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دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری،-تهران Aero2016P656T4-2 

 دانشیار -1
)نويسنده مخاطب(  esbati.ah@mail.kntu.ac.irدانشجوی دکترا،  -2

مدل سازی سه بعدی غیر خطی المان حجمی مبین برای نانوکامپوزیت پلیمری در ابعاد میکرو
 2، امیرحسین اثباتی1سعید ایرانی

 دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی

 چکیده 

اهمیت بررسی خواص مواد نوين و تاثیر آن بر رشد جامعه بشری امری غیرقابل انکار 

های اخیر بسیار مورد توجه محققان قرار از مهمترين موادی که دردههاست. يکی 

ی های پلیمرهای کربنی و محصوالت آن مانند نانوکامپوزيتگرفته است، نانولوله

باشد. از اين رو در اين تحقیق تالش شده است، الگوريتمی برای ترسیم سه بعدی می

ين گردد. برای اين منظور ابتدا های کربنی در ماتريس پلیمری تدوتوزيع نانولوله

و خواص تیر  هخواص يک المان حجمی مبین در ابعاد نانو مورد ارزيابی قرار گرفت

. همچنین الگوريتمی ه استدل غیر خطی در کشش، خمش و برش ارائه گرديدامع

م . اين الگوريتشده استتدوين های معادل در ماتريس پلیمری برای توزيع اين تیر

ند یمری در ابعاد میکرو مانبکارگیری عوامل موثر بر خواص نانوکامپوزيت پلتوانايی 

باشد. در پايان را دارا می ی کربنیهاو انواع نانولولهتوزيع سه بعدی، اعوجاج، تجمع 

های و پارامتر تدوين شده هايی از المانهای حجمی مبین با استفاده از الگوريتمنمونه

 ده شده است. تعريف شده در تحقیق نشان دا

 -نینانولوله کرب -مدلسازی چندمقیاسی  -نانوکامپوزيت پلیمری واژه های کلیدی:

 مدل سازی غیرخطی سه بعدی

مقدمه 

مواد مورد استفاده در  های موثر در پیشرفت جامعه بشریبدون شک يکی از پارامتر

باشد که اعصار بشری را بر اساس باشد. اهمیت اين موضوع تا آنجا میصنايع آن می

نامگذاری و غیره ( Stone age( و عصر سنگ )Iron ageاين مواد مانند عصر آهن) 

سعه توتالش برای ای از تالش محققان در ادوار مختلف بخش عمدهکرده اند. بنابراين 

اين مواد بوده که در چند دهه اخیر به ترکیب مواد مختلف برای دستیابی به خواص 

د نظر معطوف شده است. صنعت هوايی و فضايی به عنوان يکی از بزرگترين مور

های اين مواد ترکیبی، تالش زيادی برای ارتقای اين مواد نموده مصرف کننده

 . [1]است

کشف شده است،  [2] (Ijimaهای کربنی توسط ايجیما )که نانولوله 1991سال از 

، نسبت منظری [3]اين ماده شگفت انگیز به دلیل دارا بودن استحکام باال به وزن کم

به عنوان يک تقويت کننده  [6, 5]و خواص استثنايی حرارتی و الکتريکی[4]باال 

موثر برای ماتريس پلیمری در نظر گرفته شده است. 

ر باشد. بطوهای متفاوت قابل ارزيابی میهای پلیمری از منظرخواص نانوکامپوزيت

به ماترس پلیمری، خواص رسانايی  جرمی نانولوله کربنی %1مثال، با اضافه نمودن 

يابد و اين به معنای در دسترس بودن يک پلیمری بصورت چشمگیری افزايش می

و  های بیومکانیکیتوان برای تولید انواع حسگرباشد که میماده رسانای منعطف می

مکانیکی مورد استفاده قرار گیرد. از ديدگاه خواص مکانیکی، هردو اثر مثبت و منفی 

های کربنی بروی استحکام و سفتی مواد پلیمری گزارش شده است. برخی از لولهنانو

مطالعات کاهش خواص مکانیکی در ماتريس پلیمری را در اثر اضافه نمودن نانولوله 

. برخی از مطالعات بهبود مدول االستیسیته را نشان [8-6]گزارش کرده اند را به آن

. در مقابل، حجم زيادی از [11, 9]داده ولی بهبودی در استحکام مشاهده نکرده اند

نی های کربمطالعات بهبود در خواص مکانیکی اين مواد در اثر اضافه نمودن نانولوله

شود از اين سو مشاهده می. [13-11, 5]به ماتريس پلیمری را مشاهده نموده اند

 یزانمهای پلیمری بسیار تابع عواملی همچون نحوه و خواص مکانیکی نانوکامپوزيت

تعامل بین نانولوله و ماتريس پلیمری، درصد حجمی نانولوله و نحوه توزيع آن در 

باشد. مدل سازی رياضی برای بررسی میزان تاثیر هريک از اين ماتريس پلیمری می

 . موثر باشدبسیار تواند عوامل می

-لمدهای پلیمری انجام شده است. در های زيادی برای مدلسازی نانوکامپوزيتتالش

بايد بین در نظر گرفتن جزئیات موثر بر خواص  محقق سازی اين مواد بطور معمول

بطور . [14]مکانیکی و توانايی برای مدلسازی در ابعاد بزرگتر يکی را انتخاب نمايند

های مثال، در مدلسازی به روش دينامیک مولکولی جزئیات درهمکنش بین اتم

با توجه  ست. با اين حالسیار دقیق قابل ارزيابی ابنانولوله کربنی و ماتريس پلیمری 

به هزينه باالی مدلسازی عددی اين روش، مدلسازی با اين روش در ابعاد نانو و 

های میکرومکانیکی نیز از بخش زمانی پیکو ثانیه محدود شده است. روشمحدوده 

های کربنی و ماتريس پلیمری، همچنین ای از جزئیات درهمکنش بین نانولولهعمده

-ر مینظها صرفآيند شکست با توجه به جزئیات توزيع نانولولهاثر عواملی چون فر

سازی چند مقیاسی، بهترين روش توان نتیجه گرفت، مدلبر اين اساس مید. نکن

 باشد. های پلیمری میبرای مدلسازی و تحلیل خواص مکانیکی نانوکامپوزيت

ا مورد هوزيتهای چند مقیاسی متفاوتی برای ارزيابی خواص مکانیکی نانوکامپروش

ها از مدلسازی در ابعاد نانو با استفاده بطور معمول اين روشاستفاده قرار گرفته است. 

از مکانیک پیوسته و دينامیک مولکولی آغاز شده و از نتايج حاصله در ابعاد نانو برای 

با اين حال مطالعات . [16, 15]شودمدلسازی در ابعاد میکرو و باالتر استفاده می

و  اندها را مورد ارزيابی قرار دادهبسیار محدودی استحکام مکانیکی نانوکامپوزيت

ردد. گبیشتر تحقیقات معطوف به ارزيابی مدول االستیسیته و ضريب پواسون می

د تشکیل دهنده نانوکامپوزيت پاسخ دلیل اصلی آن است که مدل سازی خطی موا

شکست در اين مواد  فرآيندخوبی برای ارزيابی در محدوده خطی داده و تحلیل 

 باشد. با ايننیازمند توانايی در اعمال تغییر خواص مواد در محدوده غیرخطی آنها می

بدون در نظر گرفتن محدوده غیرخطی مواد تشکیل  (Li and Chou)لی و چو  حال،

باشد که شکست در نانوکامپوزيت را در ابعاد میکرو بررسی تنها مرجعی می دهنده،

ها در ماتريس عالوه بر مدل سازی غیرخطی، توزيع مناسب نانولوله. [11]اندنموده

ور مثال، بط پلیمری، تاثیر بسزايی برروی خواص خواص مکانیکی نانوکامپوزيت دارد.

باشد که تاثیر قابل ها و تجمع آنها از جمله عواملی میاثر کاهنده اعوجاج نانولوله

ها دارد. با اين حال با توجه به مشکالتی توجهی برروی خواص مکانیکی نانوکامپوزيت

کند، تمامی مدل بندی ايجاد میهای کربنی در فرآيند مشکه ايجاد اعوجاج نانولوله

رت گرفته با روش مکانیک پیوسته و اجزای محدود، از اين اعوجاج های صوسازی

رفته ها در نظر گنظر کرده و يا يک مدل ساده تکرار شونده را برای توزيع نانولولهصرف

 اند. 

توان دريافت که هیچ مرجعی پیش از اين مدلسازی غیرخطی بر اين اساس می

مبین   د شکست در المان حجمیپلیمری را به منظور بررسی فرآين نانوکامپوزيت

(Reprehensive volume element نانوکامپوزيت در ابعاد میکرو را با در نظر  )

 درها را مورد مطالعه قرار نداده است. گرفتن توزيع احتماالتی و اعوجاج در نانولوله

مدلسازی نانوکامپوزيت لحاظ گردد و امکان اين تحقیق تالش شده، موارد ياد شده در 

همچنین هیچ يک از فراهم گردد.  اين مدل سه بعدیررسی فرآيند شکست برای ب

های کواالنت بین نانولوله و ماتريس پلیمری را در اثر تحقیقات پیشین، اثر پیوند

بررسی ننموده است که در اين تحقیق در اين ابعاد های کربنی دار کردن نانولولهعامل

روی خواص مکانیکی المان حجمی مبین در ابعاد ها نیز برتالش شده تاثیر اين پیوند

میکرو مورد ارزيابی قرار گیرد. در اين تحقیق ابتدا ارزيابی در ابعاد نانو مورد مطالعه 

ی در های کربنگیرد و با استفاده از يک روش مبتکرانه برای توزيع نانولولهقرار می

ی ی متفاوت مورد ارزيابهاماتريس پلیمری، خواص مکانیکی نانوکامپوزيت برای حالت

گیرد. قرار می
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 مدل سازی در ابعاد نانو

کربنی به بسیاری از عوامل وابسته است که تنها در زمانی که  هایخواص نانولوله

باشند. اين عوامل بطور معمول گردد قابل مشاهده میمدلسازی در ابعاد نانو انجام می

رال ، انديس کايمانندهای کربنی نانولولههای مربوط به ساختار اتمی مشبک پارامتر

(Chiral indexابعاد و نسبت منظری، وجود نقص ساختاری، نوع و توزيع آن ،) 

مشاهده گرديده با تعداد مشخصی نقص ساختاری، تنها با تغییر در توزيع  .باشندمی

. از سوی ديگر، [18]يابدکاهش می %51ا تکربنی ها، استحکام نهايی نانولولهنقص

-خواص مکانیکی نانوکامپوزيت پلیمری بطور کلی وابسته به نوع درهمکنش بین اتم

که تنها با مطالعه در ابعاد نانو قابل ارزيابی  [19]باشدهای کربن و ماتريس پلیمری می

 . است

کربنی به همراه پلیمر اطراف آن، از مدل  در اين تحقیق، برای مدل سازی نانولوله

بر اين اساس، با توجه به اهمیت استفاده شده است.  [14]رياضی ارائه شده در مرجع 

های کربن و ماتريس پلیمری، عاملدار کردن نانولوله برای بهبود درهمکنش بین اتم

های واندروالس مورد مطالعه در کنار نیرو یهای کواالنسدر اين تحقیق تاثیر پیوند

مدل نانولوله کربنی عاملدار شده مورد مطالعه در اين  1شکلدر قرار گرفته است. 

سه فاز  از RVEشود اين تحقیق نشان داده شده است. در اين تصوير مشاهده می

 ( تشکیل شدهInterphase regionمیانی )فاز ماتريس پلیمری، نانولوله کربنی و 

 RVEن ايدر استفاده شده است.  ANSYSاز نرم افزار  RVEاست. برای تحلیل اين 

مورد  1جدول ، با خواص ارائه شده در Solid185ماتريس پلیمری توسط المان 

نیروی واندروالس توسط فنر غیرخطی بر اساس رابطه استفاده قرار گرفته است. 

 ( وارد شده است.1له )( بر اساس نیروی معادLennard–Jonesجونز )-لینارد

 

 خواص مکانیکی ماتریس پلیمری -1جدول 
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توجه  های کواالنسی، باهای کربن در نانولوله کربنی و پیوندبین اتم همچنین پیوند

 نمدلسازی شده که از تکرار آن در اي [4]به المان غیرخطی ارائه شده در مرجع 

همچنین شرايط مرزی مورد استفاده برای ارزيابی خواص تیر مقاله پرهیز شده است. 

خواص  4شکلو  3شکلنشان داده شده است.  2شکلمعادل اين نانولوله کربنی در 

 (Zigzagغیرخطی تیر معادل نانوکامپوزيت پلیمری برای نانولوله کربنی زيگزاگ )

 به ترتیب نشان داده شده است.  (12,12) (Armchairو آرمچیر ) (10,0)

در مدلسازی نانوکامپوزيت در ابعاد میکرومتر، مجموعه نانولوله، ماتريس پلیمری و 

ها واسط، توسط يک تیر معادل غیرخطی با خواص ياد شده در اين نمودارمحدوده 

 .خواهد شدنشان داده 

 

 مدل سازی در ابعاد میکرو
در مدلسازی در ابعاد میکرو، عوامل ديگری چون درصد حجمی و جرمی نانولوله در 

 ی وهای کربنماتريس پلیمری، توزيع نانولوله در ماتريس پلیمری، اعوجاج نانولوله

به عنوان عوامل موثر در خواص نانوکامپوزيت مورد مطالعه قرار آنها ای تجمع نقطه

ا های انجام گردد که اثر اين پارامترگیرد. برای اين منظور مدلسازی بايد به گونهمی

همانطور که در مقدمه ارائه شد، با توجه باشد.  مطالعهقابل  RVEبرروی خواص کلی 

بندی ماتريس منظم و موجدار نانولوله در نحوه المان توزيع غیربه مشکالتی که 

 تا به حال مرجعیبر اساس مطالعات نويسندگان اين مقاله، کند، پلیمری ايجاد می

توزيع سه بعدی موجدار آن را با استفاده از روش اجزای محدود مورد مطالعه قرار 

 نداده است. 

بصورت مکعب مستطیل، با استفاده  RVEابتدا ماتريس پلیمری برای مدل سازی اين 

، ترسیم نشان داده شده است 5شکلمشابه آنچه در  Solid186های منظم از المان

نانومتر  21x211x211دارای ابعاد  RVEگردد اين . همانطور که مشاهده میگرددمی

 باشد.می

 

 توصیف توزیع نانولوله کربنی در نانوکامپوزیت

های کربنی در ماتريس پلیمری نیاز است که ابتدا برای امکان توصیف توزيع نانولوله

 گردد:های اولیه مورد نیاز به شرح زير تعريف میتعدادی از پارامتر

irنانولوله کربنیهای : طول هريک از برش  

L: طول کلی نانولوله کربنی 

iN: نود آغاز برشi ام نانولوله برروی المانSolid 

1iN 
 Solidام نانولوله برروی المان iنود پايان برش :

i: ( زاويه قطبیPolar angleبرای جهت برش )i ام بر اساس دستگاه مختصات

1iکروی تعريف شده در انتهای برش  ام 

i: ( زاويه سمتیangle zimuthalAبرای جهت برش )i ام بر اساس دستگاه

1iمختصات کروی تعريف شده در انتهای برش  ام 

, ,s s sx y z:  نقطه آغاز نانولوله بر اساس محور مختصات کارتزين کلیRVE 

 باشد: بر اين اساس فرآيند ترسیم به شرح زير می

,زين )ابتدا يک نقطه آغا - ,s s sx y z انتخاب( نانولوله بطور اتفاقی برروی ماتريس پلیمری 

 گردد.می

يک مختصات کروی موضعی در اين نقطه در نظر گرفته شده و با در نظر گرفتن  -

 شود. جهت اولین برش مشخص می 1و 1 احتماالتی

گردد برای گره دوم انتخاب می 5شکلنزديکترين نود موجود در مدل ارائه شده در  -

 گردد. و اولین برش ترسیم می

اين  Zيابد که محور ای به نقطه پايانی برش اول انتقال میدستگاه کروی به گونه -

 دستگاه در جهت برش ترسیم شده اول باشد. 

های نانولوله معادل های بعدی تکرار شده تا طول مجموع برشاين فرآيند برای گره -

 ( گردد. Lطول کلی نانولوله )
 

 های کربنی در ماتریس پلیمریتوزیع سه بعدی نانولوله :نتایج

ده نانولوله کربنی، اکنون بايد با کنترل مقادير ياد شپس از تعريف فرآيند ترسیم يک 

های کربنی را در مجموعه بتوان بر اساس نیازمندی مورد نظر، توزيع دلخواه نانولوله

ای هبطور مثال، برای ترسیم يک حجم مبین شامل نانولوله. کردنانوکامپوزيت فراهم 

 امکان پذير است.  iو  iکربنی هم راستا، با محدود کردن مقادير 

90بترتیب برابر با  iو  iبازه تعريف شده برای در حالت کلی  90i   و

0 180i توجه به ماهیت فیزيکی و هم نوع توزيع اين مقادير هم با  باشد.می

جاج میزان اعوباشند. کربنی در ماتريس پلیمری، مقادير کوچکتری دارا مینانولوله

-اين دو زاويه تعريف میبر محدوديت  اعمالهای کربنی در نانوکامپوزيت با نانولوله

 در محدوده دلخواه اين دو زاويه فتوصیبه منظور  i گردد. برای اين منظور زاويه

iبشکل  iو iهای گردد که بازه زاويهبه شکلی تعريف می i i      و

90 90i i i       .تعیین شود 

0iبرای ترسیم نانولوله کربنی مستقیم توزيع شده در ماتريس پلیمری، مقدار   

شان ی نتوزيع نانولوله مستقیم در ماتريس پلیمر 1شکلدر نظر گرفته خواهد شد. در 

گردد که جهت الیاف بصورت مستقیم مشاهده می، RVEداده شده است. در اين 

باشد ولی با توجه به زاويه اولیه اين الیاف، الیاف در يک جهت ترسیم نشده است. می

بر اين اساس، برای آنکه اين الیاف در يک جهت ترسیم شود، زاويه اولیه را نیز بايد 

 . در نظر گرفتبرابر 

50iهای کربنی موجدار با با زاويه انحراف توزيع نانولوله 8شکلدر 
  نشان داده

,شده است. برای ترسیم توزيع نشان داده شده در اين شکل، ,s s sx y z  با استفاده

-بر اين اساس امکان توزيع نانولولهانتخاب شده است.  RVEاز توزيع يکنواخت برای 

دهد. طول هريک های کربنی در سراسر محدوده حجم مبین را بصورت يکنواخت می

انتخاب  [21]های کربنی با توجه به توزيع احتماالتی ارائه شده در مرجع از نانولوله

 شده است.
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 های کربنی در حجم  مبینایجاد تجمع نانولوله

های پلیمری که در يکی از مهمترين عوامل موثر در خواص مکانیکی نانوکامپوزيت

ای هباشد، تجمع نانولولهمطالعه المان حجمی مبین در ابعاد میکرو قابل بررسی می

در ابعاد میکرو  RVEباشد. از اين سو الگوريتمی برای مدل سازی يک کربنی می

در الگوريتم ارائه شده  مدل سازی اين تجمع را دارا باشد.باشد که توانايی موفق می

، اين توزيع با استفاده از ترسیم کروی [21] (.Han et alتوسط هان و همکارانش )

انجام شده است. در اين روش با استفاده از تعريف يک محدوده مشخص کروی، اجازه 

شود. اگرچه اين روش از ديدگاه رياضی بطور کامل يک از آن داده نمی خروج نانولوله

کل ها با يک شحالت واقعی، تجمع نانولولهدر دهد. کره مملو از نانولوله را تشکیل می

  باشد.هندسی مشخص قابل ترسیم نمی

الگوريتم تدوين شده در اين تحقیق، اين تجمع با تعیین محدوده برای نقطه در 

ردد. گزاويه انحراف نانولوله تعريف میکربنی در ماتريس پلیمری و آغازين نانولوله

به شکل  RVEهای کل نانولوله به های مجتمعلهابتدا پارامتر بسیار مهم نسبت نانولو

 گردد: زير تعريف می

(2        ) 1

N

i

i
r

r

l

C
l



 

-تعداد تجمع Nام، iهای کربنی موجود در تجمع مجموع طول نانولوله ilکه در آن 

-می RVEهای موجود در مجموع طول تمامی نانولوله rlو  RVEهای موجود در 

0توان نتیجه گرفت اين نسبت در بازه باشد. می 1rC گردد. زمانی تعريف می

 RVEباشد به اين معنی است که هیچگونه تجمعی در که اين مقدار برابر صفر می

توان به عنوان مثالی از اين را می 8شکلنشان داده شده در  RVEتعريف نشده است. 

باشد، به اين معنی برابر يک می rCتعريف نمود. از سوی ديگر زمانی که RVEنوع 

در ماتريس پلیمری قرار  بصورت مجتمعهای کربنی باشد که تمامی نانولولهمی

رابطه توان با استفاده از را می RVEهای موجود در همچنین طول نانولولهاند. گرفته

 ( بیان نمود. 3)

(3        ) 
1

p RVE

f

l wr V


 

 RVEحجم  RVEVچگالی پلیمر،  pنسبت جرمی نانولوله کربنی ،  wrکه در آن

کربنی موجود در تجمع را با  توان میزان طول نانولولهباشد. بر اين اساس میمی

 استفاده از رابطه زير بدست آورد: 

(4        ) 
1

i i p i

f

l wr V


 

که در اين رابطه
iwr ها در محدوده تجمع بوده نسبت جرمی نانولوله

iV  نیز حجم

 باشد. تجمع می

نقطه آغازين  بازه انتخاب، RVEهمانطور که بیان شد به منظور اعمال تجمع در 

برای اين منظور، محدوده بااليی و پايینی محدوده تجمع در جهت گردد. محدود می

S به ترتیب با
iSu  و

iSl همچنین مقدار زاويه گردد. تعريف می
i  نبايد کمتر از

 درجه باشد.  51

های کربنی با توجه به الگوريتم معرفی شده در اين ، توزيع مجتمع نانولوله9شکلدر 

0.8Crتحقیق نشان داده شده است. برای ترسیم اين تصوير مقادير نسبت تجمع  

80Xlبترتیب،  Yو  Xر جهت های ، محدوده پايین و باال برای تجمع د Y l m 

 ،120Xu Yu m  50و در نهايت زاويه انحرافi
  در نظر گرفته شده

های کربنی درست در محدوده مرکزی نانولولهشود، در اين شکل مشاهده میاست. 

RVE ع سازی تجمالگوريتم ياد شده در مدل اند که نشان دهنده توانايیمجتمع شده

 باشد. های کربنی مینانولوله

 

 نتیجه گیری

های پلیمری در ابعاد میکرو در اين تحقیق، برخی عوامل موثر در رفتار نانوکامپوزيت

نی، های کربهای کربنی، اعوجاج نانولولهاين موارد شامل توزيع نانولوله بیان گرديد.

شود. همچنین به های کربنی در ماتريس پلیمری مینولولهتنوع در آنها و تجمع نا

منظور ارزيابی خواص مکانیکی و استحکامی اين مواد، با استفاده از روش اجزای 

محدود، يک الگوريتم چند مقیاسی تعريف شد که شامل مطالعه در ابعاد نانو و میکرو 

 گرديد. می

برای نشان دادن خواص مکانیکی  در مدلسازی در ابعاد نانو، از تیر غیرخطی معادل

ای آنها استفاده شد که نتايج آنها برکربنی، ماتريس پلیمری و فضای میانی نانولوله

  .ه استهای کربنی زيکزاک و آرمچیر در کشش، خمش و برش ترسیم شدنانولوله

های کربنی در ماتريس پلیمری در ابعاد همچنین يک الگوريتم برای توزيع نانولوله

ی مدل کردن انواع توزيع شان داده شد اين الگوريتم توانايمیکرو تدوين شد و ن

های کربنی را چه بصورت مستقیم و هم راستا شده و چه بصورت احتماالتی نانولوله

های باال و همچنین با تعريف نسبت تجمع و تعريف محدوده. باشددارا میدار را موج

در  های کربنیوانايی مدلسازی تجمع نانولولهپايین محدوده تجمع، اين الگوريتم ت

 باشد. ماتريس پلیمری را نیز دارا می

 

 

z
Polymer matrix

Defective CNT

Intact CNT

Covalent bonds

vdW interactions

RVE including functionalized long CNT

RVE including intact long CNT

 

 المان حجمی مبین برای بررسی پلیمر تقویت شده با نانولوله عاملدارشده و نانولوله سالم -1شکل
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 شده برای تحلیل در ابعاد نانوشرایط مرزی استفاده  -2شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 
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(c) 

 (10,0نانولوله ) برایخواص غیر خطی تیر معادل 3شکل
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 (12,12نانولوله ) برایخواص غیر خطی تیر معادل  -4شکل

 
 

 

  RVEپلیمری ماتریس ابعاد و المان بندی  -5شکل
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  RVE تصات توصیف کننده نانولوله در یکخدستگاه های م -6شکل

 

 

0iهای مستقیم )حجم مبین برای نانولوله -7شکل
) 

 

 

) موج دار با زاویه انحرافهای حجم مبین برای نانولوله -8شکل

50i
) با توزیع یکنواخت 

 

 

0.8Crدر های کربنی توزیع مجتمع نانولوله -9شکل  ،

80Xl Y l m  ،120Xu Yu m   50وi
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