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چکيده

 اتمی طولی هايمقیاس در فیزیکی هايپدیده بررسی به قادر ی کههایتکنولوژي به ي رازیاد توجه نانو علم پیدایش

 تصویرسازي و اصالح، گیرياندازه تجهیزات فنی با قابلیت تولید به منجر، زمینه این در اخیر هايپیشرفتمعطوف نموده و  هستند،

 در این مقاله آنالیز .است یاتم نیروي میکروسکوپ، وسایل این ترینشده از شناخته یکیگردیده است.  نانو هايمقیاس در
 و همچنین به بررسی تأثیربراي یک تیر سه الیه متقارن انجام  اندازه خود میکروتیر پیزوالکتریک الیه از خروجی توان حساسیت
 پایه تیر و حسگر محرک، پیزوالکتریک الیه هندسی ابعاد تأثیر همچنین و پیزوالکتریک الیه از خروجی توان بر الکترودها ضخامت

بدین ترتیب مشخص خواهد شد که تأثیر گذارترین پارامتر هندسی بر  پرداخته خواهد شد. پیزوالکتریک الیه از خروجی توان بر
 باشد.میالیه روي توان خروجی از الیه پیزوالکتریک، طول 

 .سنسور ؛خود اندازه گیر ؛توان خروجی ؛میکروسکوپ نیروي اتمی ؛میکروتیر پیزوالکتریککلمات کليدي

 مقدمه. 1

 طولی هايمقیاس در فیزیکی هايپدیده بررسی به قادر ی کههایتکنولوژي به ي رازیاد توجه نانو علم پیدایش

، گیرياندازه تجهیزات فنی با قابلیت تولید به منجر، زمینه این در اخیر هايپیشرفتمعطوف نموده و  هستند، اتمی

 1یاتم نیروي میکروسکوپ، وسایل این ترینشده از شناخته یکی گردیده است. نانو هايمقیاس در تصویرسازي و اصالح

. این ایده که است افزایش حال در نانومتر، مقیاسدقتی در  با حوسط ساختار تصویرسازي در آن اهمیتکه  است

ساده با نوک بسیار نازک بدست  9توان با تصاویري به وضوح مولکولی که از یک میکروتیرخواص سطوح مختلف را می

و درجات دقت مختلف در  اشکالها در رسید، اما این دستگاهکننده به نظر میاند نتیجه گرفت، در ابتدا گیجآمده

از میکروتیرهاي  1براي اولین بار لی و همکارانشاند. به کار گرفته شده 4(SPM)میکروسکوپ پرابی روبشی 

-اعمال شود، می PZTبه میکروتیر  AC. آنها نشان دادند که وقتی ولتاژ استفاده کردند AFM در( PZT) پیزوالکتریک

 در PZT هاي خود را اندازه بگیرد. هنگامی که میکروتیرتحریک کند؛ و بطور همزمان، جابجایی zتواند خود را در جهت 
شود و با تغییر اندازه پیزوالکتریک ناشی میکند، ادمیتانس حرکتی از جریان خروجی فرکانس تشدید خود ارتعاش می

                                                           
*رضا قادري  

Email: reza.ghaderi@ymail.com 
2 -Atomic Force Microscopy (AFM) 
3  -Cantilever 
4 - Scanning Probe Microscope 
5 - Lee, C., T. Itoh, and T. Suga 
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هاي گیري اختالف بین سیگنالارتعاش، مقدار ادمیتانس حرکت متغیر خواهد بود. بنابراین توپوگرافی سطح با اندازه

چگونگی تشکیل تصویر از سطح نمونه بر اثر تغییرات رفتار  2ا و پرزسیگار .[2]آید خروجی ادمیتانس حرکتی بدست می

را در دو مد دامنه و فرکانس ثابت تحریک کردند. در مد دامنه،  AFMارتعاشی میکروتیر را مورد بررسی قرار دادند. آنها 

را بر فاصله نوک از سطح مشاهده کرده و دیاگرام فاز را به عنوان تأثیرات نیروي غیرخطی بین نوک و سطح نمونه 

هاي زیاد و کم رسم کردند. همچنین در مد فرکانس، ارتباط هاي سطح در دامنهگیري برجستگیپارامتري براي اندازه

ح توسط بین نیروي سطح و نمونه با تغییرات فرکانس را بدست آوردند و بدین صورت، نحوه تشکیل تصویر از سطو

AFM  حرکت ارتعاشی میکروتیر با دو الیه پیزوالکتریک را با در نظر گرفتن  1. بریساد و همکارانش[1]را تشریح کردند

نظر شده است مقایسه کردند. در هاي الکترود صرفهاي الکترود بررسی کرده و نتایج حاصل را با حالتی که از الیهالیه

مقایسه کردند. عالوه بر  IEEEحالت تحریک پیزوالکتریک، فاکتور کوپلینگ الکترومکانیکی را محاسبه و با استاندارد 

گارسیا و  .[9]سنسور شار و جریان تولید شده توسط پیزوالکتریک سنسور را بدست آوردند -این، در حالت خود

گیري در دو حالت مدل تحلیلی میکروتیري چند الیه را براي مقایسه مقادیر نیروي تحریک و حساسیت اندازه 9لوبونتیو

میکروتیر با دو الیه پیزوالکتریک  4. برانکو و دنته[4]دار بدست آوردند استفاده از مواد پیزوالکتریک و آلیاژهاي حافظه

در آرایش موازي غیرمتقارن را مدلسازي کردند و معادالت حرکت آن را بدست آوردند. آنها از روش المان محدود براي 

هاي خود از میکروتیر پیزوالکتریک در بررسی 1. راجرز و همکارانش[1]افزایش دقت مدل تحلیلی خود استفاده کردند 

هاي پیزوالکتریک را نشان به کمک الیه AFMهاي پیشرفت تصویربرداري و اي استفاده کردندچند الیه در مد ضربه

اي پرداختند و به کمک روش به مدلسازي رفتار ارتعاشی میکروتیر با پیزوالکتریک تکه 6. ژانگ و همکارانش[6]دادند 

ریتز معادله حرکت را کاهش مرتبه دادند. آنها فرکانس طبیعی را براي چند مود ارتعاشی اول میکروتیر بدست -ریلی

به بررسی  7. کورایم و قادري[7] هاي میکروتیر با پیزوالکتریک در پایه مقایسه کردنده و نتایج حاصل را با فرکانسآورد

حرکت ارتعاشی میکروتیر پیزوالکتریک در مد غیرتماسی پرداختند و پاسخ غیرخطی میکروتیر در نزدیکی سطح نمونه 

. آنها همچنین از روش سوبل کمک گرفتند و تأثیر پارامترهاي حل عددي چند مقیاسی بدست آوردند را از روش

 .[8]قرار دادند هندسی میکروتیر بر رفتار ارتعاشی آن را مورد بررسی 

 . آناليز حساسيت توان خروجي2

پایه در نظر سازي تحلیل، میکروتیر به صورت تیر سه الیه با دو الیه پیزوالکتریک و یک الیه به منظور ساده

شود. هر دو الیه پیزوالکتریک از طول یکسان برخوردار بوده و هر کدام توسط دو الیه الکترود محصور میگرفته می

شود. با ارتعاش تیر و خمش شوند. با اعمال ولتاژ الکتریکی متناوب به الیه پیزوالکتریک باالیی، میکروتیر مرتعش می

سازي به منظور مطالعه و مدل  .(2)شکل شودو پایین این الیه ولتاژ الکتریکی القا می الیه پیزوالکتریک پایینی، در باال

شبیه الیه هاي پیزوالکتریک  الیه هاي الکترود و جنس و هندسی حرکت ارتعاشی میکروتیر پیزوالکتریک، پارامترهاي

 ( ارائه شده است.2شده در جدول شماره ) سازي

                                                           
1 - Garca, R. and R. Perez 
2 - Brissaud, M., S. Ledren, and P. Gonnard 
3 - Garcia, E. and N. Lobontiu 
4 - Branco, P.J.C. and J.A. Dente 
5 - Rogers, B., et al. 
6 - Zhang, W., G. Meng, and H. Li 
7 - Korayem, M.H. and R. Ghaderi 



 

 اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
The First National Conference of Mechanical and Mechateronics Engineering 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد

 2931مرداد ماه  12

 
 

 

 

 شماتيک ميکروتيرک پيزوالکتريک  -1شکل 

 شده سازي شبيه تيرميکرو جنس و هندسي پارامترهاي -1دول ج

 E, Gpa ρ, Kg/m3 h, μm W, μm L, μm d21, pC/N جنس اجزاي ميکروتير

 - Si 281 1992 4 112 971 اليه پايه

Ti/Au 78 23922 11/2 الکترود پاييني  292 992 - 

 - Si 281 1992 4 11 211 الکترود بااليي

 ZnO 299 6932 4 292 992 22 اليه پيزوالکتريک

توان به ، میگیربا بررسی دقیق آنالیز انجام شده بر روي توان خروجی از الیه پیزوالکتریک میکروتیر خود اندازه 

 ،محرک پیزوالکتریک الیه هندسی ابعاد تأثیرهمچنین و  پیزوالکتریک الیه از خروجی توان بر الکترودها ضخامت تأثیر

هاي ( تغییرات توان خروجی از الیه1) در شکل برد.پی پیزوالکتریک الیه از خروجی توان بر پایه و تیر حسگر

سازي، ماکزیمم توان خروجی از الیه باشد. نتایج این شبیهپیزوالکتریک تحت تأثیر ضخامت الکترودها، مشخص می

جایی که توان خروجی ماکزیمم از الیه براي این نوع دهند. از آنمیکرومتر نشان می 6/2پیزوالکتریک را در ضخامت 

میکرومتر براي این الکترود، ضخامت  6/2توان نتیجه گرفت که ضخامت ها هدف اصلی طراحی است؛ بنابراین میتیر

تر باشد، کارایی این الکترود توان گفت هر چقدر ضخامت الکترود کمباشد. با توجه به این نتایج میبهینه طراحی می

 یابد.افزایش می
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 تأثير ضخامت الکترودها بر توان خروجي اليه پيزوالکتريک: الف(الکترود بااليي ب(الکترود پاييني -2شکل

-توان خروجی از الیه پیزوالکتریک، قابل مشاهده می ( تأثیر ابعاد هندسی الیه پیزوالکتریک محرک بر9در شکل)

دهند که با افزایش طول، عرض و ضخامت این الیه،  توان خروجی از الیه پیزوالکتریک سازي نشان مینتایج مدل باشد.

طول از بیشترین نرخ تأثیر بر روي توان  توان فهمید که پارامتریابد. همچنین با بررسی دقیق این نتایج میافزایش می

این ترتیب بدیهی است که انتخاب بهینه طول الیه الکترود به معناي  باشد. بهخروجی از الیه پیزوالکتریک برخوردار می

 باشد.رسیدن به ماکزیمم توان خروجی از الیه پیزوالکتریک می

عرض  (الف: تأثير ابعاد هندسي اليه پيزوالکتريک محرک بر توان خروجي از اليه پيزوالکتريک -3شکل
 طول (ج ضخامت (ب
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تغییرات توان خروجی از الیه پیزوالکتریک پایینی)حسگر( را با توجه به ( چگونگی 4)شماره  در شکل 

سازي، حاکی از تأثیر بیشتر ضخامت نسبت به عرض کنید. نتایج شبیهتغییرات ضخامت و عرض این الیه، مشاهده می

انتخاب  درر، باید باشد. به این ترتیب در هنگام طراحی الیه حسگالیه پیزوالکتریک بر توان خروجی از الیه حسگر می

 2Lضخامت بهینه توجهی ویژه داشت. در اینجا طول الیه پیزوالکتریک محرک و حسگر برابر فرض شده و  با حرف 

 شوند.نشان داده می

 

 عرض(ب  ( ضخامتالف :حسگر بر توان خروجي از اليه پيزوالکتريک تأثير ابعاد هندسي اليه پيزوالکتريک -4شکل

-. با بررسی نتایج شبیهدهدرا نشان می( تأثیر ابعاد هندسی تیر پایه را بر توان خروجی از الیه پیزوالکتریک 1شکل)

برد؛ توان به تأثیر طول بر روي توان خروجی از الیه پیزوالکتریک، به عنوان پارامتر هندسی غالب پیسازي، به خوبی می

دهند که سازي نشان مییابد. همچنین نتایج شبیهی از الیه کاهش میبه طوري که با افزایش طول تیر، توان خروج

باشد؛ که با افزایش آن، توان دومین پارامتر تأثیر گذار بر روي توان خروجی از الیه پیزوالکتریک، ضخامت تیر پایه می

یابی به توان اي دستتوان گفت انتخاب بهینه طول و ضخامت تیر پایه بریابد. به این ترتیب میخروجی افزایش می

خروجی بیشینه از الیه پیزوالکتریک در هنگام طراحی، از اهمیتی خاص برخوردار است. همچنین کمینه توان خروجی 

افتد.میکرومتر اتفاق می 12از الیه پیزوالکتریک، در عرض 
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 (طولج (ضخامتب (عرضالف :تأثير ابعاد هندسي تير پايه بر توان خروجي از اليه پيزوالکتريک -5شکل

 گيرينتيجه. 3

 اتمی طولی هايمقیاس در فیزیکی هايپدیده بررسی به قادر ی کههایتکنولوژي به ي رازیاد توجه نانو علم پیدایش

 و اصالح، گیرياندازه تجهیزات فنی با قابلیت تولید به منجر، زمینه این در اخیر هايپیشرفتمعطوف نموده و  هستند،

. در استی اتم نیروي میکروسکوپ، وسایل این ترینشده از شناخته یکیگردیده است.  نانو هايمقیاس در تصویرسازي

انجام شد و همچنین به بررسی  گیر اندازه خود میکروتیر پیزوالکتریک الیه از خروجی توان حساسیت این مقاله آنالیز

 محرک، پیزوالکتریک الیه هندسی ابعاد تأثیر همچنین و پیزوالکتریک الیه از خروجی توان بر الکترودها ضخامت تأثیر

پرداخته شد، که این تجزیه و تحلیل ها منجر به نتایج زیر  پیزوالکتریک الیه از خروجی توان بر پایه تیر و حسگر

 گردید:

 یابد.افزایش می هاکمتر باشد، کارایی این الکترود هاهر چقدر ضخامت الکترود -

 .یابدتوان خروجی از الیه پیزوالکتریک افزایش می ،الیه پیزوالکتریکبا  افزایش طول، عرض و ضخامت  -

باشد. به این ترتیب پارامتر طول از بیشترین نرخ تأثیر بر روي توان خروجی از الیه پیزوالکتریک برخوردار می -

ماکزیمم توان خروجی از الیه بدیهی است که انتخاب بهینه طول الیه الکترود به معناي رسیدن به 

 باشد.پیزوالکتریک می

سازي، حاکی از تأثیر بیشتر ضخامت نسبت به عرض الیه پیزوالکتریک بر توان خروجی از الیه . نتایج شبیه 

 باشد.حسگر می
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به  طول تیر پایه بر روي توان خروجی از الیه پیزوالکتریک بیشترین تأثیر را نسبت به سایر ابعاد هندسی دارد؛ 

.یابدطوري که با افزایش طول تیر، توان خروجی از الیه کاهش می
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