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پاسخ غیرخطی الکترو-مگنتو-ترمو-االستیک کره نانو کامپوزیتی هوشمند ساخته
شده از پلیمر تقویت شده پیزوالکتریک با در نظر گرفتن تاثیر درصد حجمی نانولوله
چند جداره کربنی
2
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h_tourang@yahoo.com

 -5دانشیار دانشکده مهندسي مکانیک ،دانشگاه کاشان
 -2دانشجو دکتری دانشکده مهندسي مکانیک دانشگاه کاشان
چکیده
در اين مقاله يک حل غیرخطي برای پاسخ الکترو-مگنتو-ترمو-االستیک کره هوشمند ساخته شده از ماده پلیمری پیزوالکتريک تقويت شده
با نانولوله های چند جداره کربني در سه درصد حجمي مختلف بررسي شده است .کره تحت فشار داخلي و خارجي ،يک گراديان دما ،يک
میدان مغناطیسي و يک اختالف پتانسیل الکتريکي قرار داده شده است .با استفاده از معادله تعادل ،سازگاری ،معادله الکترودينامیک ماکسول،
کوپلینگ الکترومکانیکي و معادالت پتانسیل الکتريکي برای شارژ الکتريکي و روابط تنش کرنش يک معادله ديفرانسیل غیرخطي شامل
جابجايي شعاعي برای مخزن کروی بدست آمده است .ميتوان نتیجهگیری کرد که با درصد حجمي مناسب از نانولولههای چند جداره کربني
مقاومت مخزن تحت فشار نانو کامپوزيتي افزايش يافته است .همچنین با اعمال يک اختالف پتانسیل الکتريکي و میدان مغناطیسي مناسب
تغییر شکل مخزن کروی را مي توان کنترل نمود و با توجه به خصوصیات فیزيکي و مکانیکي مناسب از قبیل وزن کم و استحکام قابل قبول
و کنترل پذيری برای استفاده در مخازن دريايي پیشنهاد ميشود.
واژگان کلیدي  :پلیمر پیزوالکتریک ،الکترو-مگنتو-ترمو-االستیک غیر خطی  ،کره جدار ضخیم ،نانوکامپوزیت هوشمند.

تاريخ دريافت مقاله :
تاريخ پذيرش مقاله :

39/52/60
31/61/22

13

دو فصلنامه علمي  -پژوهشي دريافنون

سال سوم  -پايیز و زمستان 5931

مکانیکي و حرارتي را در يک کره جدار ضخیم از جنس ماده
مدرج تابعي بررسي نمودند [ .]2مويساال و همکارانش ()2660
تاثیر رسانايي حرارتي و الکتريکي نانولوله کربني تک جداره
و چند جداره در زمینهی کامپوزيت اپوکسي را بررسي کرده
و نشان دادند که رسانايي حرارتي و الکتريکي کامپوزيت
تقويت شده با نانولولهکربني چند جداره بیشتر از تک جداره
است [ .]9شیدل و الگوداس ( )2660تحلیل میکرومکانیکي
تاثیر خواص االستیکي نانولوله کربني در زمینه کامپوزيت را
مورد بررسي قرار داده و از روش موری تاناکا برای بدست
آوردن ضرايب االستیک استفاده کردند [ .]9صالحيخوجین
و جلیلي ( )2662تحلیل تنش کامپوزيت پلیمری از جنس
پیزوالکتريک تقويت شده با نانولولهکربني تک جداره تحت
بار الکترومکانیک را بررسي کردهاند و هدفشان بهدست آوردن
جابجايي بین نانولوله و ماتريس و تنش برشي تحت بارگذاری
الکترومکانیک بود که اين کار را با استفاده از تابع پتانسیل
لنارد جونز انجام دادند و به اين نتیجه رسیدند که با افزايش
بارالکتريکي فاصلهی بین نانولوله و پلیمر افزايش مييابد [.]1
کنگ و همکارانش ( )2663تنشهای ترمو-مغناطیس و
توزيع میدان مغناطیسي بر روی يک سیلندر غیر همگن را
مورد بررسي قرار دادند [ .]0ونگ و همکارانش ( )2663تاثیر
میدان مغناطیسي طولي روی انتشار موج در نانو لولههای
کربني جاسازی شده در ماتريس االستیک را بررسي کردند.
معادالت به صورت دينامیک حل شده و اثر میدان مغناطیسي
را به صورت نیروی لورنتز در معادالت تعادل اعمال کردند.
آنها نشان دادند که سرعت انتشار موج در نانو لوله با افزايش
میدان مغناطیسي طولي افزايش مييابد [ .]2اکبری آالشتي
و همکارانش ( )2652تحلیل ترمواالستیک پوسته کروی را
در حالتي که مدرج تابعي چیده شدهاند با اليههايي که
خاصیت پیزوالکتريک دارند بررسي کردند [ .]8قربانپور آراني
و همکارانش ( )2652تحلیل الکتروترمومکانیکي کره تابعي
مدرج پیزوالکتريک را به روش عددی و به کمک نرم افزار
انسیس انجام دادند [ .]3در اين تحقیق يک کره جدار ضخیم
کامپوزيتي پايه پلیمری تقويت شده با نانولوله کربني چند
جداره با سه نوع درصد حجمي مختلف ،تحت میدانهای
حرارتي ،مغناطیسي ،الکتريکي و مکانیکي مورد تحلیل و
بررسي قرار ميگیرد .اگر چه بررسي بر همکنش کوپل
مگنتو-ترمو-الکترو-مکانیک در سازه های پیزوالکتريک
همگن تحت بر همکنش استاتیک بین میدانهای

 -1مقدمه
امروزه استفاده از مواد پلیمری پیزوالکتريک در سازههای
هوشمند قابل توجه است و تجزيه وتحلیل چنین سازههايي
مورد توجه محققین در سالهای اخیر قرار گرفته است.
محققین همواره به دنبال موادی هستند که بتوانند خواص
آنها را وابسته به شرايط موجود بهینه نمايند ،در دو دهه
گذشته مواد پیزوالکتريک ساختار يافته منظم موضوع
تحقیقات بسیاری بوده است .پلیمرهای پیزوالکتريک را مي-
توان با تزريق در داخل قالب تولید نمود و امکان جوشکاری
بر روی آنها به سادگي وجود دارد و اغلب در صنايع پزشکي،
خودرو ،دريايي ،فضايي و نظامي استفاده ميگردند .بخصوص
از اين مواد ميتوان به عنوان مخزن ذخیره سازی در صنايع
دريايي در بنادر و کشتیراني استفاده نمود .مواد پیزوالکتريک
زماني که تحت يک میدان الکتريکي قرار گیرند تغییر شکل
ميدهند .از اين خاصیت آنها ميتوان برای ساخت عملگر
استفاده نمود .بنابراين اين امکان وجود دارد تا برای کنترل
مقدار تغییر شکل و افزايش طول عمر سازه از اين خاصیت
آنها استفاده نمود .همچنین مواد پیزوالکتريک در اثر اعمال
تغییر شکل اختالف پتانسیل الکتريکي تولید ميکنند که از
اين خاصیت ميتوان به عنوان حسگر استفاده نمود .در
بسیاری از کاربردها اين مواد در معرض تغییرات دمايي
مختلف قرار ميگیرند .همین طور امکان استفاده از آنها در
محیطهايي با میدانهای مغناطیسي مختلف وجود دارد و
بسته به اينکه به عنوان عمگر يا حسگر مورد استفاده قرار
گیرند ممکن است اختالف پتانسیل الکتريکي به آنها اعمال
يا از آنها به عنوان خروجي گرفته شود .چنین ترکیبي از
بارگذاری تنشهای الکتريکي حرارتي مغناطیسي را ايجاد
ميکند .تمام خواص مکانیکي پلیمر پیزوالکتريک نیز با دما
و تنش به صورت غیر خطي تغییر ميکنند.
با توجه به خصوصیات مناسب نانولولههای کربني استفاده از
آنها به عنوان تقويت کننده مواد پلیمری مورد توجه محققان
بوده است .همچنین در خصوص تحلیل تنش تحت بارگذاری
های متفاوت بر روی مواد پیزوالکتريک و کامپوزيتهای
ساخته شده از فازهای متفاوت مطالعاتي انجام گرفته است.
ونگ و زونگ ( )2669يک پوستهی استوانهای از جنس
کامپوزيت پیزوالکتريک تحت بارگذاری فشاری و حرارتي را
بررسي کرده و از قانون تواني و سری فوريه در تحلیل خود
استفاده کردند [ .]5اسالمي و همکارانش ( )2661تنشهای
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جمواد پلیمری حتي در دمای اتاق نیز تغییر شکلهای نسبتا
بزرگي در اثر بار مکانیکي دارند که با باال رفتن دما اين تغییر
شکلها به صورت غیرخطي افزايش مييابند [ ]56و [.]55
برای خصوصیات الکتريکي و حرارتي پلیمر پیزوالکتريک
بهمنظور استفاده در محاسبات عددی از تحقیق انجام شده
توسط قربانپور آراني و همکاران [ ]52استفاده شده است و
در نهايت برای محاسبه ضرايب مورد نظر در نانوکامپوزيت از
روش ترکیب استفاده شده است .در اين روش فرض ميشود
که نانولوله ها بهصورت الیافهای کوتاه و منظم در ماتريس
پراکنده شدهاند و به همین اساس خواص نانوکامپوزيت از
روش ترکیب بهدست ميآيد .فرمولهای زير نحوه محاسبه
ضرايب الکتريکي ،مغناطیسي و حرارتي نانو کامپوزيت را به
روش ترکیب نشان ميدهند [ ]59و [.]59

مغناطیسي ،حرارتي ،الکتريکي و مکانیکي و بر همکنش ناپايا
بین میدانهای مختلف در گذشته مورد مطالعه قرار گرفته
است .اما هیچ يک از آنها به بررسي رفتار کره پلیمری تقويت
شده با نانو لوله کربني تحت میدانهای ذکر شدهی فوق
نپرداختهاند.
 -2هندسه ،نوع بارگزاري و خصوصیات ماده
يک مخزن کروی جدار ضخیم با ضخامت ثابت  ،hشعاع
داخلي  ،aشعاع خارجي  bو نسبت شعاع  b a  2در نظر
گرفته شده است که مشخصات هندسي در جدول ( )5آورده
شده است .کره تحت فشار داخلي  Paو فشار
قرار دارد ،همچنین يک اختالف پتانسیل الکتريکي بین سطح
داخلي و خارجي اعمال شده است .پتانسیل الکتريکي داخل
خارجي Pb

 aو پتانسیل الکتريکي خارجي  bميباشد .توزيع دما

()5

به صورت انتقال حرارت پايدار با دمای سطح داخلي  T aو

()2

ij  Vcn  Vm 

()9
()9
()1

  Vcn  Vm

سطح خارجي  T bاست .میدان مغناطیسي يکنواخت H 

نیز در حال اعمال به تمام کره به صورت متقارن و همگن
ميباشد .در شکل ( )5مخزن کروی تحت بارگذاری الکترو-
مگنتو-ترمو-االستیک با شرايط مرزی ذکر شده نشان داده
شده است .نس مخزن کروی مطالعه شده در اين تحقیق
پلیمر پیزوالکتري ک 5ميباشد .يکي از مشکالتي که در
استفاده از اين مواد در بسیاری از کاربردها وجود دارد ضعف
آنها در بارگذاری همزمان حرارتي و مکانیکي ميباشد.
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دیالکتريک ،ضرايب پیزوالکتريک ،ضريب نفوذ پذيری
مغناطیسي ،نسبت پواسون 2و ضرايب انبساط حرارتي شعاعي
و مماسي نانو لوله ميباشند.
m
m
m
m
m
m
همچنین   ,  r , , ij , e ij ,ijضرايب مربوط به

ماتريس هستند  ,  r , , ij ,, e ij ,ij .ضرايب مربوط
به نانو کامپوزيت ميباشند V cn .و  V mدرصدهای حجمي نانو
لوله و ماتريس در کامپوزيت هستند.
در اين پژوهش اثر بارهای الکتريکي -مکانیکي ،حرارتي–
الکتريکي-مکانیکي ،مغناطیسي-الکتريکي-مکانیکي و کوپل
هم زمان اين میدانها يعني بارگذاری حرارتي -مغناطیسي-
الکتريکي-مکانیکي در کره کامپوزيتي که توسط نانو لوله
تقويت شده است ،بررسي ميشود .اثرات نانو لوله در زمینه
به صورت درصد های حجمي متفاوت تزريق نانولوله در ماده
پلیمر مورد بررسي قرار ميگیرد .خواص نانو کامپوزيت با
استفاده از روشترکیب که شرح داده شده بدست ميآيد که
ضرايب مربوط به نانو لوله از مرجع [ ]52و ضرايب پلیمر
 PVDFاز مراجع [ ]1و [ ]51استخراج ميشوند .برای

شکل ( )1نمایی از کره تحت بارگذاري الکتریکی ،مغناطیسی،
حرارتی و فشار داخلی و خارجی.
جدول ( )1مشخصات هندسی کره.
شعاع داخلي (m) a

شعاع خارجي (m) b

ضخامت کره (m) h

6.1

5

6.1

Piezoelectric

1

Poisson's Ratio
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محاسبه مدول االستیسیته غیر خطي از پارامتر مدول
االستیسته ماکسول در رابطه برگر استفاده ميشود .رابطه
برگر عبارت است از [:]50
()2
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در رابطه ( E M )2و   Mمدول فنر و ويسکوزيته میراگر

()8

1  S0

) ln(T3 T2

ماکسو ل E K ، 5و   Kمدول فنر و ويسکوزيته میراگر
کلوين 2ميباشند.
بخش اول رابطه مقدار ثابتي است که تغییر شکل االستیک
لحظهای نامیده ميشود .ضرايب رابطه برگر 9از طريق انجام
آزمايشهای متعدد محاسبه ميشوند .ضرايب رابطه برگر
برای پلیمر پیزوالکتريک تقويتشده با نانولولههای چند
جداره کربني در دماها و تنشهای مختلف توسط تانگ و
همکاران ارائه شده است [.]50
در اين تحقیق از بخش اول رابطه برگر برای محاسبه مدول
االستیسیته استفاده ميشود که اين ضرايب با استفاده از
رگرسیون غیرخطي برای تنشها و دماهای مختلف محاسبه
ميشوند .در اين روش ابتدا با توجه به مقدار  E Mدر دمای
 29درجه سانتیگراد و تنشهای مختلف ،يک تابع اولیه برای
تغییرات آن در دمای  16و  86درجهسانتیگراد حدس زده
شده است و با انطباق مقادير اين ضريب در تنش
51مگاپاسکال و دماهای  16و  86درجهسانتیگراد توابع
توزيع اين ضرايب برحسب تنش در دماهای  16و  86درجه-
سانتیگراد محاسبه ميشوند .سپس با توجه به توزيع اين
ضرايب در تنش  51مگاپاسکال و دماهای مختلف توابع تغییر
اين ضرايب با دما تعیین ميشوند .با توجه به روش توضیح
داده شده تابع تغییرات مدول االستیسیته ماکسول عبارت-
است از:

(1  ln


1  Em1 Tambient

()3

B 

 

 2  ln( Em3 1T2 e
T3 2 e S0

 2  E3

 -3مدل ریاضی و معادالت حاکم
هنگامي که سازههای ساخته شده از مواد پیزوالکتريک در
بارگذاری الکترومکانیکي قرار میگیرند معادله ساختاری
کوپلینگ الکترومکانیکي در يک ماده همگن پیزوالکتريک بر
اساس پیزواالستیسیته 9به اين صورت بیان ميگردد [:]52
()56

  C : e: E

()55

D  e :   : E

در اين معادالت  E ،σ ،εو  Dبه ترتیب تانسورهای کرنش،
تنش ،میدان الکتريکي و جابجايي الکتريکي ميباشند.

همچنین  e ،Cو  به ترتیب تانسور مرتبه چهارم
االستیسیته ،تانسور مرتبه سوم ضرايب پیزوالکتريک و تانسور
گذردهي دیالکتريک ميباشند.
معادله تعادل برای کره پیزوالکتريک [ ]58و معادله ماکسول
برای شارژ الکترواستاتیک آزاد در سیستم مختصات کروی
عبارتاند از [:]53
()52

) d rr 2( rr   

 f  0
dr
r

()59

Drr 2
 Drr  0
r
r

روابط بین کرنشها و جابجايي شعاعي و رابطه بین میدان
الکتريکي و پتانسیل الکتريکي برای مسئله تعريف شده به
اين صورت بیان ميگردند [:]26
du
u
u
d
()59
 rr  ,   ,    , Err  


 

T  50 C
 (  T 1 )e
Em (T ,  )   1   
2
T  50 C

 (  2T ) e

با استفاده از رگرسیون غیرخطي انجام شده اگر مقدار
در تنش  S 0و دماهای  T  T ambient ,T 2 ,T 3به ترتیب برابر
 E m 3 , E m 2 , E m 1و مدول االستیسیته ماده در دمای محیط
برابر  Eباشد ضرايب  1 , 1 ,  ,  2 ,  2عبارتاند از:
Em

r

dr

r

dr

در اين معادالت  rشعاع ) (mو   rrتنش شعاعي و  

تنش مماسي و  Dجابجايي الکتريکي شعاعي و  rr
شعاعي و   , کرنشهای مماسي و )  u (rجابجايي
rr

کرنش

شعاعي هستند .همچنین  f نیروی لورنتس 1ميباشد که
1

Piezo Elasticity
Lorentz Force

Maxwell
Kelvin
3
Berger
2
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همان نیروی مغناطیسي به عنوان يک نیروی خارجي است و
به اين صورت محاسبه ميشود [:]25

()26

) U  (u , 0, 0) , h  (0, 0, h
ur
), 0
t

()51

), 0

()25

e    (0, H 
h

J  (0, 

معموال فرم مرسوووم برای بي بعد سووازی مقادير فوق به اين
شرح ميباشد [:]26


r
u
E
, u  ,  r  rr ,        , E 
b
b
y
y
y

جابجايي و )  H  (0,0, H میدان مغناطیسي اولیه در
مختصات کرو ی )  (r , , ميباشند .تاثیر میدان
مغناطیسي به صورت نیروی لورنتس در معادالت حرکت
ظاهر ميشود [.]25
 u u
()50
) f   ( J  H )  .H2 ( r  r
r r
r
میدان مغناطیسي در راستای طول سیلندر و با فرض ضريب
نفوذ پذيری مغناطیسي  ، و بردار اغتشاش میدان
مغناطیسي بر اساس معادالت ماکسول 5بیان ميشود.
معادله ساختاری تنش ،کرنش ،تنش حرارتي ،میدان
الکتريکي و اجزائ بردار جابجايي الکتريکي شعاعي برای کره
نانوکامپوزيتي قطبي شده در جهت شعاعي را ميتوان با
استفاده از معادالت ( )56و ( )55به اين صورت نوشت:



  2 

()52

()58

()53

Pa
P
, Po  b
y
y

()22

e12

T ()  T 
T

y

  ( ) 

b ,C ij 
D rr

 y 11

y




 i  i T  , f



,

r



e ij

 y 11



,

y
11

e ij 

0  b

در اين معادالت   ، r ،و )   ( rبه ترتیب پتانسیل
الکتريکي بدون بعد ،جابجايي الکتريکي بدون بعد ،دمای
بدون بعد و پتانسیل الکتريکي) (W/Aهستند.
استفاده از صورتهای بي بعد شده فوق و استفاده از آنها در
معادالت ( )52( ،)59( ،)52و ( )58معادالت بدون بعد به اين
شرح بدست ميآيند:



()29

()21

D rr   e11
 11 E rr 

()22

e12  e13



 r 2  r   

 f 0


 r 2 r

0



()29

   rr   r 
  e11 
   
  
      T (r )   e12   Err 
    
 e 
      
  13 
   rr   r 



  
e13      T (r ) 
    

      


, Pi 

C ij

f 

11 
e1i
, Ei 
)(i , j  1, 2,3
y b
 y 11

  rr    2
  
     
   
   

  2


C12  C21  C31  C13  C23  C32  

 -4بدون بعدسازي معادالت



در معادالت باال  Jچگالي جريان e ،بردار اختالف میدان


الکتريسیته h ،بردار اغتشاش میدان مغناطیسي U ،بردار




E
,
2 1  ν 



که (N / m 2 ) Eمدول االستیسیته و  نسبت پواسون است.

r
u u
) h   H  ( r  r
r
r



, C11  C22  C33  

Eν

1  ν 1  2ν 




 r  C 11 C 12 C 13     rr   r 




  

   
    C 21 C 22 C 23          () 

  
   


   C 31 C 32 C 33   
  

  
 

 E1 
   
 E 2  

 
 E 3  
     r 

  rr   
  
   

E 3         ()   

   
   

    



   


E2

  E1

r



که  e33 , e13 , e11, e12ضرايب پیزوالکتريک و  r , 

 -5معادله انتقال حرارت و حل آن

ضرايب انبساط حرارتي ميباشند .با توجه به رفتار
ايزوتروپیک 2ماده پیزوالکتريک ضرايب االستیسیته به اين
صورت محاسبه ميشوند [.]25

معادله انتقال حرارت شرايط پايدار در مختصات کروی برای
مسئله يکبعدی در جهت شعاع با شرايط مرزی حرارتي برای
پلیمر پیزوالکتريک کروی توخالي بدين صورت بیان ميشود:

1

2

Maxwell Equations

Isotropic
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 2
dT  r  
r k  r 
  0,
dr 


) u ( , t



1 d
r 2 dr

()99

شرايط مرزی دمايي برای کره توخالي در حالت بدون بعد به
اين صورت بیان ميگردد [:]2
()23

   a  ,

   | b   b 

a

 | 

()96

   a 



1
d
2k 
 



a

d

b

1

a  2k   



 

   

)

()a99

2



2



2







) (q13  E 12  r

Z 4 ( , t ,  ,  e ) 

 -7حل معادله دیفرانسیل
معادله ( )99يک معادله ديفرانسیل غیر خطي است که به
دلیل وابستگي ضرايب آن به شعاع ،دما و تنش امکان حل
دقیق آن وجود ندارد .بنابراين يک روش نیمه تحلیلي برای
حل معادله ديفرانسیل مورد استفاده قرار گرفته است .در اين
روش دامنه شعاع کره به اجزائ کوچک زير دامنه مانند شکل
( )2تقسیم ميشود .واضح است که افزايش تعداد زير دامنهها
دقت نتايج را باال ميبرد .پارامترهای  Z1, Z2, Z3, Z4در معادله


 E1  
 
  E2    E1

 E3  



u
u
d
,      , Er  
a


d



2C 12

1 dq13 2
Z 3 ( , t ,  ,  e ) 
(
 (C 11  C 21 ) r
EM d  
2
2
)  (C 12  C 22 )   (q14  q 24 ) (

1  2E 2 


EM   3 

در اين معادله   ،  rrو   کرنشهای االستیک شعاعي
و محیطي هستند و در غالب بدون بعد به اين صورت نوشته
ميشوند:
()99

4E 2 ( E 2  E 1 )  2  H

r

 r   C11 C12
  
    C 21 C 22
  
   C 31 C 32

E2

Z 1 ( , t ,  ,  e ) 

d
)
d

که در اين معادله   3يک ضوريب ثابت است .با جايگزاری
معادله ( )95در معادله ( )20و ترکیب با معادله ( )21نتیجه
ميشود:

()92

) Z 2 ( , t , ,  e



3


     


  rr   r 



  
E3          ()   23 

  

      

  







1  d C 11 2
 EM 

EM  d 



2

از حل معادله ديفرانسیل ( )29نتیجه ميشود:



C13     rr   r 

  
  
C 23         () 


  

C 33        





2



 d C 12 1

 (C 12 
1 2

Z 2 ( , t ,  ,  e ) 
(  d

EM  


C
)
 22


 -6معادله دیفرانسیل الکترو-مگنتو-ترمو-مکانیک
()95

)  Z3 ( , t , ,  e

) u ( , t

2

)  Z 4 ( , t , ,  e

با حل معادله ( )28با شرايط مرزی داده شده در معادله ()23
توزيع دمای بدون بعد به صورت معادله ( )96بدست ميآيد.
 b   a 

)  Z1 ( , t , ,  e

)  2 u ( , t

( )99برای زير دامنه  محاسبه شده و به اين روش معادله
ديفرانسیل غیرخطي ( )99به يک معادله ديفرانسیل معمولي
با ضرايب ثابت برای آن زير دامنه تبديل ميگردد [.]22
k

 rr 

همچنین )  (توزيع دمای بدون بعد شده است که با
استفاده از معادله ( )96بدست ميآيد و ) (پتانسیل
الکتريکي بدون بعد است.
در نهايت با جايگذاری رابطه ( )95و ( )92در معادله تعادل
بدون بعد ( )29و جايگذاری رابطه ( )99در رابطه ( )92با
توجه به پارامترهای بيبعد سازی رابطه پیوستگي و معادله
تعادل به صورت معادله ديفرانسیل ( )99زير ساده ميشود.
شکل ( )2تقسیمبندي دامنه شعاعی به تعدادي زیردامنه
مجازي.
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معادله ديفرانسیل برای جزئ  kام شعاع بدون بعد را ميتوان
به اين صورت نوشت:
k

k

) u ( , t



()96

)  Z1k ( , t , ,  e

)  2 u ( , t

()91

)  Z 3k ( , t , ,  e

2

 2

) Z 2 k ( , t , ,  e

d) 

)  Z 4 k ( , t , ,  e
 d C 11

2

( k )  k EM k 
 d




 d C 12
1
( k )  k
2 
( k  d

  k
k
 (C 12  C 22
)



k
 2C 12
4E ( E  E )  2  H 2
  k 2  2 2 k 12
)
) (
)  (



1
k

EM

EM

 2E 2 
 k 3 
 ( ) 

EM

1
k

EM



Z 3k 



Z 4k 

()92

Z 3k
Z 2k



()92

و ريشههای معادله مشخصه را ميتوان به اين صورت نوشت:
()98

2

)(k
m1,2


) (k
 (q13( k )  q14
) ) ( k

) q12( k

k

) )  q18( k

E1
) (

k 2





) (k
) (k
 (q 23
 q 24
) ) ( k

) (k
q 22

k

) )  q18( k

E2
) (

k 2



k



)Z 2(k



)Z 4(k
)Z 2(k

3( k ) ((2E 2

)Z (k
)   4( k )  E 1 3(k)  2E 2
Z2
k
) (E 1 r  2E 2   )  ( k ) (

)Z (k
) E1 4(k
Z2

(a)  a
(b)  b

 (a)  a ,
 (b)  b ,

 r (a)   Pi ,
 r (b)   Po ,

k 1
hk
h k 1
)  u ( k 1 
)
2
2
) (k
)( k 1
hk
h k 1
 r ( k 
) r
( k 1 
)
2
2
hk
h k 1
 (k) ( k 
)   ( k 1) ( k 1 
)
2
2
d (k) k h k
d (k 1) k 1 h k 1
( 
)
(

)
d
2
d
2
k

)  3( k ) (q17( k

()99

) (k
) (k
) (k ) (k
( k ) 1 m1( k )
) (k ) (k
(k ) 1
   1( k ) (q 21
m1  q 22
)e
  2( k ) (q 21
m 2  q 22
)e m 2 

K

) (k
q 22

) Ln  

)Z 3(k

k

u ( k 

) (k
) 1 (k
) 1 (k
 r  1( k ) (q11( k ) m1( k )  q12( k ) )e m1    2( k ) (q11( k ) m 2( k )  q12( k ) )e m 2 



k



e



 2( k ) (E 1e m 2   2E 2

شروط پیوستگي جابجايي شعاعي ،تنش شعاعي ،پتانسیل
الکتريکي و مشتق پتانسیل اکتريکي برای هر کدام از
تقسیمات شعاع جزئ الزامات شرط پیوستگي ميباشند و
ميتوانیم به اين صورت بنويسیم:

با جايگذاری جابجايي بي بعد شده که از معادله ( )90بدست
ميآيد در معادله ( )92تنشهای شعاعي و محیطي برای زير
دامنه  kام به اين صورت نوشته ميشوند.
) q12( k

)Z 3(k
)Z 2(k

m 2k 

( ) 



شورايط مرزی کلي مکانیکي و الکتريکي به اين صورت بیان
ميشوند:

(U ip ) k   3k

)  Z1( k )  ( Z1( k ) )2  4Z1( k ) Z 2( k



 2E 2

k
1( k ) (E 1e m1 

) (k

 -8شرایط مرزي کلی

) (k

Z 2k



تقسیمات شعاع کره)) ضرايب انتگرال برای زير دامنه  kام
ميباشند که با اعمال شرايط پیوستگي در دو مرز زير دامنه
و شرايط مرزی کلي مشخص ميشوند.

(U gi ) k  1k e m1

Z 4k

) (

k 2



k

)Z 2(k

ثابت مجهول )  j = 1,2,3,4(  (jkو  n( k = 1,2,...nتعداد

k

) (k


Ln  

u (k  t i )  (U gi ) k  (U ip ) k

  2k e m2

1

Z 2k

حل دقیق معادله ديفرانسیل ( )91را ميتوان به صورت جمع
حل عمومي و حل خصوصي به اين صورت نوشت:




Z 1k 

()a91

()90

e

d) 

k
k
k
k
dq13 k
2
2
( )  k (C 11  C 21 ) r  k (C 12  C 22 ) 
d


2 k
d k
k
k
 k (q14
 q 24
) ( k )  (q13
)  E 12  r
)) (
d


(

1

k

m1k 

()95

1
k

)2E 2 Z 3(k
(
)  (E1  r  2 E 2   ) k
) k Z 2(k

)

1

Z 4(k) 2E 2

( )  3( k

بنابراين اختالف پتانسیل الکتريکي را برای زير دامنه  kام
ميتوان با انتگرال گرفتن از معادله ( )96به اين صورت نوشت:

k

) u ( , t

) d (
) 1 (k
) 1 (k
 1( k ) (E1m1( k )  2E 2 )e m1    2( k ) (E 1m 2( k )  2E 2 )e m 2 
d



)  3( k ) (q17( k

شرايط مرزی کلي را در حالت بدون بعد که سه شرط دارد را
به اين صورت بیان ميشود:
شرط مرزی مکانیکي برای يک کره توخالي:

()93

در معادله ( )93ضرايب  qiiوابسته به خصوصیات ماده مي-
باشند که در پیوست نشان داده شدهاند.
معادله ديفرانسیل اختالف پتانسیل الکتريکي که در زير دامنه
 kام صدق ميکند را ميتوان به صورت اين صورت نوشت:

()99

01

 r ( a )  P a
 r (1)  P b
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که  P aو  P bبه ترتیب فشارهای مکانیکي بدون بعد در
شعاع داخلي و خارجي مخزن کروی ميباشند.

()98

) H  (0, 0, H

که   a , bبه ترتیب پتانسیل الکتريکي بدون بعد در شعاع
داخلي و خارجي مخزن کروی و  Hمیدان مغناطیسي
اعمالي ميباشند.
 -شرط مرزی حرارتي برای يک کره توخالي:

اين حالت کره پیزوالکتريک به صورت يک عملگر با دو عامل
تحريک ميباشد.

 (a )  a
 ()  b

 r (1)  0

که  a , bبه ترتیب دمای بدون بعد در شعاع داخلي و
خارجي مخزن کروی ميباشند.
مجموعه ای از معادالت جبری بر اساس مجهوالت )   (jkکه

()93

 r (1)  0

()92



 -9نتایج و جمعبندي
نتايج ارائه شده در اين مقاله برای سه حالت مختلف بارگذاری
ترکیبي ترمو -مکانیکي ،الکترو-ترمو-مکانیکي و الکترو-
مگنتو-ترمو-مکانیکي آورده شده است.
حالت  :5فشار داخلي و خارجي به کره اعمال ميشود بدون
اعمال اختالف پتانسیل الکتريکي و عدم وجود میدان
مغناطیسي.
در اين نوع بارگذاری کره به بار مکانیکي و جابجايي ايجاد
شده در اثر آن واکنش نشان داده و با توجه به خاصیت
پیزوالکتريک اختالف پتانسیل الکتريکي ايجاد ميگردد که با
اندازه گیری و مشخص کردن آن ميتوان وضعیت مخزن را
مشخص نمود .در اين حالت تمام کره به عنوان يک حسگر
عمل ميکند.
شرايط مرزی دمايي برای هر سه نوع بارگذاری يکسان است.
انتقال حرارت پايدار در اثر رسانايي با دمای داخل و خارج
کره به ترتیب  30 C , 50 Cميباشد .توزيع دمايي که از
معادله ( )96بدست ميآيد در شکل ( )9نشان داده شده است.

a



Ta  50 C, Tb  30 C

حالت  :2شرايط مرزی الکترو-ترمو-مکانیکي با اعمال
اختالف پتانسیل الکتريکي و بدون میدان مغناطیسي که در
اين حالت کره توخالي تحت فشار داخلي و خارجي و اختالف
دمای داخلي و خارجي قرار ميگیرد و يک اختالف پتانسیل
الکتريکي بین سطح داخل و خارج ايجاد ميگردد .در اين
حالت کره پیزوالکتريک به صورت يک عملگر ميباشد.

Division

b

 0,

a

برای هر سه نوع بارگذاری معادالت ديفرانسیل با روش اعمال
ديويژن 5و در نظر گرفتن تغییرات خصوصیات با توجه به
مقدار تنش و دما در آن زير دامنه حل شدهاند و سپس
جابجايي ،تنشها و اختالف پتانسیل الکتريکي مشخص
شدهاند.

 r ( a )  0.8,
b

 2.5, H  4 108

 r ( a )  0.8,

Ta  50 C, Tb  30 C

 j = 1,2,3,4و  n( k = 1,2,...nتعداد تقسیمات شعاع کره)
بدست ميآيد که با استفاده از شرايط مرزی معادالت ()99
در هر زير دامنه و شرايط مرزی کلي ( )91و ( )90بدست
آمدهاند.
سه نوع بارگذاری ترکیبي مختلف الکترو-مگنتو-ترمو-
مکانیکي به شرح زير بررسي شده است:
حالت  :5شرايط مرزی ترمو-مکانیکي بدون اعمال اختالف
پتانسیل الکتريکي و میدان مغناطیسي که در اين حالت کره
توخالي تحت فشار داخلي و خارجي و اختالف دمای داخلي
و خارجي قرار ميگیرد که با توجه به جنس پیزوالکتريک
مخزن کروی اختالف پتانسیل الکتريکي بین سطح داخل و
خارج با توجه به تغییر شکل ايجاد ميشود .در اين حالت از
اين خاصیت کره ميتوان به عنوان حسگر استفاده نمود.
 0, H  0



حالت  :9شرايط مرزی الکترو-مگنتو-ترمو-مکانیکي با اعمال
اختالف پتانسیل الکتريکي و اعمال میدان مغناطیسي که در
اين حالت کره توخالي تحت فشار داخلي و خارجي و اختالف
دمای داخلي و خارجي قرار ميگیرد و يک اختالف پتانسیل
الکتريکي بین سطح داخل و خارج ايجاد ميگردد همچنین
میدان مغناطیسي  H به طور يکنواخت اعمال ميگردد .در

(1)  b

 0,

b

a

Ta  50 C, Tb  30 C

( a )   a

()90

 2.5, H  0

 0,



شرط مرزی الکتريکي و مغناطیسي برای يک کره توخالي:
()91

 r (1)  0

 r ( a )  0.8,

1
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شکل ( )3توزیع دما در جهت شعاعی براي تمام حالتهاي

شکل ( )4تنش شعاعی بدون بعد در حالت  1بارگذاري براي سه

بارگذاري.

درصد حجمی مختلف نانو کامپوزیت.

از شکل مشخص است که دما در سطح داخل و خارج شرايط
مرزی را ارضا ميکند .تنش شعاعي بدون بعد برای حالت 5
بارگذاری در شکل ( )9نمايش داده شده است .از شکل
مشخص است که در شعاع داخل و خارج همان مقادير فشار
داخلي و خارجي به عنوان تنش شعاعي بدون بعد ميباشند.
نمودار برای سه درصد حجمي مختلف نانو کامپوزيت رسم
شده است و آنگونه که نمودار نشان میدهد تغییرات در صد
حجمي تاثیر چنداني بر روی تنشهای شعاعي ندارد.
تنش محیطي برای حالت  5بارگذاری بر اساس سه درصد
حجمي مختلف در شکل ( )1نشان داده شده است .از شکل
مشخص است که درصد مختلف نانولوله بر روی تنش مماسي
تاثیر گذار است بطوری که در  PCN5توزيع يکنواخت تری
از  PVDFدارد اما در PCNB5توزيع در ضخامت با تغییرات
زياد همراه است .همچنین تقريبا در شعاع میانه ضخامت کره
تنش مماسي برای همه در صدهای حجمي يکسان است .با
توجه به اينکه کره از ماده پیزوالکتريک ساخته شده است
جابجايي شعاعي که در اثر اعمال بار ترمو-مکانیکي ايجاد
ميشود باعث القائ اختالف پتانسیل الکتريکي در طول شعاع
ميگردد.
اختالف پتانسیل الکتريکي بدون بعد برای حالت  5بارگذاری
و سه درصد حجمي مختلف نانولولهها در پلیمر  PVDFدر
شکل ( )0نشان داده شده است .مشخص است که با افزايش
درصد حجمي نانولولههای کربني مقدار اختالف پتانسیل القا
شده کاهش مييابد که کامال منطقي است و دلیل آن نداشتن
خاصیت پیزوالکتريکي نانولولههای کربني است که در زمینه
پلیمری که خاصیت پیزوالکتريک دارد افزوده ميشود.

شکل ( )5تنش شعاعی بدون بعد در حالت  1بارگذاري براي سه
درصد حجمی مختلف نانو کامپوزیت.

شکل ( )6اختالف پتانسیل الکتریکی بدون بعد در حالت 1
بارگذاري براي سه درصد حجمی مختلف نانو کامپوزیت.
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مقدار پتانسیل الکتريکي در سطح داخل و خارج بر اساس
شرايط مرزی صفر ميباشد .در اين حالت ميتوان با اندازه-
گیری پتانسیل الکتريکي در شعاعهای مختلف مخزن
وضعیت تنش و کرنشهای آن را مشخص نمود .جابجايي
شعاعي بدون بعد برای حالت  5بارگذاری بر اساس سه درصد
حجمي مختلف در شکل ( )2نشان داده شده است.
مشخص است که با اضافه شدن درصد نانولولهها تا  1درصد
باعث کم شدن جابجايي شعاعي مخزن ميشود به طوری که
حداکثر مقدار جابجايي که در شعاع داخلي روی ميدهد از
مقدار  6.691به  6.629کاهش مييابد اما با بیشتر شدن
درصد حجمي جابجايي بیشتر شده و به  6.692ميرسد .لذا
در اين حالت بارگذاری  PCN5وضعیت بهتری دارد.
حالت  :2فشار داخلي و خارجي به کره اعمال ميشود با
اعمال اختالف پتانسیل الکتريکي و عدم وجود میدان
مغناطیسي.
در اين نوع بارگذاری بر اثر اعمال فشار داخلي جابجايي
شعاعي و کرنش شعاعي روی ميدهد که جابجايي در جهت
مثبت ميباشد و با اعمال اختالف پتانسیل الکتريکي با توجه
به خاصیت پیزوالکتريک مخزن جابجايي در جهت منفي روی
ميدهد که برايند آن باعث کمتر شدن جابجايي شعاعي کره
و کرنش شعاعي ميشود .در اين حالت تمام کره به عنوان
يک عملگر ميباشد.
تنش شعاعي بدون بعد برای حالت  2بارگذاری در شکل ()8
نمايش داده شده است .از شکل مشخص است که در شعاع
داخل و خارج همان مقادير فشار داخلي و خارجي به عنوان
تنش شعاعي بدون بعد ميباشند .نمودار برای سه درصد
حجمي مختلف نانو کامپوزيت رسم شده است.

شکل ( )8تنش شعاعی بدون بعد در حالت  2بارگذاري براي سه
درصد حجمی مختلف نانو کامپوزیت.

تنش محیطي برای حالت  2بارگذاری بر اساس سه درصد
حجمي مختلف در شکل ( )3نشان داده شده است .از شکل
مشخص است که به دلیل بیشتر بودن خاصیت پیزوالکتريکي
 PVDFمقدار تنش محیطي در شعاع داخلي برای آن بیشتر
از  PCN5است و به همین ترتیب  PCNB5از هر دو توزيع
يکنواختتری دارد.
با توجه به اينکه اختالف پتانسیل الکتريکي اعمال شده است
توزيع پتانسیل الکتريکي بدون بعد در شکل ( )56نشان داده
شده است و در سطح داخلي و خارجي شرايط مرزی اعمال
شده مشخص ميباشد .با توجه به اينکه اين توزيع اجباری
ميباشد برای هر سه درصد توزيع حجمي به صورت يکسان
ميباشد .جابجايي شعاعي بدون بعد برای حالت  2بارگذاری
بر اساس سه درصد حجمي مختلف در شکل ( )55نشان داده
شده است .مشخص است که با اضافه شدن درصد نانولولهها
تا  1درصد باعث کم شدن جابجايي شعاعي مخزن ميشود.

شکل ( )7جابجایی شعاعی بدون بعد در حالت  1بارگذاري براي

شکل ( )9تنش شعاعی بدون بعد در حالت  2بارگذاري براي سه

سه درصد حجمی مختلف نانو کامپوزیت.

درصد حجمی مختلف نانو کامپوزیت.
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حالت  :9فشار داخلي و خارجي به کره اعمال ميشود به
همراه اعمال اختالف پتانسیل الکتريکي و قرار گرفتن در
میدان مغناطیسي.
در اين نوع بارگذاری کره با اعمال بار الکترو-مگنتو-ترمو-
مکانیکي مورد بررسي قرار ميگیرد و اثر قرار گرفتن در
میدان مغناطیسي و تاثیر آن بر تنشها و جابجايي کره عالوه
بر بارگذاری های حالت  2بررسي ميشود.
تنش شعاعي بدون بعد برای حالت  9بارگذاری در شکل ()52
نمايش داده شده است .از شکل مشخص است که در شعاع
داخل و خارج همان مقادير فشار داخلي و خارجي به عنوان
تنش شعاعي بدون بعد ميباشند .نمودار برای سه درصد
حجمي مختلف نانو کامپوزيت رسم شده است که شرايط
مرزی را ارضاء ميکند و تاثیر قابل مشاهده ای نسبت به
بارگذاریهای ديگر دارد.
تنش محیطي برای حالت  9بارگذاری بر اساس سه درصد
حجمي مختلف در شکل ( )59نشان داده شده است .با توجه
به اينکه میدان مغناطیسي تاثیری روی زمینه پلیمری ندارد
و تاثیر آن منحصر به نانولوله ميباشد لذا تنش مماسي حالت
پلیمر خالص در حداقل و کامپوزيت پلیمری با در صد بیشتر
در حداکثر مقدار در سرتاسر ضخامت ميباشد .اختالف
پتانسیل الکتريکي بدون بعد برای حالت  9بارگذاری و سه
درصد حجمي مختلف نانولولهها در پلیمر  PVDFدقیقا
مشابه حالت  2بارگذاری ميباشد که در شکل ( )56نشان
داده شده است .مشخص است که با توجه به اعمال اختالف
پتانسیل خارجي مانند حالت  2توزيع اختالف پتانسیل
الکتريکي مانند حالت قبل باشد و مقادير شرايط مرزی نیز به
همان صورت باشد.

شکل ( )11اختالف پتانسیل الکتریکی بدون بعد در حالت 2
بارگذاري براي سه درصد حجمی مختلف نانو کامپوزیت.

شکل ( )11جابجایی شعاعی بدون بعد در حالت  2بارگذاري براي
سه درصد حجمی مختلف نانو کامپوزیت.

اما با توجه به اعمال پتانسیل الکتريکي و بیشتر بودن خاصیت
پیزوالکتريکي  PVDFدر اين حالت وضعیت بهتری نسبت به
 PCNB5دارد اما  PCN5در کل وضعیت بهتری دارد با توجه
به باالتر بودن استحکام آن گرچه جابجايي الکتريکي آن کمتر
است .با مقايسه شکل ( )55با شکل( )2ميتوان مشاهده نمود
که اعمال پتانسیل الکتريکي جابجايي شعاعي را کنترل
نمودهاست و مقدار قابل توجهیکاهش يافته است .به طوری
که حداکثر مقدار جابجايي که در شعاع داخلي روی ميدهد
از مقدار  6.691به  6.6551برای  PVDFو از  6.629به
 6.663برای  PCN5کاهش مييابد اما با بیشتر شدن درصد
حجمي در  PCNB5جابجايي بیشتر شده و به  6.659مي-
رسد .گرچه برای هر سه درصد حجمي نسبت به حالت 2
بارگذاری جابجايي کمتر شده است اما در اين حالت PCN5
از وضعیت بهتری برخوردار است.

شکل ( )12تنش شعاعی بدون بعد در حالت  3بارگذاري براي سه
درصد حجمی مختلف نانو کامپوزیت.
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 -11صحت سنجی
نتوايج اين تحقیق با نتايج تحقیق مرجع [ ]29که به تازگي
انتشووار يافته مقايسووه گرديد .با توجه به اينکه تحقیق مورد
نظر بررسوي رفتار خزشوي کره ساخته شده از ماده پلیمری
پیزوالکتريک ميباشووود و نانوکامپوزيت پیزوالکتريک با اين
هندسه در هیچ تحقیقي بررسي نشده است.
در نتیجه صوحت سنجي برای حالتي که پلیمر خالص است
انجام ميشووود .جهت بررسووي صووحت نتايج اين تحقیق در
حالت بار ترمو-مکانیکي ،تنش شووعاعي بدون بعد در شووکل
( ،)51جابجايي شوعاعي بدون بعد در شووکل ( )50و اختالف
پتانسووویل الکتريکي بدون بعد در شوووکل ( )52برای هر دو
تحقیق نشوان داده شوده است .شرايط مرزی در نظر گرفته
شووده همانند مقاله مرجع [ ]29اعمال شووده اسووت تا امکان
مقايسه نتايج فراهم گردد .با مقايسه نتايج مشاهده ميگردد
کوه اختالف جزئي با نتايج مقاله مرجع وجود دارد که دلیل
اصلي آن حل غیر خطي مسئله در اين تحقیق ميباشد.

شکل ( )13تنش شعاعی بدون بعد در حالت  3بارگذاري براي
سه درصد حجمی مختلف نانو کامپوزیت.

شکل ( )14جابجایی شعاعی بدون بعد در حالت  3بارگذاري براي
سه درصد حجمی مختلف نانو کامپوزیت.

جابجايي شعاعي بدون بعد برای حالت  9بارگذاری بر اساس
سه درصد حجمي مختلف در شکل ( )59نشان داده شده
است .مشخص است که با اضافه شدن درصد نانولولهها تا 1
درصد باعث کم شدن جابجايي شعاعي مخزن نميشود و با
بیشتر شدن درصد حجمي جابجايي شعاعي افزايش نسبتا
بیشتری خواهد داشت .ميتوان نتیجه گرفت که اعمال میدان
مغناطیسي باعث افزايش جابجايي بدون بعد شعاعي مخزن
ميگردد و در حالتي که مخزن در میدان مغناطیسي قرار
دارد حالت پلیمر خالص وضعیت مطلوبتری نسبت به حالت
نانوکامپوزيت دارد.
ميتوان نتیجه گرفت به دلیل اثری که میدان مغناطیسي بر
روی نانولولههای کربني دارد و عدم اثر روی پلیمر خالص در
اين حالت افزودن الیاف کربني مناسب نميباشد.

شکل ( )15مقایسه تنش شعاعی بدون بعد در بارگذاري ترمو-
مکانیکی با مرجع براي حالت  PVDFخالص

شکل ( )16مقایسه اختالف پتانسیل الکتریکی بدون بعد در
بارگذاري ترمو-مکانیکی با مرجع براي حالت  PVDFخالص.

26

سال سوم  -پايیز و زمستان 5931

دو فصلنامه علمي  -پژوهشي دريافنون

نانوکامپوزيتي ميگردد و استفاده از  PCN5و  PCNB5در
حضور میدان مغناطیسي توصیه نميشود.
 -12تشکر و قدردانی
از دانشوگاه کاشان و همچنین ستاد ويژه توسعه فناوری نانو
به دلیل حمايت مالي از اين تحقیق تقدير و تشووکر به عمل
ميآيد.
 -13پیوست
شکل ( )17مقایسه جابجایی شعاعی بدون بعد در بارگذاري

2
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ترمو-مکانیکی با مرجع براي حالت  PVDFخالص.

2
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 -11نتیجه گیري

q13  C 11 r  2C 12  

در اين تحقیق تحلیل الکترو-مگنتو-ترمو-مکانیکي مخزن
کروی ساخته شده از مواد پلیمری پیزوالکتريک تقويت شده
با نانولولههای کربني چند جداره با رفتار غیر خطي بررسي
گرديد.مدول االستیسیته از رابطه ويسکواالستیک برگر با
استفاده از رگرسیون غیر خطي محاسبه گرديد .بنابراين
مدول االستیسیته تابعي از دما و تنش در هر شعاعي ميباشد
به همین دلیل ماده دارای رفتار غیرخطي ميباشد .روش حل
ذکرشده ترکیبي از يک روش نیمه تحلیلي و يک روش عددی
در محاسبه تابع توزيع مدول االستیسیته ميباشد.مشاهده
گرديد که با افزايش نانولولهکربني تا پنج درصد در حالت
بارگذاری ترمو-مکانیکي وضعیت جابجايي و تنشها بهتر
ميشود و در اين حالت  PCN5وضعیت بهتری نسبت به ساير
دارد.
همچنین در حالت بارگذاری الکترو-ترمو-مکانیکي وضعیت
جابجايي و تنشها از حالت قبل مطلوبتر است و در اين حالت
 PVDFو  PCN5رفتار بسیار نزديکي به يکديگر دارند و با
توجه به مدول االستیک بیشتر  PCN5با خواص بهتر
پیزوالکتريکي  PVDFهر دو عملکرد تقريبا يکساني دارند و
 PCNB5در مقايسه وضعیت مناسب عملکردی ندارد .در اين
حالت مشاهده شد با انتخاب مقدار مناسبي از اختالف
پتانسیل الکتريکي اعمالي ميتوان جابجايي شعاعي را در
محدوده مورد قبولي کنترل نمود.
در بارگذاری الکترو-مگنتو-ترمو-مکانیکي پلیمر پیزو
الکتريک خالص وضعیت مطلوبتری دارد و مشخص شد که
میدان مغناطیسي با تاثیر بر نانولولههای کربني باعث افزايش
جابجايي شعاعي و وضعیت نامناسب عملکردی مخزن
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