک جداره با نسبت ابعاد کوچکتر، بیشتر است.

4-نتیجه گیری
و  ارتعاشی  ویژگی های  مولکولی،  دینامیک  شبیه سازی  اساس  بر 
فرکانس طبیعی نانولوله های برن- نیتریدی تک جداره و دوجداره ی 
عامل دارشده با مولکول فالوین مونو نوکلئوتید مورد بررسی قرار گرفته و 
اثرات شرایط مرزی های مختلف، شعاع و تعداد جداره ها با درنظرگرفتن 
مطالعه  طبیعی  فرکانس  روی  بر  آبی  شبیه سازی  محیط های  و  خال 
غیرکواالنسی)جذب  عامل دارسازی  شبیه سازی،  نتایج  طبق  شدند. 
فیزیکی( فرکانس طبیعی نانولوله های برن- نیتریدی را در حضور 10 
مولکول فالوین مونو نوکلئوتید ) 35 درصد وزنی( تقریبا %28 , %15 , 
2% برای شرایط مرزی کامال گیردار، کامال ساده و گیردار- آزاد کاهش 
می دهد. همچنین مشاهده شد که فرکانس طبیعی نانولوله های برن- 
نیتریدی با شرایط مرزی کامال گیردار و خال به جذب مولکول فالوین 
با سایر شرایط  نیتریدی  برن-  نانولوله های  به  نوکلئوتید نسبت  مونو 
تغییرات  که  گونه ای  به  است  حساس تر  آب  سیال  حضور  و  مرزی 
فرکانس در خال 47 برابر، 24 برابر و 4 برابر بزرگتر از تغییر فرکانس 
مونو  فالوین  مولکول  دو  با  جذب  تحت  نیتریدی  برن-  نانولوله های 
نوکلئوتید برای شرایط مرزی کامال گیردار، کامال ساده و گیردار- آزاد 
است در حالی که درمورد شبیه سازی ها در محیط آبی این مقادیر به 
ترتیب 1/2 برابر، 1/1 برابر و 1/4 برابر می باشند. عالوه بر این، مالحظه 
نانولوله های برن- نیتریدی  گردید که با طول مشابه، تغییر فرکانس 
فرکانس  تغییر  از  بزرگتر   ،))12،12(( بزرگتر  شعاع  با  جداره  تک 

نانولوله های برن- نیتریدی تک جداره با شعاع کوچک تر ))7،7(( و 
نانولوله های برن- نیتریدی دو جداره ی شامل آنها ))12،12(و)7،7(( 
است. در این مطالعه نشان داده شد که این تغییرات فرکانس در خال 
)12،12(و)7،7(  جداره ی  دو  و   )7،7( جداره ی  تک  نانولوله ی  برای 
نانولوله ی تک جداره ی  برای  و  گیگاهرتزی  از 60  دامنه ی کمتر  در 
)12،12( در  دامنه ی باالی 100 گیگاهرتزی قرار دارد.  همچنین، 
مالحظه شد که حضور مولکول های آب منجر به کاهش بیشتر در 
فرکانس ذکرشده  تغییرات  دامنه ی  این  و  فرکانس طبیعی می شود 
به ترتیب به 200 گیگاهرتز و 220 گیگاهرتز افزایش پیدا می کنند. 
جذب  به  طبیعی  فرکانس  حساسیت  که  گردید  مشاهده  نهایت،  در 
درصدهای مختلف وزنی مولکول های فالوین مونو نوکلئوتید با حضور 

مولکول های آب کاهش می یابد.
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B. Simard, Enhanced thermal conductivity in polymer 

nanocomposites via covalent functionalization of boron 

nitride nanotubes with short polyethylene chains for heat-

transfer applications. ACS Applied Nano Materials, 1)2) 

(2018) 451-440.

[38] X. Wu, W. An, X.C. Zeng, Chemical functionalization of 

boron-nitride nanotubes with NH3 and amino functional 

groups, Journal of the American Chemical Society 36)128) 

(2006) 12006-12001.

[39] G. Gou, B. Pan, L. Shi, Noncovalent functionalization of 

BN nanotubes with perylene derivative molecules: an ab 

initio study, ACS Nano 3)4) (2010) 1320-1313

[40] Zh. Gao, Ch. Zhi, Y. Bando, D. Golberg, T. Serizawa, 

Noncovalent Functionalization of Boron Nitride 

Nanotubes in Aqueous Media Opens Application Roads 

in Nanobiomedicine, Nanobiomedicine, 1 (2014) 7-1.

[41] Z. Gao, C. Zhi, Y. Bando, D. Golberg, T. Serizawa, 

Noncovalent functionalization of disentangled boron 

nitride nanotubes with flavin mononucleotides for strong 

and stable visible-light emission in aqueous solution”.  

ACS applied materials & Interfaces, 3 (2011) 627.

[42] S. Ajori, R. Ansari Khalkhali, and M. Darvizeh, 

The structural properties and vibrational behavior 

of physisorbed carbon nanotubes with flavin 

mononucleotide biomolecule in water using molecular 

dynamics simulation. Modares Mechanical Engineering, 

150-144 (2016) (1)16 (in Persian).

[43] R. Ansari, S. Ajori, and A. Ameri, Stability characteristics 

and structural properties of single-and double-walled 

boron-nitride nanotubes under physical adsorption of 

Flavin mononucleotide (FMN) in aqueous environment 

using molecular dynamics simulations. Applied Surface 

Science, 244-233 (2016) 366.

[44] S.J. Plimpton, Fast parallel algorithms for short-range 



نشریه مهندسی مکانیک، دوره 5۳، شماره ویژه ۴، سال ۱۴۰۰، صفحه 2577 تا 2588

2588

molecular dynamics, Journal of computational physics, 

117 (1995) 19-1.

[45] C. Grindon, S. Harris, T. Evans, K. Novik, P. Coveney, C. 

Laughton, Large-scale molecular dynamics simulation of 

DNA: implementation and validation of the AMBER98 

force field in LAMMPS, Philosophical Transactions of 

the Royal Society of London. Series A: Mathematical, 

Physical and Engineering Sciences, 362 (2004) -1373

1386.

[46] W.D. Cornell, P. Cieplak, C.I. Bayly, I.R. Gould, K.M.Jr. 

Merz, D.M. Ferguson, D.C. Spellmeyer, T. Fox, J.W. 

Caldwell, P.A. Kollman, A second generation force field 

for the simulation of proteins and nucleic acids and 

organic molecules. Journal of the American Chemical 

Society, 19)117) (1995) 5197-5179.

[47] C.L. Zhang, H.S. Shen, Predicting the elastic properties of 

double-walled carbon nanotubes by molecular dynamics 

simulation, Journal of Physics D: Applied Physics, 41 

(2008) 055404.

[48] M.P. Allen, D.J. Tildesley, Computer Simulation of 

liquids, Oxford university press, 1986.

[49] W.G. Hoover, Canonical dynamics: Equilibrium phase-

space distributions, Physical review A 31 (1985) -1695

1697.

[50] R. Ansari, S. Ajori, and A. Ameri, On the vibrational 

characteristics of single-and double-walled carbon 

nanotubes containing ice nanotube in aqueous 

environment. Applied Physics A, 1)121) (2015) 232-223.

چگونه به این مقاله ارجاع دهیم
S. Ajori, Analyzing the effect of adsorption of Flavin Mononucleotide biomolecule on the 
natural frequency of biocompatible boron-nitride nanotubes, AmirKabir J. Mech. Eng., 
53(Special Issue 4) (2021) 2577-2588.

DOI: 10.22060/mej.2020.18014.6709


