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ABSTRACT

Diagnosis of cell properties to isolate healthy and damaged tissues of biological cells, moving
and manipulating cells and various micro/nanoparticles, imaging and diagnosis the shape of
cells and different surfaces are new applications of atomic force microscopes that today use
atomic force microscopes. In modeling the manipulation of micro/nanoparticles, using
atomic force microscopy, one of the important points is to use a suitable and accurate contact
model. Since in three-dimensional manipulation, the micro/nanoparticle is located between
the beam and the substrate, contact theories must be divided into two parts. The first part is
the contact between the base plate and the micro/nanoparticle and the other part is the
contact between the micro/nanoparticle and the tip of the beam tip. In this study, the
modulus of elasticity of gastric cancer tissue was extracted using atomic force microscopy to
diagnose tissue. For this purpose, two Hertz and JKR contact models have been developed to
derive the modulus of elasticity. In an experimental experiment, after isolating the cells from
the gastric cancer tissue, the specimens were tested using a rectangular beam and pyramidal
and spherical tips under an atomic force microscope, and the load-indentation depth
diagrams were obtained. Data analysis was performed. According to the results obtained
from the load-indentation depth diagram, the apparent spring coefficient for the cell can be
modeled because the slope of this diagram is linear. The modulus of elasticity of the desired
texture, according to the obtained diagrams obtained from the comparison of the
experimental results extracted from the atomic force microscope and the results of the Hertz
and JKRcontact theory of 325 ± 255 kPa, has been obtained.
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استخراج مدول یانگ بافت سرطانی
معده به روش تجربی با استفاده از
میکروسکوپ نیروی اتمی
استادیار ،گروه مهندسی مکانیک ،دانشکده فنی و مهندسی اراک ،دانشگاه اراک،
اراک ،ایران

( )Manipulationبیشتر در محیطهایی مانند محیطهای گاز ی،
مایع و بیولوژ یکی انجام میگیرد .در این زمینه به بهینه کردن
ماشینها و دستگاهها در اندازههای اتمی و مولکولی ،کنترل دقیق
اتمها ،مولکولها و ذرات در مقیاس نانو پرداخته میشود .یکی از
این دستگاهها که کاربرد عمدهای در این شاخه دارد ،دستگاه
میکروسکوپ نیروی اتمی است .این دستگاه دارای سه کاربرد
اصلی شامل اندازهگیر ی نیرو ،تصویربردار ی و منیپولیشن میباشد.
میکروسکوپ نیروی اتمی بر پایهی تشخیص نیروهای جاذبه یا

سید حسن بطحائی MSc

دافعه بین سطوح کار میکند .منیپولیشن میکرو/نانو ذرات توسط

دانشجوی کارشناسیارشد ،گروه مهندسی ساختوتولید ،دانشکده مهندسی

سوزن این میکروسکوپ ،یکی از مطلوبتر ین عملکردها در این

مکانیک ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

چکیده

شناسایی خواص سلول بهمنظور جداسازی بافتهای سالم و آسیبدیدهی
سلولهای زیستی ،جابهجایی و منیپولیشن سلولها و میکرو/نانو ذرات مختلف،
تصویربرداری و شناسایی شکل سلولها و سطوح مختلف از کاربردهای جدید
میکروسکوپهای نیروی اتمی میباشد که امروزه استفاده از میکروسکوپهای
نیروی اتمی را گسترش داده است .در مدلسازی منیپولیشن میکرو/نانو ذرات،
با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی ،یکی از نکات مهم استفاده از مدل تماسی
مناسب و دقیق میباشد .ازآنجاکه در منیپولیشن سهبعدی ،میکرو/نانوذره ،بین
تیرک و صفحهی مبنا قرار دارد ،لذا تئوریهای تماسی باید به دو بخش تقسیم
شوند .بخش اول تماس بین صفحهی مبنا و میکرو/نانوذره میباشد و بخش دیگر
تماس بین میکرو/نانوذره و نوک سوزن تیرک میباشد .در این پژوهش به
استخراج مدول یانگ بافت سرطانی معده با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی
بهمنظور شناسایی بافت پرداختهشده است .برای این منظور دو مدل تماسی هرتز
و جیکاآر جهت استخراج مدول یانگ توسعه دادهشدهاند .در یک آزمایش تجربی
پس از جداسازی سلولها از بافت سرطانی معده با استفاده از تیرک مستطیلی
شکل و سوزنهای هرمی و کروی میکروسکوپ ،نیروی اتمی نمونهها مورد
آزمایش قرار گرفتند و نمودارهای نیرو-عمق نفوذ بهدستآمده است سپس با
استفاده از روش نصف کردن و نرمافزار متلب ( )Matlabبه تحلیل دادهها
پرداخته شد .با توجه به نتایج بهدستآمده از نمودار نیرو-عمقنفوذ میتوان
ضریب فنری ظاهری برای سلول را مدلسازی کرد ،زیرا شیب این نمودار خطی
است .حدود مدول یانگ بافت مورد نظر ،با توجه به نمودارهای بهدستآمده از
مقایسه نتایج تجربی استخراج شده از میکروسکوپ نیروی اتمی و نتایج تئوری
تماسی هرتز و جیکاآر  KPa 325±25بهدستآمده است.
کلیدواژهها :مدول یانگ ،سرطان معده ،میکروسکوپ نیروی اتمی ،مدلهای
تماسی
تاریخ دریافت1399/08/08 :
تاریخ پذیرش1399/08/23 :
*نویسنده مسئولm-taheri@araku.ac.ir :

 -1مقدمه
در سالهای اخیر یکی از موضوعاتی که مورد توجه بسیار ی از
محققان قرارگرفته است ،موضوع نانوتکنولوژ ی باهدف استخراج
خواص و جابهجایی میکرو/نانو ذرات و سلولهای مختلف
ماهنامه علمی مهندسی مکانیک مدرس

زمینه میباشد که به اندازهگیر ی نیروهای سطحی ،یانگ،
چسبندگی و غیره میپردازد .در تصویربردار ی یا توپوگرافی ،به دست
آوردن تصویر ی از سطح نمونه جهت تعیین مشخصات ساختمانی
یا دینامیکی آن مدنظر میباشد که در علم پزشکی بر روی ذرات
بیولوژ یکی برای تشخیص خواص کاربرد دارد .در راستای
جابهجاییهای دقیق نانو ذرات توسط میکروسکوپ نیروی اتمی،
در دست داشتن اطالعاتی نظیر نیروی چسبندگی بین ذرات با
سطح ماده تحت آزمایش ،دارای اهمیت است .همچنین در
منیپولیشن و تصویربردار ی پارامترهای بسیار ی از قبیل هندسه
ذرات ،صافی و زبر ی سطح ،هندسه تیرک دستگاه ،محیط آزمایش،
نیروهای وارده به ذرات ،سختی و انعطاف پروب دستگاه ،جهت
اعمال نیرو و غیره تأثیرگذار هستند.
در هر بافت سرطانی جمعیت نادر و متمایز از سلولها بنام
سلولهای بنیادی سرطانی وجود دارند که مسئول شروع ،گسترش
و تهاجم در سرطانها شناختهشدهاند] .[1سرطان در کشورهای
توسعهیافته و درحالتوسعه به ترتیب اولین و دومین عامل مرگ
میباشد] .[2سرطان معده چهارمین سرطان شایع و دومین سرطان
منجر به مرگ در دنیاست که باالترین میزان مرگومیر را در آسیا
دارد ،یک بیماری بدخیمی پیشرونده است .همچنین در ایران رو
به افزایش است که اغلب در مراحل اولیه هیچ عالمت تشخیصی
نداشته است] .[3-5مشرفی و حسینی در یک مطالعه به بررسی
عوارض نانو ذره نقره درمان مدل سرطان معده بر روی ساختار بافتی
و فاکتورهای عملکردی کلیه و کبد پرداختهاند .در نهایت با استفاده
از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه؛ نتیجهی عدم مشاهده
تأثیرات سو قابلتوجه استفاده از نانو ذره نقره در روند درمانی
سلولی سرطان معده مشاهدهشده

است].[6

تعیین دقیق خواص

سلول قلب به دلیل ناهمگون بودن بافت آن ناشی از الیه چینی
زاویهدار فیبرهای ماهیچهای قلب است .با تعیین خواص سلول
میتوان الیه چینی را مدلسازی کرد] .[7در شناخت خواص سلول،
از روشهای آزمایشگاهی و تجربی گوناگونی بهرهگیری میشود .از
انواع این روشها مکش میکروپیپت ،میکروسکوپ نیروی اتمی،
فشار تکمحوره ،کشش و خمش مورد توجه بیشتری قرارگرفته
دوره  ،20شماره  ،12آذر 1399
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استخراج مدول یانگ بافت سرطانی معده به روش تجربی با استفاده از ...

روی سلول قلب از میکروسکوپ نیروی اتمی استفادهشده

مکانیکی و حرارتی مانند پسماند و خزش و رانش گرما از قطعات

است] .[10در این روش نیرو توسط میکروسکوپ بر روی بافت

پیزوالکتر یک در تصویربردار ی پرداختهاند .استفاده از معادالت

سلولی وارد میشود و با توجه به پاسخ گرفتهشده از میکروسکوپ

مکانیک محیط پیوسته ،برای معادالت حاکم در این زمینه به

که ناشی از تغییر فرم در بافت توسط عضو واردکنندهی نیرو که

اشتباهات قابلتوجهی منجر میشود] .[23زارعی و همکاران به

تیرک به سوزن است ،خواص و رفتار مکانیکی سلول استخراج

بررسی فاز دوم نانو منیپولیشن با استفاده از مدلهای دقیق

میشود] .[11-14اغلب برای تحلیل و آنالیز دادههای میکروسکوپ

اصطکاکی پرداختهاند و سرعت و جابهجایی نانو ذرات را به دست

نیروی اتمی به یک نظریه مکانیک تماس در حوزه مکانیک سلولی

آوردهاند] .[24کورایم و همکاران به بررسی منیپولیشن نانو ذرات طال

نیاز است .یکی از سادهترین نظریهها ،نظریه هرتز است .در این

با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی بر مبنای نظریههای

نظریه سلول به صورت یک ماده همگن که خواص کِشسان خطی

مکانیک تماس پرداختهاند .نتایج نشان داده است مدل هرتز

دارد در نظر گرفتهشده است].[15-17

کمترین و مدل جیکیآر بیشترین تغییر شکل و عمق نفوذ را بر

قادر ی به ارائه یک مدل مکانیک مولکولی ساختار ی اصالحشده و

روی ذرات داشتهاند] .[25قادر ی به مدلساز ی دینامیکی و تحلیل

تعمیمیافته برای تعیین خواص مکانیکی نانو لولههای کربنی

ارتعاشی پیزوالکتر یک میکرو تیرک در عملکرد میکروسکوپ نیروی

پرداخته است] .[18جیانگ و همکاران بیان نمودهاند که

اتمی به دلیل گستردگی استفاده از این پیزوالکتریکها در

نابجاییهای توپولوژ یکی و خطاهای انباشت ،شدیدا کارایی عملی
مواد کریستالی را تحت تأثیر قرار میدهند .دیوارهای دامنهای الیه
الیه انباشت شده در گرافن ،خواص الکترونی آن را تغییر داده و
فیز یک جدید و شگفتانگیز ی مانند حالتهای لبهای کوانتومی را
ایجاد میکند .تالشهای گستردهای در مهندسی نابجاییها برای
دستیابی به مواد با خواص پیشرفته صورت گرفته است .اگرچه
منیپولیشن هر نابجایی مستقل برای کنترل دقیق ساختار و خواص
موضعی مواد پرحجم همچنان به عنوان یک چالش بزرگ
باقیمانده است] .[19صادق زاده و کورایم اثر میرایی و سختیهای
تیرک در تصویربردار ی و محاسبه کشش سطحی بین نوک تیرک و
سطح هموار را بررسی کردهاند] .[20کورایم و همکاران بیان نمودهاند
که منیپولیشن ذرات بیولوژ یکی به وسیلهی میکروسکوپ نیروی
اتمی ،در انتقال این ذرات به درون سلولهای بدن ،تشخیص و از
بین بردن سلولهای سرطانی و رساندن دارو به سلولهای
آسیبدیده ،کاربرد دارد .با توجه به عدم امکان مشاهدهی همزمان
این فرآیند ،مدلساز ی و شبیهساز ی آن اهمیت پیدا میکند.
تماس نوک سوزن با ذره در حین منیپولیشن مهم است ،بنابراین
اولین مرحله در شبیهساز ی ،انتخاب مدل تماس مناسب است .در
عمده مطالعات صورت گرفته دربارهی تماس بین میکروسکوپ و
ذرات ،ذرههای بیولوژ یکی به صورت یک ماده کِشسان در نظر گرفته
میشوند .نتایج آنها نشان داده است که زمان و نیروی بحرانی در
حالتهای حرکتی (لغزش و غلتش) برای دو وضعیت کِشسان و
ویسکواالستیک بسیار نزدیک
ویسکواالستیک کمتر

هستند].[21

میباشند،

اما

در وضعیت

کورایم و همکاران همچنین

شبیهساز ی دینامیک مولکولی از نانو منیپولیشن برای دستیابی
به نیروهای چسبندگی و کشش بین سوزن و شعاع نانو ذرات در
محیط مایع را انجام دادهاند .پیزوالکتر یکها با وارد شدن به این
حوزه و غیر تماسی شدن عملیاتهای نانو منیپولیشن ،کاربردها و
عیوب بسیار ی داشتند که محققان به بررسی پارامترهای تأثیرگذار
Volume 20, Issue 12, December 2020

سیستمهای میکرو الکترومکانیکی پرداخته

است].[26

طاهر ی به

مدلساز ی سهبعدی فرآیند منیپولیشن نانو ذره طال در محیط هوا
با استفاده از مدلهای اصطکاکی

اِچکا][27

و

الگره][28

پرداخته

است .محققین زمینهی نانو مکانیک در موضوعات مختلف
تحقیقات متعددی انجام دادهاند ،اولین بار فالو و سوپرفاین
مدلساز ی مربوط به منیپولیشن نانو ذرات را انجام داده و نیروهای
عکسالعمل اعمالی را بر ذره بدون نیروی چسبندگی در نظر گرفته
و بررسی نمودهاند] [29سپس تفضلی و همکاران با استفاده از نظریه
تماسی جیکاآر برای در نظر گرفتن چسبندگی سطوح ارائهشده که
هدف آن کنترل جابهجایی ذره به صورت نیمه خودکار بوده
است] .[30کانگمین و همکاران بیان نمودهاند که میکروسکوپهای
نیروی اتمی ابزار ی بدون اشتباه ،هم برای تصویربردار ی در توان
تفکیک نانو بوده و هم ابزار مفیدی برای منیپولیشن اشیای
ر یزمقیاس در مدلساز ی نانو مقیاس و مطالعه مکانیسمهای
مولکولی و سلولی در ز یستشناسی است] .[31تفضلی و سیتی در
مدل دیگر ی ،رفتار دینامیکی حرکت ذره در هنگام راندن بر روی
صفحهی مبنا را شبیهساز ی نمودهاند] .[32کاساس و همکاران نیز با
استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی به مطالعه خواص مکانیکی
همچون مدول یانگ ،ضریب پواسون ،سختی ،چسبندگی و غیره
برای نمونههای بیولوژ یکی با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی
پرداختهاند .این گروه در کار خود ویروسها ،باکتر یها ،مخمرها،
سلولهای گیاهی و برخی از سلولهای موجود در بدن پستانداران
را مورد بررسی قرار دادهاند] .[33لی و همکاران به وسیلهی
میکروسکوپ نیروی اتمی ،با استفاده از یک پروب کروی کوچک
به اندازهگیر ی خواص مکانیکی سلولهای سرطانی سینه
پرداختهاند] .[34همچنین صوفی وند و همکاران به تعیین خواص
مکانیکی سلول انقباضی قلب با استفاده از روابط تحلیلی به
وسیلهی میکروسکوپ نیروی اتمی با استفاده از مدل تماسی هرتز
پرداختهاند .نتایج نشان داده است بررسی روند تغییرات مدول
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است] .[8,9در اکثر تحقیقات و آزمایشهای صورت گرفتهشده بر

این قطعات پرداختهاند] .[22صادق زاده و کورایم به نقش غیرخطی

2712

معین طاهری و سیدحسن بطحائی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یانگ با عمق فرورفتگی نشان داده است که سلول خواص کِشسان

بهکاررفته و محدودیت در انجام این امر در محیط مایع

غیرخطی داشته است].[35

میباشد.

سطح سخت با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی پرداخته است.

دیامتی متمرکز بر تغییر شکل تماسی بین نمونهی کروی و سطح

وی یک نظریه کلی را برای تعیین مدول یانگ واقعی یک سلول با

تخت میباشد .این مدل مکانیکی تماس ،قابل کاربرد در مدل تغییر

استفاده از منحنی نیرو -عمق نفوذ ارائه نموده است].[36

شکل تماس بین نمونهی کروی و سطح تخت است .محققان

در این مقاله با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی و بهرهگیری

سپس کارهای اولیه را با دیگر شکلهای تماسی تطابق دادهشده،

از نظریههای مکانیک تماس هرتز و جیکیآر به استخراج مدول

به ویژه دو شیء کروی در تماس ،عمومیت دادهاند .تغییر شکل

یانگ بافت سلولی سرطان معده پرداختهشده است .شناسایی

تماسی اشیای کروی-تخت و اشیای کروی-کروی به طور بهتر در

سلولهای سرطانی و به دست آوردن تفاوت خواص این نوع

شکل  1نشان دادهشده است .بر اساس شکلها تغییر شکل تماسی

سلولها از سلولهای سالم ،کاربردهای مختلفی از جمله درمان و

به وسیلهی شعاع تماسی حاصل (𝑎) و عمق نفوذ تماس ( )δشرح

جابهجایی این نوع سلولها خواهد داشت .در این پژوهش ابتدا به

دادهشده است.

بررسی نظریههای موجود برای استخراج خواص سلولها
پرداختهشده و ضمن مقایسه این نظریهها به مدلساز ی و

 -1-2توسعه مدل تماسی هرتز جهت استخراج خواص

شبیهساز ی نظریههای موجود با استفاده از نرمافزار متلب

کار اولیه در زمینهی مکانیک تماس به هرتز نسبت داده میشود

( )Matlabپرداختهشده است .در ادامه پس از تهیهی نمونه بافت

نقص عمده ی آن در نظر نگرفتن نیروهای چسبندگی موجود بین

سلولهای سرطانی معده ،به صورت تجربی و با استفاده از

سطح مبنا و ذره است .مدل هرتز که سادهترین نظریه مکانیک

میکروسکوپ نیروی اتمی ،به استخراج نمودارهای مربوطه جهت

تماس است برای این پژوهش دارای فرضیاتی میباشد که شامل:

به دست آوردن مدول یانگ پرداختهشده است .در نهایت نیز با

سلول به صورت یک ماده همگن و کِشسان خطی در نظر

❖

گرفتهشده است.

استفاده از نظریههای شبیهسازیشده هرتز و جیکاآر خواص سلول
مورد نظر استخراجشده است .در این پژوهش استفاده از دو مدل

❖

سلول به صورت یک جسم نیمه بینهایت است.

مکانیک تماس به همراه دو نوع سوزن مختلف از نوآوریهایی

❖

نسبت ابعاد نمونه به ابعاد عضو واردکنندهی نیرو بیش از
 15برابر باید باشد.

است که پیشتر در استخراج خواص سلولها مورد استفاده قرار
نگرفته شده است.

 -2مدلسازی
برای مدلسازی ،فرضیه و شرایطی در نظر گرفتهشده است که به
روند بهینهتر پژوهش منجر شود که شامل این موارد میباشد:
❖

بافت سلولهای سرطانی مورد نظر به شکل کروی فرض

رابطهی بین شعاع تماس و عمق نفوذ با نیروی بارگذار ی در این
مدل در محیطهای مختلف به صورت معادالت  1و  2میباشد].[37
1/3
𝐹̄𝑅
) ( = 𝑧𝑡𝑟𝑒𝐻𝑎
𝐾
2
𝑧𝑡𝑟𝑒𝐻𝑎
= 𝑧𝑡𝑟𝑒𝐻𝛿
̄𝑅

()1
()2

شدهاند؛ که این فرض با توجه به تصاویر استخراجشده از
میکروسکوپ نیروی اتمی و همچنین برای سادهساز ی
مسئله به منظور استفاده از مدلهای تماسی هرتز و جیکاآر
میباشد.
❖

سلولها به صورت همگن در نظر گرفتهشدهاند.

❖

از تیرک مستطیلی شکل برای استخراج خواص سلول

(الف)

استفادهشده است؛ ز یرا این نوع از تیرکها دارای کاربرد
بیشتر ی میباشند.
❖

سوزن تیرک به صورت استوانهای با نوک کروی شکل در نظر
گرفتهشده است؛ ز یرا استفاده از این نوع سوزن در تعیین
خواص با توجه به مدلساز ی صورت گرفته صحیحتر است.

❖

استخراج خواص سلول در محیط هوا صورت گرفته است؛ که
این موضوع به دلیل نوع میکروسکوپ نیروی اتمی

ماهنامه علمی مهندسی مکانیک مدرس

(ب)

شکل  )1الف) تغییر شکل سطوح کروی-تخت ب) تغییر شکل تماسی نوک

ابزار-نمونه
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گارسیا نیز به تعیین مدول یانگ یک سلول تکثیرشده بر روی یک

کارهای اولیه بر روی مکانیک تماس از قبیل مدلهای هرتز و

استخراج مدول یانگ بافت سرطانی معده به روش تجربی با استفاده از ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بنابراین با توسعهی مدل هرتز در محیط بیولوژ یکی برای
الف) برای ذره و سوزن تیرک:

بیولوژیکی در نظر گرفتهشده است ،با توسعهی مدل جیکاآر ،ازآنجا

ذره لذا معادالت تماسی هرتز به صورت معادالت ( )3و ( )4به

که نیروی خارجی  Fعالوه بر نیروی دینامیکی اعمالشدهی خارجی

دست خواهند آمد:

)

()3

شامل نیروهای بین مولکولی نیز میشود ،که شامل نیروی

𝑧𝑡𝑟𝑒𝐻𝑎
𝐾) 𝑡𝑅 (𝑅𝑝 +
1
3

)

∅𝑛𝑖𝑠 𝑌) 𝑑𝑦𝐻𝐹 (𝐹1 + 𝐹𝑒𝑙 + 𝐹𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑐 +
𝐾) 𝑡𝑅 (𝑅𝑝 +
2
𝑧𝑡𝑟𝑒𝐻𝑎
) 𝑡𝑅 (𝑅𝑝 +
𝑡𝑅 × 𝑝𝑅

()4

الکترواستاتیکی( 𝑙𝑒𝐹 ) ،نیروی استریک( 𝑐𝑖𝑟𝑒𝑡𝑠𝐹 ) و نیروی آب-

(=

پوشی( 𝑑𝑦𝐻𝐹) میباشد ،همچنین شعاع ذره( 𝑝𝑅) و شعاع سوزن
میکروسکوپ نیروی اتمی( 𝑡𝑅) و در نهایت نظر گرفتن انواع ضرایب

(+

چسبندگی(  ) ωمانند :ضریب چسبندگی مایع( 𝐿𝐿𝜔 ) ،ضریب
چسبندگی بین سلول و مایع( 𝐿𝑃𝜔) ،ضریب چسبندگی بین سوزن

= 𝑧𝑡𝑟𝑒𝐻𝛿

و مایع( 𝐿𝑡𝜔) و ضریب چسبندگی بین سلول و سوزن( 𝑃𝑡𝜔) باعث
تأثیرگذاری بر روی شعاع چسبندگی نظریه جیکاآر میگردند.

ب) برای ذره و صفحهی مبنا:

معادلهی نیرویی مشابه معادلهی قبل خواهد بود ،بنابراین با

معادله  5شعاع تماسی هرتز بین شعاع ذره و نیروهای موجود

توسعهی مدل جیکاآر در محیط بیولوژیکی برای میکرو/نانو ذرات

سطحی بین ذره و صفحهی مبنا را نشان میدهد همچنین در

مختلف خواهیم داشت:

معادله  6عمق نفوذ بر اساس شعاع تماسی نظریه هرتز آمده است.

الف) برای ذره و سوزن تیرک:

1/3

𝑍) 𝑑𝑦𝐻𝐹 𝑅𝑝 (𝐹1 + 𝐹𝑒𝑙 + 𝐹𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑐 +
)
𝐾

()5

( = 𝑧𝑡𝑟𝑒𝐻𝑎

2
𝑧𝑡𝑟𝑒𝐻𝑎
𝑝𝑅

()6

ب) برای ذره و صفحهی مبنا:
 -2-3انجام کار تجربی
 -3-1مراحل آمادهساز ی سلولهای سرطانی

= 𝑧𝑡𝑟𝑒𝐻𝛿

در این پژوهش آزمایشها بر روی بافت سرطانی معده با اندازه
( )T3که از بدن بیمار خارجشده ،انجامگرفته است .بعد از تهیه

 -2-2توسعه مدل تماسی جیکاآر جهت استخراج خواص

بافت سرطانی ،تعیین نوع و عامل سرطانی درکشت انجامشده

با افزودن چسبندگي به مدل هرتز ،مدلهاي پيشرفتهتر مكانيك

است .بعد از تعیین نوع سرطان ،قسمتی از بافت جداشده و بر روی

تماس به دست ميآيند .اولين مدل ارائهشده ،مدل جیکاآر

الم قرارگرفته است.

است] .[38نظریه جیکاآر به شکل معادالت  7و  8میباشد.

برای شروع آزمایش ابتدا ظرف حاوی سلولها را در میکروسکوپ

()7

1⁄
3

نیروی اتمی قرار داده و سپس با استفاده از صفحه نمایش موجود،

̄𝑅
]] 𝑎𝐽𝐾𝑅 = [ [𝐹 + 3𝜋𝑅̄ 𝜔 + (6𝜋𝑅̄𝜔𝐹 + (3𝜋𝑅̄𝜔)2 )1/2
𝐾

) 𝑃𝑡𝜔 (𝜔𝐿𝐿 − 𝜔𝑃𝐿 − 𝜔𝑡𝐿 +

) 𝑡𝑅 × 𝑝𝑅(
) 𝑡𝑅 (𝑅𝑝 +

بررسی دقیق صورت گرفت تا سلولهای مناسب آزمایش انتخاب

𝜋((𝐹1 + 𝐹𝑒𝑙 + 𝐹𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑐 + 𝐹𝐻𝑦𝑑 )𝑧 𝑐𝑜𝑠∅ + (𝐹1 + 𝐹𝑒𝑙 + 𝐹𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑐 + 𝐹𝐻𝑦𝑑 )𝑌 𝑠𝑖𝑛∅) + 3

) 𝑡𝑅 × 𝑝𝑅(

= 𝑅𝐾𝐽𝑎

𝐾) 𝑡𝑅 (𝑅𝑝 +
[

()9

)∅𝑛𝑖𝑠 𝑌) 𝑑𝑦𝐻𝐹 (𝜔𝐿𝐿 − 𝜔𝑃𝐿 − 𝜔𝑡𝐿 + 𝜔𝑡𝑃 )((𝐹1 + 𝐹𝑒𝑙 + 𝐹𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑐 + 𝐹𝐻𝑦𝑑 )𝑧 𝑐𝑜𝑠∅ + (𝐹1 + 𝐹𝑒𝑙 + 𝐹𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑐 +
1
3

1
2

] ] (𝜔𝐿𝐿 − 𝜔𝑃𝐿 − 𝜔𝑡𝐿 + 𝜔𝑡𝑃 ))2

) 𝑡𝑅 × 𝑝𝑅(
) 𝑡𝑅 (𝑅𝑝 +

) 𝑡𝑅 × 𝑝𝑅(
) 𝑡𝑅 (𝑅𝑝 +

𝜋+ [6

𝜋+ (3

]
2
𝑅𝐾𝐽𝑎
) 𝑡𝑅 (𝑅𝑝 +
) 𝑃𝑡𝜔 8𝜋(𝜔𝐿𝐿 − 𝜔𝑃𝐿 − 𝜔𝑡𝐿 +
=
√−
𝑡𝑅 × 𝑝𝑅
𝐾3

()10

((𝐹1 + 𝐹𝑒𝑙 + 𝐹𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑐 + 𝐹𝐻𝑦𝑑 )𝑧 + 3𝜋𝑅𝑝 (𝜔𝑠𝑝 − 𝜔𝑠𝐿 − 𝜔𝑝𝐿 + 𝜔𝐿𝐿 )) + 6𝜋𝑅𝑝 (𝜔𝑠𝑝 − 𝜔𝑠𝐿 − 𝜔𝑝𝐿 + 𝜔𝐿𝐿 ) +

()11
()12
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𝑝𝑅
𝐾

𝑅𝐾𝐽𝛿

([ = 𝑅𝐾𝐽𝑎

1

2 2

] )) 𝐿𝐿𝜔 (𝐹1 + 𝐹𝑒𝑙 + 𝐹𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑐 + 𝐹𝐻𝑦𝑑 )𝑧 + 3𝜋𝑅𝑝 (𝜔𝑠𝑝 − 𝜔𝑠𝐿 − 𝜔𝑝𝐿 +
2
𝑅𝐾𝐽𝑎
𝑅𝐾𝐽𝑎) 𝐿𝐿𝜔 8𝜋(𝜔𝑠𝑝 − 𝜔𝑠𝐿 − 𝜔𝑝𝐿 +
√−
𝑝𝑅
𝐾3

= 𝑅𝐾𝐽𝛿
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= 𝑅𝐾𝐽𝛿

در این بخش معادالت نظریه جیکاآر نیز با توجه به محیط

نیروی اعمالشده در معادلهی هرتز برابر خواهد شد با شعاع معادل

∅𝑠𝑜𝑐 𝑧) 𝑑𝑦𝐻𝐹 (𝑅𝑝 × 𝑅𝑡 )[(𝐹1 + 𝐹𝑒𝑙 + 𝐹𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑐 +

2
𝑅𝐾𝐽𝑎
𝑅𝐾𝐽𝑎𝜔𝜋8
√−
𝐾3
̄𝑅

()8

میکرو/نانو ذرات مختلف خواهیم داشت:
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شود و معیار گزینش آنها شکل ظاهریشان بوده است .پس از
تصویربرداری به تشخیص اپراتور اگر سلول انتخابی سالم بود
آزمایش بر روی آن انجام میشد .همچنین با توجه به اینکه تعداد
دادههای آزمایشی بایستی حداقل سه مورد باشد ،سه سلول
سرطانی انتخاب شد و برای این که اثرات محلی بر روی تعیین
مدول یافت شود ،در راستای محور طولی هر سلول ،سه نقطه برای
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داده کاوی انتخابشده است .میکروسکوپ نیروی اتمی مورد
استفاده در این آزمایش دارای مشخصاتی با مدل ( )ICONاز شرکت
( )BRUKERو ساخت کشور امریکا بوده است که دارای دقت
اندازهگیری یک نانومتر میباشد .شرایط دستگاه به صورت مود
تماسی همراه با سوزن هرمی شکل و تیرک مستطیلی بوده است.

شکل  )3نمونهی بافتها

تیرک میکروسکوپ نیروی اتمی دارای طول  250میکرومتر ،عرض
 50میکرومتر و ضخامت  2میکرومتر است.
سوزن تیرک هرمی شکل بوده و دارای ارتفاع  40میکرومتر و شعاع
نوک آن  50نانومتر میباشد.
ضریب نیرو نیز در محدودهی  0/07 -0/40نیوتن بر متر است.
شکل ( )2مراحل کامل کار تجربی را به صورت مرحله به مرحله
نشان میدهد.
الف) مرحلهی اول :آمادهسازی نمونههای زیستی
در این مرحله نمونهها در آزمایشگاه کشت یافته و مورد استفاده
قرار گرفت .جهت این امر پس از جداسازی سلولها ،ابتدا آنها در
ظرفی ریخته شده و شستشو داده شد .سپس مادهی تثبیتکننده
( 0/5 )Glutaraldehydeدرصد به مدت  1دقیقه روی سلولها
قرارگرفته سپس سلولها سه بار و هر بار به مدت  4دقیقه با نمک
شستشو داده شد و پس از خشک شدن ،ظرف حاوی سلول در
درون دستگاه قرار گرفت .نمونه سلولهای آمادهشده در شکل  3و
دستگاه مورد استفاده در شکل  4قابل مشاهده است.
ب) مرحلهی دوم :تصویربرداری از نمونههای زیستی
در این مرحله با توجه به محدودیت ارتفاع میکروسکوپ نیروی
اتمی موجود برای عکسبرداری ،ارتفاع الم حاوی سلولها
کاهشیافته و المها آماده گردیده است .پس از آمادهسازی الم،

شکل  (4تصویر میکروسکوپ نیروی اتمی

آن را بر روی پایهی میکروسکوپ نیروی اتمی قرار داده و تنظیمات
الزم جهت شروع عکسبرداری صورت پذیرفته است .پس از قرار
گرفتن الم بر روی پایه و انجام تنظیمات الزم ،نخستین تصویر از
سلولها با کمترین بزرگنمایی میکروسکوپ نیروی اتمی،
تهیهشده است که در شکل  5قابل مشاهده است.
با توجه به تصویر بهدستآمده در مرحلهی قبل ،مکان تقریبی
سلولها مشخص گردیده شد ،در این مرحله با توجه به محل
تقریبی سلولها ،سوزن میکروسکوپ نیروی اتمی جابهجا شده و
بزرگنمایی نیز افزایشیافته است ،پس از قرارگیری سوزن در محل
تقریبی سلولها و عکسبرداری از آنها با بزرگنمایی بیشتر ،محل
شکل  )2مراحل کار تجربی
ماهنامه علمی مهندسی مکانیک مدرس
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دقیق سلولهای سرطانی مشخص گردیده که در شکل  6نشان
دادهشده است.
 -3-2انجام آزمایشها با میکروسکوپ نیروی اتمی

بعد از آمادهساز ی اولیه میکروسکوپ نیروی اتمی و تنظیم
دستگاه ،الم ز یر دستگاه قرار دادهشده است .در ابتدا توسط سوزن
دستگاه ،تصویری از سلول استخراجشده است .با حرکت سوزن
سلول و همچنین عمق نفوذ را محاسبه نموده است .جهت
استخراج خواص کلی ،تعداد دادههای آزمایشی بایستی حداقل سه
عدد باشد ،لذا آزمایشها بر روی سه سلول صورت پذیرفته است.
همچنین برای اینکه اثرات محلی بر مدول یانگ دیدهشده و
خواص استخراجشده به صورت کلی قابل تعمیم برای سلول باشد،
در راستای محور طولی هر سلول ،سه نقطه مختلف برای داده
برداری انتخابشده است .بعد از گرفتن نمودارهای نیرو بر حسب
عمق نفوذ در زمانهای مختلف ،با استفاده از قابلیتهای نرمافزار
تحلیل عملیات میکروسکوپ نیروی اتمی ،نقاط بحرانی
استخراجشدهاند و نمودارهای مورد نظر بهدستآمده است.

 -4شبیهساز ی و استخراج مدول یانگ
شکل  (5تصویربردار ی با کمتر ین بزرگنمایی با میکروسکوپ نیروی

اتمی

 -4-1نتایج حاصل از آزمایش

برای ارائه نتایج از نظریههای مکانیک تماس بهره گرفتهشده است.
این نظریهها بر اساس روابط نیرو-عمق نفوذ و پارامترهای ماده،
ارائهشدهاند و این امر باعث اهمیت به دست آوردن دادههای نیرو-
عمق نفوذ شده است .با استفاده از دادههای نیرو-عمق نفوذ،
پارامترهای مادهی سلول بهدستآمده است .در این قسمت ،ابتدا
نقاطی که از تحلیل آزمایشهای تجربی بهدستآمده است ،از نتایج
استخراجشده و مطابق شکل  7در نرمافزار متلب واردشده است.
مدول یانگ به دو روش به دست میآید:

شکل  )7نمایش نقاط استخراجشده آزمایش در نمودار نیرو -عمق

نفوذ
شکل  -6تصویر گرفتهشده از سلول سرطانی با استفاده از میکروسکوپ

نیروی اتمی
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با استفاده از یک تابع بر اساس عمق نفوذ و بهرهگیری از
فاکتورهای مدول یانگ میکروسکوپ نیروی اتمی ،ضریب
پواسون ،عمق نفوذ ،زاویه سوزن ،شعاع تماس و شعاع
کندشدگی نوک سوزن ،مدول در هر عمق نفوذی به دست
خواهد آمد.

❖

با استفاده از نمودار نیرو-عمق نفوذ و نرمافزار متلب و
یانگ است.

تفاوت اصلی دو روش گفتهشده در این است که روش اول تغییرات
مدول یانگ را نشان میدهد؛ اما در روش دوم ،یک مدول مشخص
به کل دادهها نسبت داده میشود .شایانذکر است که اعداد ذکرشده
میانگین سهنقطهی بهدستآمده برای سه سلول میباشد.
 -4-2نتایج مدل توسعهیافته هرتز

سادهترین نظریه مکانیک تماس ،مدل هرتز است که در این بخش
مورد استفاده قرارگرفته است .با استفاده از دادههای بهدستآمده
از نمودار نیرو-عمق نفوذ توسط آزمایشهای تجربی دو ناحیه در
نظر گرفته میشود ،برای محدوده کند شده که به دلیل چسبندگی
بیش از حد بین سطح و سلولها از سوزن کروی شکل استفادهشده
و پس از غلبه براین نیروها سپس سوزن تعویض شده و از سوزن
هرمی شکل استفادهشده است .سپس با استفاده از نرمافزار متلب
که روش نصف کردن در آن کد نویسی شده است و واردکردن شرایط
اولیه و ثابتهای مسئله ،شبیهسازی مدل تماسی هرتز صورت
پذیرفته است .نتایج این شبیهسازیها برای مدولهای یانگ ،100
 700 ،500 ،300و  KPa 900در شکل  8مشاهده میشود .با توجه به
انتخاب مدل تماسی هرتز و نمایشی از این مدل در نرمافزار متلب
در شکل  9برای رسیدن به مدول یانگ سلول بیولوژیکی باید مدل
نظریه هرتز به مدل عملی در کار تجربی بهدستآمده نزدیک شود.
با توجه به این شکل مشخص میشود که مدول یانگ بین  300تا
 KPa 500تخمین زده میشود .با مقایسه نتیجه آزمایش تجربی و
قرار گرفتن آن در بازهی  300تا  KPa 500در این مرحله ابتدا این
بازه انتخاب میشود ،سپس در مرحله بعدی با افزایش دقت

شکل  )9نمایش مدل تماسی هرتز و نتایج تجربی در نمودار نیرو-عمق

نفوذ

محاسبات به مقدار دقیقتر نزدیک شود .از مقایسه نتایج تجربی با
مدلسازی نظریه دریافت میشود تغییرات به صورت خطی بوده
است و در یک محدودهی ثابت در حال نوسان است از این رو
میتوان برای بررسی تغییرات و رفتار سلول بهطور کلی یک ضریب
فنری بهصورت ظاهری مدلسازی کرد و با استفاده از روابط نیز
تابع تغییرات را به دست آورد.
در شکل  10برای رسیدن به مدول یانگ دقیقتر سلول بیولوژیکی
سعی شده است تا نظریه هرتز به مدل عملی در کار تجربی
بهدستآمده نزدیکتر شود .با توجه به این شکل مشخص میشود
که مدول االستیسته بین  300تا  KPa 350تخمین زده میشود .در
این مدل تماسی ،مدول یانگ در عمقهای مختلف مقدار به نسبت
ثابتی است و با فرض کِشسان بودن سلول ،همخوانی بیشتری دارد
و به این علت ،این مدل دقت باالتری در توصیف رفتار سلول با
مدل هرتز دارد.
 -4-3نتایج مدل توسعهیافته جیکاآر

نظریه جیکاآر براي مدلسازي عكسالعملهاي بين سوزن و
نمونه ی بسيار نرم مناسب است كه در آن نيروي چسبندگي به
اندازهای قوي است كه بر سختي نمونه غالب شده و موجب كشيده
شدن سطح به سمت سوزن ميشود .پس از شبیهسازی مدل

شکل  )10نمایش مدل تماسی هرتز و نتایج تجربی در نمودار نیرو-عمق

شکل  )8نمایش مدل تماسی هرتز در نمودار نیرو-عمق نفوذ
ماهنامه علمی مهندسی مکانیک مدرس

نفوذ
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تماسی هرتز و مقایسه نتایج شبیهسازی با نتایج تجربی ،به
شبیهسازی مدل تماسی جیکاآر پرداختهشده است .مقایسهی
مدلهای تماسی هرتز و جیکاآر نشاندهندهی مناسبتر بودن
مدل تماسی جیکاآر نسبت به هرتز جهت استفاده در منیپولیشن
ذرات زیستی به دلیل در نظر گرفتن اثر چسبندگی میباشد .نتایج
این شبیهسازیها نیز برای مدولهای یانگ  700 ،500 ،300 ،100و
تماسی جیکاآر و نمایشی از این مدل در نرمافزار متلب در شکل
 12برای رسیدن به مدول یانگ سلول بیولوژیکی باید نظریه جیکاآر
به مدل عملی در کار تجربی بهدستآمده نزدیک شود .با توجه به
این شکل مشخص میشود که با مقایسه نتایج شبیهساز ی مدل
جیکاآر و نتایج تجربی ،در این مدل تماسی نیز مدول االستیسته
بین  300تا  KPa 500تخمین زده میشود.

در شکل  13برای رسیدن به مدول یانگ سلول بیولوژیکی مجدداً همانند
مدل تماسی هرتز سعی شده است تا مدل جیکاآر نیز به مدل عملی در کار
تجربی بهدستآمده نزدیکتر شود .با توجه به این شکل مشخص میشود که
مدول االستیسته نیز بین  300تا  KPa 350تخمین زده میشود.
 -4-4مقایسه نتایج و استخراج مدول االستیسته

با توجه به نتایج تجربی بهدستآمده و نمودارهای نیرو-عمق نفوذ
استخراجشده با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی و مقایسهی

شکل  )13نمایش مدل تماسی جیکاآر و نتایج تجربی در نمودار نیرو-

عمق نفوذ

این نتایج با نتایج شبیهسازی مدلهای تماسی هرتز و جیکاآر،
مدول یانگ سلول  KPa 325 ± 25تخمین زده میشود .البته
شایانذکر است که عدد بهدستآمده در مدل تماسی جیکاآر به
دلیل در نظر گرفتن اثر چسبندگی در این مدل به میزان اندکی کمتر
بوده و به واقعیت نزدیکتر میباشد .جهت صحتسنجی نیز ،نتایج
بهدستآمده با

مراجع][39,40

مقایسه شدهاند که در آن مدول یانگ

این نوع سلول  321و KPa 323تخمین زدهشده است که با تقریب
مناسبی به نتایج حاصل از این پژوهش نزدیک میباشد .قابلذکر
است که بازه  25±بهدستآمده در این پژوهش ناشی از تقریب
زدهشده با استفاده از مدلهای تماسی توسعهیافتهی هرتز و
جیکاآر میباشد که در این بررسی از آنها استفادهشده است.

 -5جمعبندی و نتیجهگیری
در این پژوهش با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی به توسعه
و استفاده از مدلهای تماسی هرتز و جیکاآر ،جهت استخراج
مدول یانگ بافت سلولی سرطان معده پرداختهشده است .بعد از
آزمایش بر روی سلول سرطانی با استفاده از میکروسکوپ نیروی
اتمی و تحلیل نتایج به مدلسازی مدلهای تماسی پرداختهشده
شکل  )11نمایش مدل تماسی جیکاآر در نمودار نیرو-عمق نفوذ

است .در پایان نیز نتایج تجربی با نتایج نظریه و شبیهسازی
مدلهای تماسی توسعهیافته هرتز و جیکاآر مقایسه و مدول یانگ
سلول استخراج گردیده است.
❖

دادههای تجربی حاصل از کار آزمایشگاهی دارای
همبستگی مناسب بوده و این نکته بیانگر این مهم است
خواص سلول در نقاط مختلف که اندازهگیری صورت گرفته
است باهم تفاوت محسوسی نداشته و سلول دارای یک
رفتار یکسان است.

❖

نمودار نیرو-عمق نفوذ نشان میدهد تغییرات نیرو با عمق
یک رفتار خطی بوده است و بر این اساس میتوان فرض
یک ضریب فنری به صورت ظاهری برای سلول مدل کرد که

شکل  )12نمایش مدل تماسی جیکاآر و نتایج تجربی در نمودار نیرو-

عمق نفوذ
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با واردکردن نیروی سوزن ،تغییرات عمق سلول با این
ضر یب فنر ی بودن ظاهر ی بررسی شود.
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مدول یانگ سلول سرطانی معده  KPa 325 ± 25تخمین زدهشده

𝐿𝐿ω

ضریب چسبندگی مایع ()kgm-1s-1

است که به عدد  KPa 321موجود در تحقیقات پیشین بسیار

𝐿𝑃ω

ضریب چسبندگی بین سلول و مایع ()kgm-1s-1

نزدیک است .در این پژوهش عالوه بر انتخاب و توسعه مدلهای

𝐿𝑡ω

ضریب چسبندگی بین سوزن و مایع ()kgm-1s-1

تماسی هرتز و جیکاآر ،آزمایش در محیط بیولوژیکی صورت گرفته

𝑝𝑡ω

ضریب چسبندگی بین سلول و سوزن ()kgm-1s-1

است .با توجه به محاسبه مدول یانگ سلول بر اساس میکروسکوپ
حرکت سلولها میباشد امکانپذیر میشود.

تاییدیه اخالقی :نویسندگان متعهد میشوند محتویات علمی حاصل

نتایج حاصل از این پژوهش عالوه بر اینکه باعث بهینهساز ی

پژوهش آنها بوده و نتایج ارائه شده در مجله دیگری چاپ نشده است

منیپولیشن انواع میکرو/نانو ذرات و سلولهای مختلف ز یستی در
محیطهای متنوع به موجب توجه به پارامترها بهصورت کاربردیتر
میشود ،گامی روبه جلو جهت کاربردی کردن نانوتکنولوژ ی در
زمینهی پزشکی خواهد بود .همچنین نتایج نهایی بهدستآمده در
کارهای آتی به منظور هرچه دقیقتر نمودن فرآیند منیپولیشن
سهبعدی و همچنین استخراج دقیق خواص سلولها بسیار
تأثیرگذار خواهند بود .از مهمتر ین دستآوردهای خواص سلولها
در زمینه پزشکی میباشد که در بحث رساندن دارو و جداساز ی
سلولهای سرطانی و تخر یب تومورها بسیار کارآمد است.
در ادامهی این پژوهش پس از استخراج خواص سلول سرطانی
معده ،میتوان با توسعه و گسترش مدلهای بهدستآمده ،جهت
استخراج خواص سایر سلولها استفاده نمود.

 -6فهرست عالئم و اختصارات
شعاع نفوذ ()m

𝑎
𝑧𝑡𝑟𝑒𝐻𝑎

شعاع نفوذ در مدل هرتز ()m

𝑅𝐾𝐽𝑎

شعاع نفوذ در مدل )m(JKR
عمق نفوذ ()m

𝑑
E

مدول یانگ

()kgm-1s-2

𝐹1

نیروی اعمالی نوک سوزن

𝑙𝑒𝐹

نیروی الکترواستاتیک ()kgms-2

𝑑𝑦𝐻𝐹
𝑐𝑖𝑟𝑒𝑡𝑠𝐹

()kgms-2

نیروی هیدراسیون ()kgms-2
نیروی استریک ()kgms-2

𝐾

مدول یانگ مؤثر ()kgm-1s-2

𝑃𝑅

شعاع سلول ()m

𝑒𝑙𝑝𝑚𝑎𝑠𝑅

شعاع نمونه ()m

𝑡𝑅

شعاع سوزن ()m

𝑝𝑖𝑡𝑅

شعاع نوک سوزن ()m

̅𝑅

شعاع معادل سلول و سوزن ()m

𝛿

عمق نفوذ ()m

𝑧𝑡𝑟𝑒𝐻𝛿

عمق نفوذ در مدل هرتز ()m

𝑅𝐾𝐽𝛿

عمق نفوذ در مدل )m(JKR



ω

زاویهی رأس سوزن
ضریب چسبندگی
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()kgm-1s-1

یا در حال داوری نیست.
تعارض منافع :هیچگونه تعارض منافعی اعم از مادی یا معنوی مابین
نویسندگان مقاله بهعنوان تنها منبع و مرجع تهیه و نگارش مقاله در
ارسال مقاله اخیر به نشريه مهندسی مکانیک مدرس وجود ندارد.
سهم نویسندگان :سهم هریک از نویسندگان در مقاله اخیر مساوی و
معادل (  %50از کل) می باشد.
منابع مالی :هزينههای پژوهش منتج به اين مقاله به صورت شخصی
و بدون بهرهگیری از کمک مادی و معنوی احدی صورت گرفته است.
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