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Abstract
In the most contact theories such as Hertz, DMT and JKR, which are the most practical contacts
models, biological particles are considered as a spherical elastic particle, which is not the best
assumption. In this assumption, the history of loadings are not considered in that the history of strains
and stresses will not analyzed properly. Therefore, in the first part of this paper, three models of elastic
in spherical geometry have been developed to the viscoelastic models. By simulations and comparing the
results with the experimental data of MCF-10A (breast-cancer cell), which is derived by Atomic Force
Microscopy, it is revealed that viscoelastic models are more accurate than elastic models in the forceindentation curves. Then, according to the fact that most bacteria's geometry is cylindrical, contact
theory for a sphere and cylinder have been developed and simulated for three groups of nanobacteria
(Epidermidis, SallyVirus, and Aureus). By comparing simulations results with experimental data we
observe that elastic models are not reasonable and contacts radius in viscoelastic model are smaller than
they were for elastic models.
Keywords: Atomic Force Microscopy, Viscoelastic Contact Theory, Elastic Contact Theory, Cylindrical Geometry,
Bacteria, MCF-10A
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چکیده
در اغلب تئوریهای تماس ،که از پرکاربردترین آنها میتوان به سه مدل هرتز DMT،و  JKRاشاره کرد ،ذرات زیستی بهصورت جسم
کروی االستیک در نظر گرفته شده اند که این فرض مناسبی نیست .االستیک در نظر گرفتن ذرات زیستی منجر به نادیده گرفتن
تاریخچهی بارگذاری میشود که در نتیجهی آن ،تاریخچهی تنشها و کرنشهای وارد بر ماده مورد بررسی قرار نمیگیرد .بنابراین ،در
بخش اول به توسعهی سه مدل بیان شده ،از حالت االستیک به ویسکواالستیک در هندسهی کروی پرداخته شد .شبیهسازی و مقایسهی
این سری تئوری با دادههای تجربی به دست آمده از آزمایش دندانهگذاری سلول سرطانی  MCF-10Aبهوسیلهی میکروسکوپ نیروی
اتمی در این مقاله ،نشان داد که حالت ویسکواالستیک نسبت به حالت االستیک پیشبینی بهتری را از رفتار نیرو-دندانهگذاری این سلول
ارائه میدهد .سپس ،با توجه به اینکه اکثر باکتریها دارای هندسهای نزدیک به استوانه هستند ،اقدام به توسعه و مدلسازی تئوریهای
تماسی ویسکواالستیک برای تماس یک کره و یک استوانه شد .پس از آن ،به شبیهسازی تماس االستیک و ویسکواالستیک برای سه
دستهی نانوباکتری اپیدرمیدیس ،سالیویروس و آئروس ،با استفاده از سری دوم تئوریهای توسعه دادهشده پرداخته شد .مقایسهی نتایج
شبیهسازی تماس االستیک و ویسکواالستیک با نتایج آزمایشگاهی موجود (دندانهگذاری بهوسیلهی میکروسکوپ نیروی اتمی) ،نشان داد
که در نظر گرفتن حالت االستیک برای شبیهسازی تماس نانوذرات زیستی مناسب نبوده و نتایج غیردقیقی را ارائه میدهد .همچنین،
مقایسهی نمودار شعاع تماس برحسب عمق دندانه گذاری در دو تئوری االستیک و ویسکواالستیک نشان داد که به ازای میزان شعاع
تماسی ایجادشدهی یکسان ،میزان عمق دندانهگذاری در حالت االستیک از ویسکواالستیک بیشتر است.
کلیدواژهها :میکروسکوپ نیروی اتمی،

تئوری تماسی ویسکواالستیک ،تئوری تماسی االستیک ،هندسهی استوانهای ،باکتریMCF-10A ،
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 -1مقدمه
بررسی رفتار مکانیکی نانوذرات زیستی در منیپولیشن ،احتیاج به
مدل تماسی مناسب و نیز در دست داشتن خواص مکانیکی دقیق
آنها دارد .در تئوریهای مربوط به تماس ،خواص ذرات ،هندسه
و پارامترهای محیطی نظیر جنس سطح ،مبنا در نظر گرفته
میشوند ،پس واضح است که بهکارگیری تئوری تماسی مناسب
در انجام دقیقتر فرآیند منیپولیشن بسیار موثر است .از سوی
دیگر ،بررسی و بهکارگیری خواص مکانیکی ،منوط به تئوری مورد
استفاده در مدلسازی و شبیهسازی است .مدلهایی که تاکنون
بهمنظور منیپولیشن نانوذرات زیستی به کار گرفته شده است،
اغلب االستیک بودهاند .نکتهی حائز اهمیت که در بررسی رفتار
مکانیکی با مدلهای االستیک وجود دارد ،عدم توجه این مدلها
به احتساب تاریخچهی تنشها و کرنشهای وارد بر مادهی تحت
بررسی است .ازاینرو ،مدلهای تماسی ویسکواالستیک بسیار
قابلتوجه خواهند بود.
اولین تئوری تماسی ارائهشده بین اجسام ،به هرتز نسبت داده شده
است [ .]6این در صورتی است که ینگ از نخستین کسانی بود که
بر پایهی مدل تماسی هرتز ،تئوری تماسی اجسام ویسکواالستیک
کروی را ارائه داد [ .]1مشکلی که دو تئوری االستیک و
ویسکواالستیک هرتز با آن مواجه بودند این است که انرژی
چسبندگی را در نظر نمیگیرند .ازاینرو ،مدل تماسی  JKRکه
یک مدل دقیق برای انرژیهای چسبندگی قوی مواد نرم کمی
تغییرشکلپذیر است ،توسط جانسون و همکاران ارائه شد [.]4
چادوری ،نیروی چسبندگی بین یک لنز استوانهای و یک صفحهی
تخت را بررسی کرد و یک پروتکل آزمایشگاهی برای تخمین
نیروی چسبندگی در تماس استوانه و صفحهی تخت ارائه داد []1؛
اما این نکته که این تئوری تماسی برای ذرات زیستی نظیر سلول-
ها کاربرد دارند ،توسط چو و همکارانش بررسی شد .نتیجهگیری
آنها این بود که این مدل تماسی ،مدلی دقیق برای مواد نرم و
تغییرشکلپذیری است که چسبندگی قوی دارند [ .]5کورایم و
همکارانش ،مدل تماسی  JKRکه چسبندگی را در نظر میگرفت
را بررسی کردند .آنها نتیجه گرفتند که در شبیهسازیهای تماس
نانوذرات زیستی ،استفاده از تئوری تماسی نتایج بهتری را نسبت
به زمانی که چسبندگی لحاظ نمیشد ،ارائه میدهد [ .]1هوئی و
بنی ،مدل تماسی را برای کرههای ویسکواالستیک برای بررسی
رشد ترک ارائه دادند که مدل آنها بهنوعی نسخهی توسعهیافتهی
مدل  JKRبود .شبیهسازیهای عددی آنها بهخوبی با نتایج
تجربی گذشته تطابق داشت [ .]9امروزه ،انجام فرآیند منیپولیشن
روی ذرات زیستی مختلف ،موردتوجه واقعشده است .بنابراین،
عالوه بر خاصیت ویسکواالستیکی ذرات ،هندسهی آنها نیز دارای
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اهمیت میباشد .بلوچ و همکاران ،به بررسی تاثیر هندسه بر
اندازهی عمق دندانهگذاری در مقیاس میکرو پرداختند .در این
پژوهش ،پارامترهای هندسی سلول ،مانند شعاع و ضخامت دیواره،
مورد بررسی قرار گرفتهاند [ .]1ژوپانسکا ،به بررسی حالتهای
مختلف نیروی چسبندگی بین استوانه و صفحه پرداخت .مدل
توسعه دادهشده برای حالت استوانهای در این مطالعه ،حالت
االستیک و نیروی اصطکاک را در نظر میگیرد .بررسی نتایج این
مطالعه نشان میدهد که سطح تماس با مدل پیشنهادی ،دارای
اصطکاکی کوچکتر از مدل  JKRمیباشد [.]7
در کار دیگری ،کورایم و همکاران ،به بررسی اهمیت هندسه در
فرآیند منیپولیشن پرداختند .در این کار ،با توسعهی تئوری برای
هندسهی استوانهای و مقایسهی نتایج با نتایج تجربی ،نشان داده
شد که این نتایج حدود  %1نسبت به نتایج شبیهسازی در حالت
کروی به نتایج تجربی نزدیک شدهاند [ .]64بنابراین ،پارامتر
هندسه و همچنین در نظر گرفتن نزدیکترین خاصیت به خاصیت
ذرات در حال بررسی ،میتواند در انجام دقیقتر فرآیند منیپولیشن
موثر باشد .جین و همکاران ،مدل  JKRرا برای تماس کره-استوانه
و استوانه-استوانه با سطح تماس بیضوی ،به روش عددی شبیه-
سازی کردند .نتایج شبیهسازی عددی با نتایج بهدستآمده از
روش  JKRبرای حالت کروی تطابق خوبی داشته است [.]66
کورایم و همکارانش ،تئوریهای تماس مختلف را برای نانوذرات
زیستی به شکل استوانه و استوانهی پخ خورده توسعه دادند ،تا
ذرات زیستی در ابعاد میکرو و نانو که دارای اشکال متفاوت بودند
را با دقت بیشتری در منیپولیشن با میکروسکوپ نیروی اتمی
مورد مطالعه قرار دهند .آنها در ابتدا نیروهای تماسی موثر و اثر
آنها روی مکانیک تماس را بررسی نمودند .سپس ،مدل تماسی
هرتز برای نانوذرات طال و  DNAبا هندسههای کروی ،استوانهای
و استوانهای پخخورده شبیهسازی شد .تئوریهای تماس نوع
استوانهای و استوانهای پخخورده ،بر اساس تئوریهای الندبرگ،
هیوپریچ ،دوسون ،نیکپور و هرتز برای منیپولیشن نانو/میکرو
ذرات زیستی مدلسازی شدند .با نزدیک کردن هندسهی
استوانهای به هندسهی کروی ،و مقایسهی نتایج بهدستآمده با
نتایج شبیهسازیها برای هندسهی کروی ،که قبال انجام شده بود،
نتایج صحهسنجی شدند [ .]61مرادی و همکاران ،برای نانومیله
(استوانهای شکل) بر اساس مدل  ،JKRمقدار نیرو و زمان بحرانی
برای منیپولیشن را استخراج کردند [.]64
کورایم و حفظآباد ،با توجه به اهمیت هندسه و خاصیت ذره ،ذرهی
االستوپالستیک را در دو هندسهی کروی و استوانهای مورد مطالعه
قرار دادند .در این پژوهش ،مدلهای تماسی هرتز JKR ،و چانگ
مورد استفاده قرار گرفتند .نتایج نشان داد که در بارگذاری
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یکسان ،میزان عمق دندانهگذاری و شعاع تماسی برای ذرهی
استوانهای کمتر است [.]61
مشاهده میشود که رویکرد ویسکواالستیک ،تاکنون جز برای
هندسههای کروی ،برای سایر هندسهها توسعه داده نشده است.
از اینرو ،بسیار حائز اهمیت خواهد بود تا با ارائهی یک مدل
تماسی ویسکواالستیک ،امکان رویکرد ویسکواالستیک را برای
سایر هندسهها ارائه دهیم .باکتریها یکی از مهمترین نانوذرات
زیستی هستند که اغلب دارای هندسهی استوانهای میباشند .در
این مقاله ،ابتدا سه تئوری تماسی هرتز DMT ،و  JKRاز حالت
االستیک (که شکل کالسیک آنها است) به ویسکواالستیک برای
هندسهی کروی توسعه یافتهاند .سپس ،با استفاده از آن ،تئوری
ویسکواالستیک تماسی برای هندسهی استوانهای ارائه شده است.
واضح است که با توسعهی مدل تماسی ویسکواالستیک استوانهای،
به نوعی مدل جدید االستیکی برای این هندسه توسعه داده شده
است ،چرا که مدل االستیک ،سادهشدهی مدل ویسکواالستیک
است که در آن متغیر زمان حذف شده است .پس از آن ،پیشبینی
نیرو-عمق دندانهگذاری هر کدام از مدلهای ویسکواالستیک و
االستیک برای هندسهی کروی با دادههای تجربی مقایسه
میشوند تا از عملکرد صحیح آنها اطمینان پیدا شود .سپس،
همین کار را برای هندسهی استوانهای انجام خواهیم داد .در تمام
این مراحل ،سادهترین تابع خزش (مدل فنر-دمپر کلوین) برای
شبیهسازیها در نظر گرفته خواهد شد.

 -2تئوری
 -1-2تئوری ویسکواالستیک برای اجسام کروی
در اغلب تئوریهای تماس ،سلولهای زیستی به صورت االستیک
در نظر گرفته شدهاند .در بررسی رفتار مکانیکی با مدلهای
االستیک ،به احتساب تاریخچهی تنشها و کرنشهای وارد بر
مادهی تحت بررسی توجه نمیشود .بنابراین ،نیاز به روشی که
تاریخچهی بار را در نظر گرفته و تاثیر آن را در نتایج نشان دهد،
کامال ملموس است .ازاینرو ،مدلهای تماسی ویسکواالستیک
بسیار قابلتوجه خواهند بود ،که با توسعهی آنها میتوان دقت را
در مکانیک سلولی بسیار باالتر برد [ 1و .]9
با فرض کروی بودن هر دو جسم ،و صاف و هموار در نظر گرفتن
سطوح در تماس ،اصطکاک قابلچشمپوشی خواهد بود .ناحیهی
تماس بهصورت یکنواخت و مالیم با توجه به زمان افزایش مییابد.
در مکانیک تماسی بیان شده در ادامه ،شعاع ناحیهی تماس با a
نشان داده شده است( ،شکل .)6

Creep Compliance Function

شکل ( -)1طرح شماتیک تماس دو جسم کروی

اگر مادهی اول و دوم به ترتیب دارای شعاع  𝑅1و  𝑅2بوده و 𝐸 و𝜈
به ترتیب مدول یانگ و ضریب پواسون باشند ،آنگاه شعاع موثر
از معادلهی ( )6و مدول االستیسیته از معادلهی ( )1به دست
میآیند.
) 𝑅 = (𝑅1 𝑅2 /𝑅1 + 𝑅2

))6
−1

))1
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])

1 − 𝜈2
𝐸2
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1 − 𝜈1
𝐸1

∗

([ = 𝐸

برای تماس بین دو مادهی ویسکواالستیک ،بایستی توابع تطبیقی
خزش 𝐶1 (𝑡) 6و )𝑡(  𝐶2مواد  6و  ،1به جای مدول االستیسیتهی
آنها ،در تعریف مدول االستیسیتهی موثر جایگزین شود .تابع
خزش کل به صورت )𝑡(  𝐶(𝑡) ≡ 𝐶1 (𝑡) + 𝐶2تعریف میشود
[.]9
در تئوریهای تماسی ویسکواالستیک ،از معادلهی ( )4برای
جابهجایی صفحهی درگیر در تماس استفاده میشود .اگر نیروی
𝐴𝑑𝑝 به نقطهی )  𝑃′(𝑥 ′ , 𝑦 ′وارد شود ،آنگاه جابهجایی 𝜔 در
صفحهی تماس با مختصات )𝑦  ،(𝑥,که به فاصلهی 𝜌 (= 𝜌
 )√(𝑥 − 𝑥 ′ )2 + (𝑦 − 𝑦 ′ )2به صورت معادلهی ( )4قابل محاسبه
است ،در این معادله اوپراتور * به صورت معادلهی ( )1تعریف
میشود [:]9
()4

𝑝∗ 𝐶1
𝑟2
𝑑𝐴 = 𝛿(𝑡) −
𝐴𝑑
𝑅2
𝜌 𝜋 )𝑡(𝐴

∬= 𝑤

𝑝𝜕
𝜏𝑑
𝜏𝜕

()1

𝑡

)𝜏 𝐶 ∗ 𝑝 ≡ ∫ 𝐶(𝑡 −
0−

می توان نشان داد که توزیع فشار بین اجسام در حال تماس به
فرم معادلهی ( )5است [:]9
1

𝐶 ∗ 𝑝(𝑟, 𝑡) = [𝛼(𝑡)(𝑎(𝑡)2 − 𝑟 2 )2

()5

−1

] − 𝛽(𝑡)(𝑎(𝑡)2 − 𝑟 2 ) 2
)𝑟 × 𝑈(𝑎(𝑡) −

6
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که 𝑎 شعاع تماس و 𝑅𝜋 𝛼(𝑡) = 2/است 𝑈(𝑡) .تابع پلهی واحد
میباشد:
0 𝑓𝑜𝑟 𝑡 < 0
{ = )𝑡(𝑈
1 𝑓𝑜𝑟 𝑡 ≥ 0

اگر نیروی کلی )𝑡(𝐹 را بهوسیلهی انتگرالگیری از معادلهی ()5
در ناحیهی تماس به دست آورده شود ،این نتیجه به صورت
معادلهی ( )1خواهد بود [:]9
()1
()9

𝑎(𝑡)3
))𝑡(𝛼)𝑡(𝛽𝜋− 2
𝑅
)𝑡(𝛽𝜋 −

𝑎 ( 𝑡) 2
𝑅

()64

= )𝑡(𝛿

𝜓 ∗ 𝐶 ∗ ∅ = 𝜓 ⇔ 𝜙 = 𝐶 −1

𝑎3 3
]𝑎𝛽𝜋 𝐹 = 𝐸 ∗ [ −
𝑅 2
𝑎2
=𝛿
𝛽𝜋 −
𝑅

که در آن )𝑡( βبهصورت ∗ 𝐸 β = √8𝜔/3𝜋√𝑎/بیان میشود و
در آن ثابت مربوط به چسبندگی 𝜔 ،است .با مقایسهی معادالت
( )1تا ( ،)64یعنی آنچه که در حالت االستیک و ویسکواالستیک
وجود دارد ،متوجه خواهیم شد که تابع خزش با استفاده از اپراتور
* ،جایگزین عکس مدول االستیسیتهی موثر شده است .یکی از
آسانترین روشهای ویسکوکردن ،جایگزینی سادهی تابع خزش
به جای مدول االستیسیته است .چنانچه این کار انجام شود،
تاریخچه و نحوهی بارگذاری نیز در روابط نیرو و جابهجایی وارد
میشود .بنابراین ،بیان ویسکواالستیکی )𝑡(𝛽 به صورت معادلهی
( )66خواهد بود:
()66

3

()61

آنچه که در معادالت ( )1و ( )9مجهول است β(𝑡) ،میباشد ،که
به چسبندگی بین دو جسم بستگی دارد .برای یافتن آن میبایست
به معادالت متناظر در حالت االستیک رجوع شود .روابط موجود
در مدل تماسی  JKRاالستیک در معادالت ( )7و ( )64بیان
شدهاند:
()7

به میکرومکانیک محلی (تا زمانی که تاریخچهی نیرو به
مربوط میشود) مرتبط خواهد بود [ 4و .]1
معادالت ( )9( ،)1و ( )66بیانگر مدل ویسکواالستیک JKR
هستند .آنچه مدل تماسی  JKRرا از مدل تماسی هرتز متمایز
میکند ،بیان اثر چسبندگی با استفاده از پارامتر 𝛽 است .بنابراین،
با توجه به اینکه در مدل تماسی هرتز چسبندگی نداریم ،مقدار
)𝑡(𝛽 برابر صفر است .روابط برای مدل تماسی هرتز به صورت
معادالت ( )61و ( )64میباشد:
)𝑡(𝛽

( ∗ 𝐹 = 𝐶 −1

که  ،𝐶 −1عکس اپراتور * برای 𝐶 است و به صورت معادلهی ()1
تعریف میشود:
() 1

145

)𝑡(𝑎 ∗ )𝑡( 𝐶√𝜋𝛽(𝑡) = √8𝜔/3

واضح است که درصورت ثابت ماندن خواص ویسکواالستیک،
نتیجهی حاصله ،همان تئوری مورد استفاده در حالت االستیک
است .بایستی خاطرنشان کرد که معادلهی ( ،)7معادلهای است که
در آن پاسخ کلی مادهی ویسکواالستیک (بهوسیلهی ترم )𝐹 ∗ 𝐶()

()64

)𝑡(𝑎
[∗ 𝐶= 𝐹
]
𝑅
𝑎 ( 𝑡) 2
= )𝑡(𝛿
𝑅
−1

گفتنی است مدل تماسی  ،DMTمدلی نیمهتجربی است که
نیروی چسبندگی را به صورت تجربی به مدل هرتز اضافه میکند.
بنابراین ،ما نیز به صورت نیمهتجربی مدل تماسی ویسکواالستیک
هرتز را به وسیلهی نیروی چسبندگی (𝜔𝑅𝜋 ،)𝐹𝑎 = 2اصالح و
آن را به مدل تماسی ویسکواالستیک  DMTتبدیل میکنیم:
()61

𝑎(𝑡)3
𝜔𝑅𝜋] − 2
𝑅

[ ∗ 𝐹 = 𝐶 −1

عمق دندانهگذاری در معادلهی ( )64بیان شد .کامال مشهود است
که درصورت ثابت ماندن خواص ویسکواالستیک ،نتایج حاصله
بیانگر حالت االستیک هستند ،چرا که اگر تابع خزش مقداری
ثابت داشته باشد ،اپراتور * به ضرب جبری ساده تبدیل میشود.

 -2-2تئوری ویسکواالستیک برای اجسام استوانهای
بررسی هندسهی ذرات نشان داده است که توپوگرافی برخی از
ذرات مانند باکتریها به جای هندسهی کروی بیشتر به سمت
هندسههای استوانهای گرایش دارند .از اینرو ،توسعهی مدلهای
تماسی برای هندسههای مختلف مانند استوانهای پراهمیت است.
در تماس دو کره ،مساحت سطح تماس دایره است ،اما در
تماسهای غیرکروی (تماسهایی که در آن ،حداقل هندسهی
یکی از اجسام کروی نباشد) مساحت سطح تماس بیضی خواهد
بود .از آنجایی که در این مقاله تماس بین نوک سوزن
میکروسکوپ نیروی اتمی (هندسهی کروی) و باکتری (هندسهی
استوانهای) بهطور خاص مورد بررسی قرار میگیرد ،تئوری
ویسکواالستیکی که در بخش قبل آورده شد ،متناسب با این
هندسهها تغییر و توسعه پیدا میکند.
قضیهای ریاضی بیان میکند که هر جسمی در یک نقطه از فضا
را میتوان با دو شعاع انحنای اصلی نشان داد .جهت بررسی تئوری
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تماس دو جسم در حالت کلی ،فرض میکنیم شعاعهای اصـلی
انحنـا در نقطـهی تماس برای جسم اول 𝑅1 ،و  𝑅1′و برای جسم
دوم 𝑅2 ،و  𝑅2′باشند .بدیهی است که شعاعهای اصلی مربـوط بـه
هر یک از دو جسم ،مطابق شکل ( )1در دو صفحهی عمود بر هم
قرار دارند.
′
′
𝐴 و 𝐵 ثابتهای مربوط به شعاع انحنای  𝑅1و  𝑅1و  𝑅2و  𝑅2دو
جسم در مرکز تماس هستند ،بهطوریکه [:]65
1
1
1
1
+ ′+
+ ′
𝑅1 𝑅1 𝑅2 𝑅2

()65

در اینجا  𝐴 = 2𝑅1و  𝐵 = 2𝑅1 + 2𝑅1میباشند .بنابراین داریم:
𝑠

𝑠

𝑐

𝑥̅ 2 + 𝑦̅ 2
𝑟̅ 2
=
2𝑅′
2𝑅′

()11

= 𝐴𝑥 2 + 𝐵𝑦 2

= )𝐵 2(𝐴 +
= )𝐵 2(𝐴 −

1

()61

2

2

2
1
1
1
1
)( − ′) + ( − ′
𝑅1 𝑅1
𝑅2 𝑅2
+
1
1
1
1
𝜑2 ( − ′ ) ( − ′ ) 𝑐𝑜𝑠2
[ 𝑅1 𝑅1 𝑅2 𝑅2
]

که  φزاویهی بین عمود بر قسمتهایی که شعاع انحنای آنها
و  𝑅2هستند ،میباشد 𝜔1 .و  𝜔2را میزان تغییرشکل دو جسم
𝑅1

درگیر در فشار تماس ،و  δرا میزان کل عمق دندانهگذاری
(جابهجایی نزدیکی دو جسم از لحظهی شروع تماس) در نظر
میگیرند .در حالت کلی ،جابهجایی 𝑊 از معادلهی ( )69به دست
میآید .بنابراین معادلهی ( )1در یک تماس حالت کلی به صورت
معادلهی ( )61خواهد بود:
𝑊 = 𝛿 − 𝐴𝑥 2 − 𝐵𝑦 2

()69
()61

𝑝∗𝑐1
𝑑𝐴 = 𝛿 − 𝐴𝑥 2 − 𝐵𝑦 2
𝜌 𝜋

∬ =𝑤
)𝑡(𝐴

اگر بتوانیم با تغییر متغیری مناسب ،معادلهی ( )61را به صورت
معادلهی ( )4دربیاوریم ،میتوانیم مساله را برای حالت تماس یک
کره و استوانه نیز مشخص کنیم .تبدیل مختصات را بایستی
بهگونهای انتخاب کرد که سطح تماس بیضیشکل را به دایره در
مختصات جدید تبدیل کند .مطابق شکل ( ،)4اگر شعاع ذرهی
کروی (در اینجا نوک سوزن میکروسکوپ نیروی اتمی) 𝑠𝑅 و
شعاع ذرهی استوانهای 𝑐𝑅 (در اینجا باکتری) باشد ،تعریف جدید
برای شعاع موثر را میتوان به صورت معادلهی ( )67ارائه کرد:
()67

𝑐𝑅 𝑠𝑅2
𝑠𝑅 2𝑅𝑐 +

≡ 𝑅′

حال تعریف میکنیم:
()14
()16

شکل ( -)2دو جسم و شعاعهای اصلی آنها ،هنگام تماس با
یکدیگر []65

𝑐𝑅2
𝑠𝑅 2𝑅𝑐 +

شکل ( -)3طرح شماتیک تماس یک جسم کروی و یک استوانه

پس از تغییر متغیر ذکر شده ،معادلهی ( )61به صورت معادلهی
( )14تبدیل خواهد شد:
1𝑐∗𝑝 ′
𝑟̅ 2
̅̅̅̅̅̅ = ̅𝐴𝑑
𝛿(𝑡) − ′
𝜌 𝜋
𝑅2

()14

∬ =𝑤
)𝑡(𝐴

در اینجا هم میتوان نشان داد که مشابه معادلهی ( ،)4پاسخ
معادلهی ( )14جوابی به فرم معادلهی ( )11خواهد داشت:
1

𝐶 ∗ 𝑝(𝑟 ′ , 𝑡) = [𝛼(𝑡)(𝑎(𝑡)2 − 𝑟̅ 2 )2

√𝑥 = ̅𝑥

𝑠𝑅2𝑅𝑐 + 2
√𝑦 = ̅𝑦
𝑠𝑅 2𝑅𝑐 +

()11

]

−1

𝑟̅ 2 ) 2

2

− 𝛽(𝑡)(𝑎(𝑡) −
)̅𝑟 × 𝑈(𝑎(𝑡) −
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که 𝑎 شعاع تماس در مختصات جدید است ،که به ترتیب با
استفاده از تغییر متغیر ( )14و ( )16به شعاع بزرگ ( )mو کوچک
بیضی ( )nتبدیل میشود:
()15

𝑐𝑅2
)𝑡(𝑚
𝑠𝑅 2𝑅𝑐 +

√ = )𝑡(𝑎

()11

𝑠𝑅2𝑅𝑐 + 2
)𝑡(𝑛
𝑠𝑅 2𝑅𝑐 +

√ = )𝑡(𝑎

پس از بازگشت به مختصات اصلی ،معادالت نهایی تماس به
صورت ( )19تا ( )17خواهند بود:
()19

1
)𝑡(𝛽𝜋 𝛿(𝑡) = ( ) 𝑚2 (𝑡) −
𝛿𝑅
1
1
)𝑡(𝛽𝜋 = ( + ) 𝑛2 (𝑡) −
𝑐𝑅 𝛿𝑅
𝑐𝑅2
1
√ = 𝐹∗𝐶
)𝑡( 𝑚(𝑡) [( ) 𝑚2
𝑠𝑅 2𝑅𝑐 +
𝛿𝑅
3
])𝑡(𝛽𝜋 −
2

()11

𝑠𝑅2𝑅𝑐 + 2
1
1
√=
)𝑡( 𝑛(𝑡) [( + ) 𝑛2
𝑠𝑅 2𝑅𝑐 +
𝑐𝑅 𝛿𝑅
3
])𝑡(𝛽𝜋 −
2

 -3شبیهسازی
در این مقاله ،دو سری تئوری توسعه داده شد .سری اول ،تئوری
مربوط به تئوریهای تماسی ویسکواالستیک هرتز DMT ،و JKR
برای دو جسم کروی بود .سپس در سری دوم ،این سه تئوری را
در دو حالت االستیک و ویسکواالستیک برای تماس بین یک کره
و یک استوانه توسعه دادیم .در شبیهسازی هر دو سری تئوری،
نوک سوزن از نوع کروی و االستیک در نظر گرفتهشده است.
بدیهی است که در این مورد تابع خزش آن با زمان تغییر نخواهد
کرد و مقداری ثابت خواهد داشت ،یعنی:
()44

تمام ذرات زیستی به کار گرفته شده ،بهعنوان جامد کلوین در نظر
گرفته شدهاند .مدل کلوین یک مدل سادهی ویسکواالستیک است
که در آن فنر و دمپر با یکدیگر در حالت موازی قرار دارند.
بنابراین تابع خزش برای سلول بهصورت معادلهی ( )41است:
()41

2

])𝑡(𝑚 ∗ )𝑡(𝐶 )

()17

1
2

𝑐𝑅2
𝑠𝑅 2𝑅𝑐 +

√

𝜋3

([ = )𝑡(𝛽

 -1-3شبیهسازی تماس بین دو ذرهی کروی

با توجه به اینکه در صورت ثابت ماندن مقدار تابع خزش ،اپراتور
* به ضریب جبری تبدیل میشود ،میتوان گفت که در اینجا یک
تئوری تماسی االستیک نیز برای تماس بین یک کره و استوانه
ارائه شده است .در معادالت ( )44تا ( ،)41روابط برای حالت
االستیک در این هندسه آورده شده است:
()44
()46

()41

1
𝑠𝑅

𝑠𝑅2𝑅𝑐 + 2
1
1
3
√=
])𝑡(𝛽𝜋 𝑛(𝑡) [( + ) 𝑛2 (𝑡) −
𝑠𝑅 2𝑅𝑐 +
𝑐𝑅 𝛿𝑅
2

1
2

𝜔8
𝑐𝑅2
√
])𝑡(𝑚 ∗ )𝑡(𝐶 )
𝑠𝑅 3𝜋 2𝑅𝑐 +

([ = )𝑡(𝛽

𝑠𝑅8𝜔 2𝑅𝑐 + 2
√
])𝑡(𝑛 ∗ )𝑡(𝐶 )
𝑠𝑅 3𝜋 2𝑅𝑐 +

([ =

سلول به کارگرفته شده برای صحهسنجی نتایج شبیهسازی ،سلول
سرطانی سینه ( )MCF-10Aاست .هندسهی این سلول با توجه
به نتایج توپوگرافی ،کروی میباشد .در جدول ( )6مشخصات
سلول و سوزن میکروسکوپ نیروی اتمی آورده شده است.
جدول ( -)1مشخصات به کار گرفته شده برای شبیهسازی حالت
االستیک و ویسکواالستیک []61

=𝛿

1
𝑐𝑅2
1
3
√ =𝐹
])𝑡(𝛽𝜋 𝑚(𝑡) [( ) 𝑚2 (𝑡) −
∗𝐸
𝑠𝑅 2𝑅𝑐 +
𝛿𝑅
2

1
2

()45

𝑡
1
−
)𝑡(𝑈 ) 𝑝𝜏 𝑒 𝐶𝑝 (𝑡) + 𝐶𝑡 (𝑡) = 𝐶𝑡 + (1 −
𝑝𝐸

در عبارت فوق 𝜏𝑝 ،بیانگر ثابت زمانی ذرهی زیستی میباشد.

𝑠𝑅8𝜔 2𝑅𝑐 + 2
√ ([ =
])𝑡(𝑛 ∗ )𝑡(𝐶 )
𝑠𝑅 3𝜋 2𝑅𝑐 +

1
1
𝛽𝜋 𝑚2 − 𝜋𝛽 = ( + ) 𝑛2 −
𝑐𝑅 𝑠𝑅

𝑡
𝑝𝐸)) 𝑈(𝑡)/
𝑝𝜏

𝐶𝑝 (𝑡) = (1 − 𝑒𝑥𝑝 (−

بنابراین تابع خزش کل بهصورت معادلهی ( )45است:

1

𝜔8

1 − 𝜈𝑡2
𝑡𝐸

= 𝑡𝐶 = )𝑡( 𝑡𝐶

جسم
سوزن
MCF-10A

شعاع
کروی)(nm

مدول
االستیسیته )(Gpa

ضریب
پواسون

15

617

4.19

1444

414444466

411777

 -2-3شبیهسازی تماس بین یک کره و استوانه
یکی از بهترین ذرات زیستی که هندسهای نزدیک به هندسهی
استوانهای دارد ،باکتریها هستند .در این مقاله باکتریهایی که
جهت شبیهسازی انتخاب شدهاند ،از پنج نوع باکتری مختلف
هستند ،که در سه دستهی باکتری اپیدرمیدیس ،سالیویروس و
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آئروس قرار میگیرند [ .]61در جدول ( )1مشخصات این پنج
باکتری قرار داده شده است.
جدول ( -)2مشخصات باکتریهای به کار رفته در شبیهسازی حالت
االستیک و ویسکواالستیک []61
دسته
اپیدرمیدیس
آئروس
سالیویروس

نام باکتری

مدول االستیسیته ()kPa

شعاع ()nm

ATCC 35983

9674

544

ATCC 35984

564

544

NCTC 8325-4

5191

544

HB-7

574

544

HB-C12

6414

544

 -4تحلیل نتایج شبیهسازی
در این قسمت ،نمودارهای مربوط به شبیهسازی که در قسمت
قبل توضیح داده شد ،به همراه تحلیل و صحهسنجی آنها آورده

الف) منحنی شعاع – عمق دندانهگذاری

شده است .در شکل ( )1نتایج حاصل از شبیهسازی تئوری تماس
برای دو حالت االستیک و ویسکواالستیک کروی و همچنین
مقایسهی آن با نتایج تجربی سلول سرطانی سینه MCF-10A
آورده شده است .همانطور که از نمودارهای نیرو-عمق
دندانهگذاری در شکلهای ( )1و ( )5مشاهده میشود ،با مقایسهی
روند طی شده در این نمودارها میتوان گفت که این مسیر
پیشبینیشده توسط تئوری ویسکواالستیک توسعه داده شده،
نسبت به االستیک مناسبتر است .از سوی دیگر ،با توجه به اینکه
در حالت ویسکواالستیک ،تاریخچهی زمانی نیروی واردشده و نیز
ترم تلفات مطرح است ،بایستی به ازای میزان عمقهای دندانه-
گذاری یکسان ،در حالت ویسکواالستیک نیروی بیشتری نسبت
به حالت االستیک به جسم وارد شود تا بر ترم تلفات و ثابت زمانی
سیستم فائق آید.

ب) منحنی نیرو -عمق دندانهگذاری

شکل ( -)4منحنی نیرو-عمق دندانهگذاری برای سلول  MCF-10Aدر حالت االستیک و ویسکواالستیک تئوری  ،JKRهرتز و DMT

دادههای تجربی از [ ]69استخراج شدهاند.

نگاه دقیقتر به نمودارهای نیرو-عمق دندانهگذاری را میتوان از
طریق بررسی تابع خزش در حالت االستیک و ویسکواالستیک به
دست آورد (شکل  .)1مشخص است که در حالت االستیک ،تابع
خزش ثابت است که آن را مدول االستیستهی موثر 𝐸 ∗ ،نامیدیم.
اگر به تابع خزش در معادلهی ( )45و مدول االستیستهی موثر
𝑡
دقت کنیم ،متوجه خواهیم شد که در ذرهی زیستیexp(− ) ،
𝜏
𝑝

بهگونهای جایگزین ضریب پواسون شده است .ما تابع خزش کل
را برای یک دورهی ثابت زمانی رسم کردیم .لحظهی 𝑇 = 𝑡 (که
در آن 𝑝𝜏 ≤ 𝑇) را فرض میکنیم ،بسیار بدیهی است که تمامی
خواص و پارامترهای درگیر در مساله برای این لحظه ثابت
میمانند .بنابراین در این لحظهی خاص ،حالت ویسکواالستیک

بهمانند حالت االستیک عمل کرده و تمامی خواص و پارامترهای
درگیر در مساله ثابت میمانند .به بیان دیگر حالت ویسکواالستیک
متشکل از بینهایت حالت االستیک است و با اینکه این حالتهای
االستیک در هر لحظه ثابت هستند ،اما درعینحال در زمانهای
مختلف از یکدیگر متفاوت خواهند بود .با توجه به گفتههای فوق،
برای لحظهی خاص𝑇 = 𝑡 میتوان این همارزی را به کار برد که
∗𝑇𝐸 .𝐶(𝑇) = 1/همانطور که از شکل ( )1بر میآید ،در هر لحظه
∗𝑇𝐸 ≤ ∗ 𝐸 است ،و این به آن معنی است که در حالت ویسکو به
صرف نیروی بیشتری برای رسیدن به عمق دندانهگذاری یکسان
در حالت االستیک نیاز است.
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الف) منحنی شعاع – عمق دندانهگذاری

ج) منحنی شعاع – عمق دندانهگذاری

ATCC 35983

ATCC 35984

ه) منحنی شعاع – عمق دندانهگذاری

HB-7

147

ب) منحنی نیرو -عمق دندانهگذاری

ATCC 35983

د) منحنی نیرو -عمق دندانهگذاری

ATCC 35984

و) منحنی نیرو -عمق دندانهگذاری

HB-7
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ح) منحنی شعاع – عمق دندانهگذاری

NTCT 8325-4

ی) منحنی شعاع – عمق دندانهگذاری

HBC-12

ط) منحنی نیرو -عمق دندانهگذاری

NTCT 8325-4

ک) منحنی نیرو -عمق دندانهگذاری

HBC-12

شکل ( -)5منحنی نیرو-عمق دندانهگذاری برای باکتریهای مختلف در حالت االستیک و ویسکواالستیک تئوری  ،JKRهرتز و .DMT
دادههای تجربی از [ ]61استخراج شدهاند

بنابراین ،در کل میتوان گفت که با اتخاذ رویکرد ویسکواالستیک
در نظر گرفتن ذرات زیستی ،به پیشبینی بهتری از رفتار مکانیکی
آنها در نمودار نیرو -عمق دندانهگذاری دست مییابیم.

 -5جمعبندی و نتیجهگیری

شکل ( -)6تابع خزش بر حسب زمان نسبی

بسیاری از ذرات زیستی به دلیل دارا بودن بخشهای مایع و جامد
و نیز اندامکهای ریز شناور در بخش سیتوپالسم خود ،بهگونهای
هستند که در نظر گرفتن آنها بهعنوان کامال مایع یا جامد
االستیک خطی مناسب نیست .ازاینرو ،اتخاذ تئوری تماس
مناسب برای این دسته از ذرات بسیار حائز اهمیت است .تاکنون
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در بیشتر پژوهشها رویکرد االستیک اتخاذ شده است .این امر
باعث عدم توجه این مدلها به احتساب گذشته و به عبارت دقیقتر
تاریخچهی تنشها و کرنشهای وارد بر مادهی تحت بررسی است.
ازاینرو ،مدلهای تماسی ویسکواالستیک ،بسیار مورد توجه قرار
میگیرند .در این مقاله ،ابتدا به توسعهی مدلهای تماسی پرکاربرد
هرتز DMT ،و  JKRاز االستیک به ویسکواالستیک برای دو جسم
با هندسهی کروی پرداخته شد .سپس ،نتایج شبیهسازی آن با
دادههای تجربی روی سلول  MCF-10Aمقایسه گردید .این
مقایسه نشان داد که تئوریهای ویسکواالستیک توسعهیافتهی
جدید در این مقاله ،پیشبینی بهتری از همتایان خود در حالت
االستیک در هر سه تئوری دارند.
همانطور که بیان شد ،تاکنون از رویکرد ویسکواالستیک اغلب
برای ذراتی با هندسههای کروی استفاده شده است و برای سایر
هندسهها توسعه پیدا نکرده است .ازاینرو ،ارائهی یک مدل تماسی
ویسکواالستیک ،که امکان رویکرد ویسکواالستیک را برای سایر
هندسهها فراهم کند ،اهمیت داشت .باکتریها یکی از مهمترین
نانوذرات زیستی هستند که اغلب دارای هندسهی استوانهای
میباشند .پس از آنکه از صحت عملکرد تئوریهای
ویسکواالستیک برای ذرات کروی اطمینان حاصل آمد ،تئوری
جدیدی برای تماس یک ذرهی کروی و یک ذرهی استوانهای
توسعه داده شد .مانند بخش قبل ،به شبیهسازی تماس االستیک
و ویسکواالستیک برای پنج نوع نانوباکتری پرداخته شد .مقایسهی
نتایج شبیهسازی تماس االستیک و ویسکواالستیک با نتایج
آزمایشگاهی موجود ،نشان داد که در نظر گرفتن حالت االستیک
برای شبیهسازی تماس نانوذرات زیستی نسبت به حالت
ویسکواالستیک پیشبینی با دقت کمتری را ارائه میدهد.
همچنین ،مقایسهی نمودار شعاع تماس بر حسب عمق
دندانهگذاری در دو تئوری االستیک و ویسکواالستیک ،نشان داد
که به ازای میزان شعاع تماسی ایجاد شدهی یکسان ،میزان عمق
دندانهگذاری در حالت االستیک از ویسکواالستیک بیشتر است.
بنابراین ،در کل میتوان نتیجه گرفت که در هر دو نوع هندسه،
رویکرد ویسکواالستیک نتیجهی بهتری را ارائه میدهد.

 -6فهرست عالئم
𝐴
𝑟𝑐A
𝑎
𝑝𝐸
𝑡𝐸
∗𝐸

مساحت سطح تماس ( )𝑚2
مساحت سطح تماس بحرانی ( )𝑚2
شعاع تماس (𝑚)
مدول االستیسیته ذره (𝑎𝑃)
مدول االستیسیته سوزن (𝑎𝑃)
مدول االستیسیته موثر (𝑎𝑃)
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𝐹
𝛿
𝑠𝑅
𝑐𝑅
𝑅
𝑝𝜏
𝜔

نیروی دندانهگذاری (𝑁)
عمق دندانهگذاری)(nm
شعاع کره )(m
شعاع استوانه )(m
شعاع موثر )(m
ثابت زمانی ذرهی زیستی)(s
انرژی چسبندگی )(J
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