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Abstract
This study presents a Silicon nano bio-sensor based on modified continuum mechanics model of EulerBernoulli beam theory. This cantilever resonant nano-sensor works based on the shift of resonant
frequency due to the adsorption of very small particles such as viruses and bacteria. To this end, the
surface of nano bio-sensor is impregnated into a biologically active substance such as Myosin as an
adsorbate layer. However, most conducted studies have ignored the effects of mass and stiffness of this
adsorbate layer and nonlocal parameter, whereas these factors play a major role in changing the
resonant frequency at nano-scale and the precision of mechanical nano bio-sensors. By calculating and
regarding all of the mentioned effects, in this study a Silicon nano bio-sensor with a full coverage of the
adsorbate layer is precisely analyzed. The results show that the calculation of nonlocal effect reduces
the resonant frequency of the nano sensor, and this effect cannot be ignored in the nano-scale. It is also
observed that considering the effects of the mass and stiffness of the adsorbate layer separately, may
not lead to the exact answer, but the result of both of these effects should be taken into account. In
fact, simultaneously considering these effects, it reduces the resonant frequency of nano sensor, which
can be useful in designing and analyzing mechanical Silicon nano bio-sensors and increasing the
accuracy of their detection. Finally, for the purpose of verification assessment, the numerical results
were compared with the results of other studies in the full coverage of the myosin adsorbate layer,
which showed complete agreement with them.
Keywords: Resonant Nano Bio-Sensor, Pathogenic Agents, Euler-Bernoulli Beam, Myosin Adsorbate Layer,
Nonlocal Effect
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چکیده
در این پژوهش ،یک نانو زیستحسگر سیلیکونی بر پایهی مدل مکانیک محیطهای پیوستهی اصالح شدهی تیر اویلر-برنولی ارائه شده
است .اساس کار این نانوحسگر ارتعاشی یک سر گیردار ،محاسبهی تغییر فرکانس تشدید به دلیل جذب سطحی ذرات بسیار کوچک
مانند ویروسها و باکتریها میباشد .برای این منظور ،سطح نانو زیستحسگرها را به یک مادهی بیولوژیک مانند میوسین به عنوان
الیهی جاذب آغشته میکنند .در بیشتر تحقیقهای انجام شده ،از اثرهای جرم و سختی این الیهی جاذب و همچنین اثرهای
غیرموضعی ،چشمپوشی شده است .در حالی که این عوامل نقش زیادی در تغییر فرکانس تشدید و دقت نانو زیستحسگرهای مکانیکی
در ابعاد نانو دارند .در این پژوهش با محاسبهی تمام اثرهای یاد شده ،به بررسی و تحلیل دقیق یک نانو زیستحسگر سیلیکونی با
پوشش کامل الیهی جاذب میوسین پرداخته شده است .نتایج به دست آمده نشان میدهد که محاسبهی اثرهای غیرموضعی باعث
کاهش فرکانس ارتعاشی نانوحسگر میشود و این اثر در مقیاس نانو قابل چشمپوشی نمیباشد .همچنین مشاهده گردید که در نظر
گرفتن اثرهای جرم و سختی الیهی جاذب ،به تنهایی پاسخ دقیقی به همراه ندارد ،بلکه برایند هر دو اثر باید لحاظ شود .در واقع در
نظر گرفتن همزمان این اثرها ،باعث کاهش فرکانس تشدید نانوحسگر میگردد که این مساله میتواند در طراحی و تحلیل نانو
زیستحسگرهای سیلیکونی مکانیکی و افزایش دقت تشخیص آنها بسیار مفید باشد .همچنین به منظور اعتبارسنجی پژوهش ،نتایج
عددی به دست آمده با نتایج پژوهشهای دیگر در حالت پوشش کامل الیهی جاذب میوسین مقایسه گردید که تطابق کامل با آن را
نشان داد.
کلیدواژهها :نانو زیستحسگر ارتعاشی ،عوامل بیماریزا ،تیر اویلر-برنولی ،الیهی جاذب میوسین ،اثر غیرموضعی
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 -1مقدمه
فناوری نانو ،تحولی در تشخیص و درمان بیماریهای سرطانی،
قلبی-عروقی و عفونی ایجاد کرده است .به این منظور ،یکی از
مهمترین کاربردهای فناوری نانو ،نانوحسگرهای مکانیکی
هستند که با آنها میتوان عوامل بیماریزا را بر اساس تغییر
فرکانس حسگر شناسایی نمود [ .]5در مقیاس میکرو و نانو،
پیوندهای قوی بین ساختارها با خواص مکانیکی ،الکتریکی و
یا شیمیایی وجود دارد که به وسیلهی این حساسیت بسیار
باال ،ناچیزترین تغییرات مکانیکی نیز قابل تشخیص هستند ،به
طوری که حد تشخیص آن بسیار بیشتر از روشهای متداول
است .در این زمینه ،یکی از مهمترین ویژگیهای قابل محاسبه
در تیرها ،تغییر فرکانس تشدید میباشد و با توجه به این که
تیر دارای ابعاد میکرو یا نانو است ،حساسیت بسیار باالتری
نسبت به تیر با ساختار ماکرو دارد [ ،]5به گونهای که حتی با
حضور یک مولکول حیاتی [ ،]7یک سلول [ ،]2یک ویروس
[ ،]1یک پروتئین [ ]9و یا یک اتم طال [ ،]3فرکانس تشدید
تغییر میکند .برای این منظور ،در نانو زیستحسگرها ،تیر را
به یک مادهی بیولوژیک ،به عنوان الیهی جاذب ،آغشته
میکنند که این الیه میتواند نوعی آنتیبادی باشد [ .]6 ،9از
این رو ،هنگامی که تیر در معرض محلول یا محیط خاصی قرار
بگیرد ،مولکولهای هدف به آن میچسبند و با این اتصال،
تغییراتی در جرم و سختی تیر ایجاد میگردد که این تغییرات
نیز به نوبهی خود باعث تغییر شکل و تغییر فرکانس حسگر
مورد نظر میشود .در این راستا ،گوپتا و همکارانش طی
پژوهشی به بررسی و تعیین جرم یک ویروس آبله با استفاده از
میکروحسگرها پرداختند که جرمی در حدود  6/1فمتوگرم
داشت [.]1
همچنین راموس و همکارانش در پژوهشی روی جذب باکتری
ای-کوالی 5روی میکروتیرهای یکسرگیردار نشان دادند که
جرم اضافه شده ،به تنهایی نمیتواند دلیل و منشا اصلی این
پاسخ حسگر باشد .آزمایش آنها نشان داد که اندازه و تغییرات
فرکانس تشدید به توزیع سلولهای باکتری جذب شده روی
تیر وابسته است .در نتیجه ،به علت جرم اضافه شدهی ناشی از
جذب باکتریها ،فرکانس تشدید کاهش مییابد ،در حالی که
افزایش فرکانس تشدید را به تاثیر سختی خمشی تیر به دلیل
وجود سختی باکتری ربط دادند [.]52
تامایو و همکارانش نیز یک مدل نظری برای پیشبینی تغییر
فرکانس تشدید به دلیل جذب سطحی مولکولها روی
E-coli

5

میکرو/نانو تیرهای یکسرگیردار ارائه دادند .آنها تغییرات
فرکانس به دست آمده از تیری با جنس سیلیکون ،زمانی که
دو جاذب پروتئین میوسین 5و آلکاناتیول 7به سطح آن متصل
شده بود ،را محاسبه کردند و نشان دادند که میتوان اثر
سختی الیهی جاذب را با اثر جرم الیهی جاذب مقایسه نمود.
در ادامه ،آنها دریافتند که هر دو اثر را میتوان با محدود
کردن جذب عوامل خارجی به مناطق تعریف شده در حسگر از
هم جدا نمود [ .]55چاست و همکارانش به بررسی کاربرد
نانوحسگرهای مکانیکی در علوم سطح ،مانند انتقال فاز
پرداختند [ .]9آنها از یک نانولولهی کربنی با طولی حدود
 512نانومتر به عنوان حسگر استفاده نمودند که با فرکانسی
نزدیک به  5گیگاهرتز ارتعاش میکرد و توانستند با بهرهگیری
از حساسیت بسیار باال ،انرژی اتصال یک اتم زنون روی سطح
نانولولهی کربنی را اندازهگیری نمایند .در بیشتر تحقیقهای
انجام شده ،عامل این تغییر فرکانس تشدید را تغییر جرم در
نظر میگرفتند ،بهگونهای که مکانیزم سنجش تمام حسگرهای
میکرو-نانو مکانیکی مورد نظر بر اساس نسبت تغییر فرکانس
بر حسب تغییر جرم بوده است [ .]9-5از طرفی ،میتوان گفت
که دانستن جرم ذرات ،به تنهایی کافی نمیباشد و بینشی
بنیادی برای تشخیص آن ایجاد نمیکند .به طور کلی ،برای
شناسایی ویروس و یا باکتری مورد نظر ،باید عالوه بر جرم،
خواص مکانیکی آن نیز مشخص باشد .اگرچه انتظار میرود که
با افزایش جرم ،فرکانس کاهش پیدا کند ،اما در یکی از
آزمایشهای انجام شده ،جذب باکتری ای-کوالی روی یک
حسگر سیلیکونی باعث افزایش فرکانس تشدید شده است.
آزمایش انجام شده نشان دهندهی این مطلب است که عالوه
بر جرم ،پارامترهای مکانیکی دیگری همچون سختی نیز موثر
است که باید به طور همزمان بررسی شوند [ .]55در این راستا
ژانگ و همکارانش نیز به بررسی اثرات کشش و تنش سطحی،
بر نتیجهی تغییرات فرکانس میکرو-نانوحسگرها پرداختند
[ .]57آنها دریافتند که بین کشش سطحی و تنش سطحی،
بینهایت ترکیب وجود دارد که میتواند باعث تغییر هر یک از
فرکانسهای تشدید شود .در نتیجه ،آنها توانستند یک روش
تجربی جدید برای تعیین کشش و تنش سطحی به دست
آورند .همچنین ژانگ [ ]52در پژوهش دیگری در سال
 ،5252به بررسی هر دو پارامتر جرم و سختی برای حسگرهای
میکرو و نانو مکانیکی پرداخت ،زیرا وی دریافته بود که اگر
تاثیر سختی مطرح نشود ،پاسخ فرکانس تشدید به اشتباه
Myosin
Alkanethiol

5
7
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تفسیر میشود .او برای این منظور ،با استفاده از تقریب
هندسی ،ضخامتهای مختلفی برای الیهی جاذب در نظر
گرفت و دو معادلهی مستقل برای دو مجهول سختی و جرم
به دست آورد.
اگرچه در این زمینه که دو پارامتر جرم و سختی را مورد
بررسی قرار دهند ،تحقیقات اندکی انجام شده [ ،]51 ،52اما
این پژوهشها بیشتر برای میکروحسگرها قابل استفاده است،
زیرا از اثرهای غیرموضعی 1مربوط به اندازههای کوچک در این
ابعاد و روی حسگر چشمپوشی شده است .در واقع چشمپوشی
از اثرهای غیرموضعی در مقیاس نانو ،خود باعث ایجاد خطا و
تفسیر اشتباه نتایج در نانوحسگرها میگردد .از این رو ،در این
پژوهش برای تفسیر دقیقتر پاسخ ارتعاشی نانوحسگر ،عالوه بر
محاسبهی اثرهای اندازههای کوچک ،اثرهای بیشتری چون
جرم ویروس یا باکتری مورد نظر و الیهی جاذب آن و
همچنین سختی حاصل از این افزایش جرم نیز در نظر گرفته
میشود .سپس معادالت اصالحشده به کمک روش انرژی و بر
پایهی مدل تیر اویلر-برنولی محاسبه میشوند و مقایسهای بین
تغییر فرکانس ارتعاشی در حالت آزاد با حالتی که جرم عوامل
بیماریزا مانند ویروس یا باکتری به نانوحسگر متصل شده
است ،انجام میشود.

 -2تحلیل ارتعاشات نانوحسگر
 -1-2معادالت حاکم بر ارتعاشات نانوحسگر
در این بخش ،به تحلیل ارتعاشی نانو زیستحسگرهای
سیلیکونی بر پایهی مدل غیرموضعی تیر اویلر-برنولی پرداخته
میشود .این مدل برای تیرهای بلند و نازک به کار میرود که
در آن از تغییرات تنش برشی روی سطح مقطع تیر
چشمپوشی میگردد .در نتیجه ،با توجه به مقدار طول ،عرض
و ضخامت نانوحسگر مورد نظر ،این یک فرض منطقی و قابل
قبول میباشد.
به این منظور ،یک نانوتیر یکسرگیردار به عنوان نانوحسگر در
نظر گرفته شده است که پوشش سراسری سطح آن همانند
شکل ( )5با الیهی جاذب مربوط به آنتیبادی یک ویروس و یا
باکتری خاص میباشد .همچنین این شکل ،سیستم مختصات
مربوط به این مساله را نیز نشان میدهد.
همانطور که در این شکل مشخص است ،پارامترهای h ،b ،Lو
 haبه ترتیب طول ،عرض ،ضخامت نانوحسگر و ضخامت الیهی
جاذب میوسین میباشند .در رابطهی ( ،)5معادلهی حاکم بر
Nonlocal Effects

5

ارتعاشات نانوحسگر در حضور پارامترهای مختلفی همچون
اثرهای غیرموضعی ،تغییرات جرم و سختی و با چشمپوشی از
اثرات تنشهای سطحی و اینرسی دورانی بیان شده است
[.]59
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در معادلهی ( w ،)5خیز تیر در نقاط مختلف دامنه بوده و
پارامترهای   ، Eو  Aبه ترتیب بیانگر مدول یانگ ،چگالی
بر واحد طول و مساحت سطح مقطع تیر میباشند .در ضمن،
پارامتر  به عنوان ضریب پواسون و  نشان دهندهی اثر
االستیسیتهی غیرموضعی 5مربوط به اندازههای کوچک تیر
میباشد [ .]53همچنین در این رابطه میتوان  Dو  mرا
به ترتیب تغییر سختی و تغییر جرم نامید که به علت حضور
الیهی جاذب به وجود میآیند و به صورت رابطهی ( )5تعریف
میشوند [:]52
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که در این رابطه  a ، Ea ،و  Aaبه ترتیب مدول یانگ،
چگالی بر واحد طول و سطح مقطع الیهی جاذب هستند.
همچنین  mvجرم مادهی جذب شده (عوامل بیماریزا) و
 D  EIسختی خمشی نانوحسگر میباشد.

شکل ( -)1نانوحسگر یکسرگیردار به همراه الیهی جاذب میوسین

 -2-2تحلیل معادالت حاکم بر ارتعاشات نانوحسگر
در این قسمت با استفاده از روش جداسازی متغیرها و تعریف
مقدار  w ( x, t )  U ( x)ei tدر حل معادلهی ( ،)5توابع مکان و
زمان به شکل معادلهی ( )7از هم جدا میشوند:
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Nonlocal Elasticity
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برای سادهتر شدن معادلهی ( )7میتوان پارامترهای جدید را
به شکل معادلهی ( )2در نظر گرفت:

ماتریس ضرایب  ،Kمیتوان مسالهی مقادیر ویژهی مورد نظر را
تحلیل نمود .برای این منظور با استفاده از روش حل عددی
رانگ-کوتای مرتبهی چهار و کدنویسی در نرمافزار متلب،
مقدار فرکانس نانوحسگر مورد نظر به دست میآید.

پس از جایگذاری پارامترهای تعریف شده در معادلهی (،)7
برای برقراری این معادله ،میتوان معادلهی دیفرانسیلی ساده
شدهی ( )1را چنین به دست میآورد:

 -3نتایج عددی

)  2 ( A  m
) 2 ( A  m
, 2 
)( EI  D
)( EI  D

()2

1 

U ( 4) ( x)  1U ( 2) ( x)   2U ( x)  0

()1

سپس با حل معادلهی همگن ( ،)1ثابتهای پاسخ آن به شکل
معادلهی ( )9به دست میآید:
1

()9

2






2
 1  1  4 2
k2  
2



1

2

 ,




2
  1  1  4 2
k1  
2



در ادامه ،پاسخ مکانی معادلهی ( )5به کمک ثابتهای تعریف
شده در معادلهی ( ،)9به صورت معادلهی ( )3فرض میشود:
()3

)U ( x)  A sin( k1 x)  B cos(k1 x)  C sinh( k 2 x
 D cosh(k 2 x) , 0  x  L

که در این رابطه ،چهار ثابت مجهول  C ، B ، Aو  Dتوسط
شرایط مرزی مساله به دست میآیند .با توجه به فرض نانوتیر
یکسرگیردار ،شرایط مرزی به صورت رابطهی ( )9میباشند:
()9

dU
d 2U
d 3U
(0)  0 ,
( L)  0 ,
( L)  0
2
dx
dx
dx 3

U (0)  0 ,

اکنون با ترکیب پاسخ مکانی در معادلهی ( )3و چهار شرط
مرزی موجود در رابطهی ( ،)9مسالهی مقادیر ویژه به صورت
معادلهی ( )6شکل میگیرد:
()6

در این بخش به بررسی و تحلیل ارتعاشی نانو زیستحسگر
سیلیکونی با پوشش کامل الیهی جاذب تحت تاثیر پارامترهای
مختلفی همچون اثرهای غیرموضعی و همچنین تغییرات جرم
و سختی ناشی از الیهی جاذب پرداخته شده است .به این
منظور ،نانوحسگر از جنس سیلیکون [ ]59با مشخصات
 ،   0.24 ،   2370 kg m3 ، E  210GPaبا طول ، L  1 m
عرض  b  200nmو ضخامت  h  20nmدر نظر گرفته شده
است .همچنین در این تحلیل ،الیهی جاذب از جنس میوسین
[ ]52با مشخصات  a  183 kg m3 ، Ea  0.7GPaو با ضخامت
 ha  2nmفرض شده است .تحلیلهای ارتعاشی نانوحسگر
مربوطه در دو حالت بدون الیهی جاذب و با پوشش کامل
الیهی جاذب در نظر گرفته شده است.

 -1-3اثرهای غیرموضعی ،سختی و جرم الیهی
جاذب میوسین
در این قسمت ،نخست با چشمپوشی از اثرهای غیرموضعی و
جرم ویروسهای اضافه شده ، (  mv  0) ،تنها اثرهای سختی
و جرم الیهی جاذب میوسین مورد بررسی قرار گرفته است .در
شکل ( )5به بررسی فرکانس سه مود اول بر حسب تغییرات
نسبت طول به ضخامت نانو زیستحسگر در پوشش سراسری
الیهی جاذب میوسین پرداخته شده است.

KV  0

در این رابطه K ،ماتریس ضرایب  2×2میباشد .همچنین بردار
 Vبا استفاده از ضرایب ثابت مربوط به تابع جابهجایی نانوتیر
در رابطهی ( ،)3به شکل زیر تعریف میگردد:
()52

V T  A, B, C , D

اکنون با جایگذاری مقادیر ، ha ، Ea ،  ،  ،  ، h ، b ، E
 mvدر معادلهی ( )6و مساوی صفر قرار دادن دترمینان

شکل ( -)2فرکانس سه مود اول بر حسب نسبت طول به ضخامت
با پوشش کامل الیهی جاذب )(  mv  0
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همچنین در جدول ( ،)5با در نظر گرفتن مقادیر مختلف تغییر
جرم ناشی از الیهی جاذب و ویروسهای اضافه شده (  ) mبر
حسب کیلوگرم ،تاثیر این پارامتر بررسی شده است.
جدول ( -)1تحلیل فرکانس ارتعاشی نانوحسگر بر حسب طولهای
مختلف نانوحسگر (میکرومتر) برای جرمهای اضافه شدهی متفاوت
(کیلوگرم)
)Frequency (MHz
15  10 10

10  10 10

5 10 10

15.152
3.788
1.684
0.947
0.606

18.529
4.632
2.059
1.158
0.741

26.081
6.520
2.898
1.630
1.043

110

m  0

L

56.263
14.066
6.251
3.516
2.250

191.200
47.800
21.244
11.950
7.648

1
2
3
4
5

10

در ادامه و در شکل ( ،)7با قرار دادن مقادیر مختلف برای
تغییر سختی (  ) Dکه در اثر جرمهای اضافه شده به وجود
میآید ،تاثیر این پارامتر بر فرکانس نانوحسگر بررسی شده
است .در این بررسی فقط اثرات سختی و جرم برای پوشش
کامل الیهی جاذب میوسین در نظر گرفته شده است ( D
بیانگر تغییر سختی ناشی از الیهی جاذب است.).

شکل ( -)4فرکانس ارتعاشی نانوحسگر بر حسب نسبت ضخامت
الیهی جاذب به ضخامت نانوحسگر

در ادامه ،به بررسی ارتعاشات نانوحسگر تحت تاثیر اثر
غیرموضعی مربوط به اندازههای بسیار کوچک برای پوشش
سراسری الیهی جاذب میوسین پرداخته میشود .برای این
منظور در جدول ( ،)5فرکانس تشدید بر حسب تغییرات
نسبت ضخامت الیهی جاذب به ضخامت نانو زیستحسگر
بررسی شده است.
جدول ( -)2تحلیل فرکانس نانوحسگر بر حسب تغییرات پارامتر
 ha hبرای پوشش کامل الیهی جاذب میوسین
)Frequency (GHz
  2  1019
0.1897
0.1891
0.1885
0.1880
0.1876
0.1872

  1  1019
0.1898
0.1892
0.1887
0.1882
0.1877
0.1874

 0

0.1900
0.1894
0.1888
0.1883
0.1879
0.1875

ha h

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

 -4بحث و بررسی
شکل ( -)3تحلیل ارتعاشی بر حسب طول برای  Dهای مختلف
)(  mv  0

همچنین در شکل ( )2به بررسی نسبت ضخامت الیهی جاذب
به ضخامت نانو زیستحسگر و تاثیر آن بر فرکانس برای سه
حالت مختلف پرداخته شده است .در حالت اول ،فقط اثر
سختی الیهی جاذب بررسی شده است .در حالت دوم ،فقط اثر
جرم ،پارامتر تاثیرگذار میباشد و در حالت سوم ،الیهی جاذب
با حضور هر دو اثر سختی و جرم نشان داده شده است.
همچنین در این بررسی از تاثیر اثرات سطحی و اینرسی
دورانی چشمپوشی شده است و نانوحسگر تحت پوشش
سراسری الیهی جاذب میوسین میباشد.

 -1-4بررسی نتایج عددی
در شکل ( )5مشخص است که با افزایش نسبت طول به
ضخامت نانو زیستحسگر سیلیکونی ،فرکانس کاهش مییابد.
آشکار است که این پدیده به علت افزایش جرم و کاهش
سختی نانوحسگر اتفاق میافتد .همچنین نتیجهی دیگر این
است که با افزایش مودهای ارتعاشی ،فرکانس افزایش مییابد.
با توجه به جدول ( ،)5ستون اول مربوط به حالت نانوحسگر
بدون الیهی جاذب و جرمهای اضافه شده (  ) m  0میباشد.
از نتایج به دست آمده میتوان نتیجه گرفت که نانوحسگر
بدون الیهی جاذب و جرمهای اضافه شده ،دارای باالترین
فرکانس ارتعاشی بوده و بدیهی است که با افزایش تدریجی
مقدار  ، mفرکانس نیز کاهش پیدا کرده است .همچنین با
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افزایش طول نانوحسگر ،اثرپذیری این پارامتر کمتر شده است.
هرچند که با افزایش طول در یک جرم ثابت ،به علت افزایش
جرم نانوتیر و کاهش سختی آن ،فرکانس به سرعت کاهش
مییابد.
در شکل ( )7میتوان مشاهده نمود که با افزایش مقدار ، D
فرکانس تشدید نانو زیستحسگر سیلیکونی افزایش مییابد که
این به علت ارتباط مستقیم تغییر سختی با فرکانس تشدید
میباشد .همچنین میتوان مشاهده نمود که در صورت عدم
محاسبهی تغییر سختی ،مقدار فرکانس تشدید به مقدار
کمینهی خود میرسد و میتواند تفاوت بسیار زیادی با
فرکانس تشدید واقعی نانو زیستحسگر داشته باشد ،که این
مساله ،لزوم محاسبهی این پارامتر را نشان میدهد.
در شکل ( )2فرکانس تشدید بر حسب نسبت ضخامت الیهی
جاذب به ضخامت نانوحسگر برای سه حالت مختلف نشان داده
شده است .با توجه به شکل میتوان مشاهده کرد که با افزایش
نسبت ضخامت الیهی جاذب به ضخامت نانوحسگر ،در حالت
دوم و سوم ،فرکانس کاهش مییابد ،اما این روند در حالت دوم
با شیب بیشتری صورت گرفته است .با این وجود ،افزایش
همین نسبت برای حالت اول که فقط اثرات سختی وجود
دارد ،باعث افزایش فرکانس تشدید شده است .پس میتوان
نتیجه گرفت که در نظر گرفتن اثرهای جرم و سختی الیهی
جاذب ،به تنهایی پاسخ دقیقی ندارد و برایند هر دو اثر باید
لحاظ شود که در مجموع باعث کاهش فرکانس تشدید نانو
زیستحسگر میگردد .در حالیکه در تحقیقات انجام شده
تنها اثرهای افزایش جرم بدون تاثیر تغییرات سختی نانوحسگر
در تغییر فرکانس تشدید مورد بررسی قرار گرفته است که به
خودی خود نمیتواند پاسخهای دقیقی به دست آورد.
همانطور که در جدول ( )5مشاهده میشود ،سطر اول
نشانگر فرکانس تشدید نانو زیستحسگر بدون الیهی جاذب
(  ) ha  0میباشد و با افزایش ضخامت الیهی جاذب ،فرکانس
تشدید کاهش مییابد .این کاهش فرکانس همانطور که در
شکل ( )2نیز توضیح داده شد ،به علت تاثیر همزمان افزایش
جرم و سختی نانوحسگر میباشد که برایند آن در جهت
کاهش فرکانس تشدید خواهد بود .همچنین آشکار است که
در حالت کالسیک (  )   0از اثرهای غیرموضعی چشمپوشی
شده است و با افزایش پارامتر غیرموضعی در ستونهای بعدی،
فرکانس تشدید روند کاهشی خواهد داشت .در توجیهی این
پدیده نیز میتوان گفت که افزایش پارامتر غیرموضعی به نوعی
منجر به افزایش نرمی سیستم نانوتیر میشود و در نتیجه

23

باعث کاهش فرکانس تشدید خواهد شد .همچنین میتوان
مشاهده نمود که بیشترین فرکانس تشدید مربوط به حالتی
است که اثر غیرموضعی ،صفر لحاظ شود .در مقابل ،کمترین
فرکانس مربوط به حالتی است که نانو زیستحسگر با اثر
غیرموضعی )    2 1019 (m2و در بیشترین ضخامت الیهی
جاذب میوسین (

 0.5

 ) haمیباشد .در ضمن مشاهده
h

میگردد که با افزایش نسبت ضخامت الیهی جاذب به
ضخامت نانو زیستحسگر ،فرکانس تشدید کاهش مییابد .این
کاهش فرکانس نیز همانطور که پیشتر توضیح داده شد ،به
علت تاثیر همزمان افزایش جرم و سختی نانوحسگر میباشد
که برایند این دو اثر در جهت کاهش فرکانس تشدید خواهد
بود.

 -2-4اعتبارسنجی نتایج عددی
اکنون برای اعتبارسنجی و تایید نتایج عددی به دست آمده از
این پژوهش ،فرکانس ارتعاشی به دست آمده از نانوحسگر با در
نظر گرفتن اثرهای مختلف ،با نتایج موجود در پژوهشهای
دیگر مورد مقایسه قرار میگیرد .در شکل ( ،)1فرکانس
ارتعاشی بدون بعد بر حسب تغییرات نسبت ضخامت الیهی
جاذب میوسین به ضخامت نانو زیستحسگر با نتایج به دست
آمده از پژوهش ژانگ [ ]52مقایسه میگردد.

شکل ( -)5اعتبارسنجی نتایج مربوط به فرکانس بدون بعد در
مقایسه با نتایج پژوهش ژانگ []52

همانطور که مشاهده میشود ،در نمودار اول ،تنها اثرهای
جرم و سختی الیهی جاذب میوسین در فرکانس بدون بعد نانو
زیستحسگر در نظر گرفته شده و از اثرهای غیرموضعی
مربوط به اندازههای کوچک چشمپوشی شده است .نتایج این
حالت با نتایج فرکانس بدون بعد در پژوهش ژانگ [ ]52تطابق
کامل دارد .زیرا در هر دو پژوهش از اثرهای غیرموضعی
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چشمپوشی شده است و در نتیجه معادالت حاکم بر ارتعاش
 اما نمودار دوم.نانوتیر مورد نظر نیز مشابه یکدیگر میباشند
مربوط به حالتی است که در آن تمام اثرهای جرم و سختی
الیهی جاذب میوسین و همچنین اثرهای غیرموضعی مربوط
 همانطور که پیشتر.به اندازههای کوچک لحاظ شده است
 آشکار است که محاسبهی اثرهای،نیز توضیح داده شد
غیرموضعی باعث کاهش فرکانس ارتعاشی نانوحسگر میشود و
 اگرچه در پژوهشهای.این کاهش قابل چشمپوشی نمیباشد
قبلی همواره نادیده گرفته شده است که خود عامل دیگری
.برای کاهش دقت محاسباتی نانو زیستحسگر خواهد بود

 نتیجهگیری-5
 بررسی و به دست آوردن،هدف از انجام این پژوهش
پاسخهای دقیقتر نانو زیستحسگرهای مکانیکی از جنس
 اثرها و پارامترهای بیشتری، در این تحلیل.سیلیکون بود
 جرم ویروس و الیهی جاذب آن و،چون اثرهای غیرموضعی
همچنین سختی حاصل از این افزایش جرم روی فرکانس
 سپس مقایسهای بین تغییر.ارتعاشی حسگر در نظر گرفته شد
فرکانس ارتعاشی در حالت آزاد نانوتیر با حالتی که جرم
. انجام شد،ویروس و الیهی جاذب به نانوحسگر متصل است
همچنین با توجه به این که نانو زیستحسگر در محیط اتاق
 از اثر میدانهای،به تشخیص ویروس و باکتری میپردازد
 با مقایسهی نتایج به دست آمده از.گرمایی چشمپوشی شد
 مشخص شد که محاسبهی،این پژوهش و تحقیقات قبلی
 باعث کاهش فرکانس ارتعاشی نانوحسگر،اثرهای غیرموضعی
 همچنین.میشود و این کاهش قابل چشمپوشی نمیباشد
مشاهده گردید که در نظر گرفتن اثرهای جرم و سختی الیهی
 به تنهایی پاسخ دقیقی ندارند و برایند هر دو اثر باید،جاذب
لحاظ شود که در مجموع باعث کاهش فرکانس تشدید نانو
 همچنین مشاهده شد که بیشترین.زیستحسگر میگردد
فرکانس نانوحسگر در حالتی به دست میآید که اثر
 کمترین فرکانس نیز، در مقابل. صفر لحاظ شود،غیرموضعی
مربوط به حالتی است که نانوحسگر با اثر غیرموضعی
 و بیشترین ضخامت الیهی جاذب میوسین  2 1019 (m2 )
 نتایج، به منظور اعتبارسنجی محاسبات.در نظر گرفته شود
عددی به دست آمده از این پژوهش با نتایج پژوهش ژانگ
] در حالت پوشش کامل الیهی جاذب میوسین مقایسه52[
گردید که تطابق کامل با آن را نشان داد تا تاییدی بر
.محاسبات انجام شده باشد
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