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 چکيده

مواد پیزوالکتریک، بکارگیري آنها به عنوان سنسور و محرک متداول گردیده است. با توجه به سادگی، دقت باال و ارزانی 
گیر و بررسی پارامترهاي حائز یک در حالت خود اندازهزوالکتریپ ی حرکت ارتعاشی میکروتیرکینامید همعادلتحلیل  مقاله نیادر 

 الیه از خروجی توان و جریان سازي شود. سپس مدلگیر )جریان خروجی و  توان خروجی( انجام میاهمیت در حالت خود اندازه
 و توان  بر الکتریکی مقاومت تأثیر گیرد. همچنین به بررسیوتسون انجام می پل با کوبله گیر اندازه خود حالت در پیزوالکتریک

در بین سایر مواد پیزوالکتریک بکار رفته  دهند کهنتایج همچنین نشان می شود.پیزوالکتریک پرداخته می الیه از خروجی جریان
 .برخوردار است از بیشترین توان و جریان خروجی -5H PZT شده،

.پل وتسون ؛توان خروجی ؛خروجی جریان ؛میکروسکوپ نیروي اتمی ؛میکروتیر پیزوالکتریکيديکلمات کل

 مقدمه .1

به عنوان ابزاري کارآمد در بررسی سطوح موواد و مونتوا     1هاي مبتنی بر میکروسکوپ نیروي اتمیامروزه نانو روبات

و  سنسوور بسویار حسوا    مواد پیزوالکتریک به عنووان   و با توجه به دقت باالي آنها، استفاده از  نانو ذرات شناخته شده

یول  وابسوته بوه تحل   ،گیور در حالت خوود انودازه   AFM، متداول گردیده است. عملکرد سیستم کنترلی نانوروبات محرک

 مقالوه  نیو اهود  از  باشد. خروجی از الیه پیزوالکتریک در حین ارتعاش میکروتیر می و توان ارتعاشی و محاسبه جریان

گیور و بررسوی پارامترهواي حوائز     یک در حالت خود انودازه زوالکتریپ ی حرکت ارتعاشی میکروتیرکینامید همعادلتحلیل 

به این ترتیب پارامترهاي مجهول مساله که تحقیق بر  باشد.( میتوان و گیر )جریان خروجیاهمیت در حالت خود اندازه

عبارتند از: پارامترهاي حرکت ارتعاشی )فرکانس و دامنه(، جریان خروجی از الیه پیزوالکتریوک،  شود این مبنا انجام می

 يپارامترهوا بوه ایون ترتیوب ضومن اسوت را        .توان خروجی از الیه در صورت استفاده از مقاومت الکتریکی در خروجی

تیرهایی  9ماین و همکارانش شود.یپرداخته م پیزوالکتریک هیاز ال یان و توان خروجیجر يساز هیان و توان، به شبیجر

                                                           
*رضا قادري  

Email: reza.ghaderi@ymail.com 
2 - Atomic Force Microscopy 
3 - Minne, S.C. et al 
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 zترکیب کردند تا تحریک در راستاي محور  ZnO با مقاومت پیزویی ساختند و آن را با یک الیه پیزوالکتریک سرامیکی

گرفوت. مشوکل مقاوموت پیزویوی     گیري نیرو توسط الیه مقاومت پیزویی صورت موی را ایجاد کند. در این ساختار، اندازه

ساز خارجی تحریک شود. همچنین متوجه شودند کوه   گیري است و باید با یک نوساناینست که تنها داراي توابع اندازه

هواي  گ الکترومکانیکی بین حسگر مقاومت پیزویوی و محورک پیزوالکتریوک، توأثیر بسوزایی بور سویگنال       اثرات کوپلین

موورد   2توسط ایتو و سووگا  SFM هايمیکروتیر پیزوالکتریک چند الیه در سیستم استفاده از .[1-2]گذارد خروجی می

ساخته شده و هر الیوه   2SiOبر بستري از  ZnOمیکروتیري معرفی کردند که از دو الیه پیزوالکتریک  وتوجه قرار گرفت 

بودون نیواز بوه سنسوور خوارجی، بوه        ندقادر SFMهاي کرد. با استفاده از این میکروتیر، سیستمسنسور را ایفا مینقش 

( در PZT)روتیرهواي پیزوالکتریوک   از میک 1لوی و همکوارانش   .[9]تر برسوند  تصاویري با وضوح باالتر و کیفیت مطلوب

AFM  استفاده کردند. آنها نشان دادند. هنگامی که میکروتیرPZT کنود، ادمیتوانس   در فرکانس تشدید خود ارتعاش می

و با تغییر اندازه ارتعاش، مقدار ادمیتانس حرکت متغیر خواهود بوود.    شدهحرکتی از جریان خروجی پیزوالکتریک ناشی 

. فونگ و [4]آید هاي خروجی ادمیتانس حرکتی بدست میگیري اختال  بین سیگنالبنابراین توپوگرافی سطح با اندازه

میکروتیر پیزوالکتریک را به صورت کامپوزیتی منتهی به نوک مثلثی شکل در نظر گرفته و ارتعاشوات آن را در   9هوانگ

شوود. آنهوا بوراي حول     مد غیرتماسی مدل کردند، که در این شرایط هیچ نیرویی به نووک مثلثوی میکروتیور وارد نموی    

بعدي سه  میکروتیر را به صورت 4الکا و همکارانش .[1]معادالت از دو روش المان محدود و فضاي حالت استفاده کردند 

نمونه است را  کردند. مدل کرده و معادله حرکت میکروتیر با دو الیه پیزوالکتریک را بدون در نظر گرفتن نیروي سطح 

تورین  سازي المان محدود، بهترین و دقیوق بعدي، نتیجه گرفتند که شبیهسه  همچنین با استفاده از روش المان محدودِ

حرکوت ارتعاشوی میکروتیور بوا دو الیوه       1بریساد و همکارانش .[6]باشد روش براي محاسبه پاسخ اینگونه ساختارها می

-هاي الکترود صر هاي الکترود بررسی کرده و نتایج حاصل را با حالتی که از الیهپیزوالکتریک را با در نظر گرفتن الیه

سنسور شار و جریان تولید شده توسط پیزوالکتریک سنسور -نظر شده است مقایسه کردند. عالوه بر این، در حالت خود

و نشوان دادنود کوه علوت      کردنود اي بررسوی  در مد ضربهرا  AFMمیکروتیر  6کورایم و همکارانش .[7]را بدست آوردند 

کورایم و  .[8]باشد هاي زیاد و کم، پل آب شکل گرفته بین سطح نمونه و نوک سوزن میپیدایش هیسترزیس در دامنه

و پاسوخ غیرخطوی میکروتیور در     هیکروتیر پیزوالکتریک در مود غیرتماسوی پرداختو   قادري به بررسی حرکت ارتعاشی م

آنها همچنین از روش سووبل کموک گرفتنود و    . نزدیکی سطح نمونه را از روش حل عددي چند مقیاسی بدست آوردند

 .[3]تأثیر پارامترهاي هندسی میکروتیر بر رفتار ارتعاشی آن را مورد بررسی قرار دادند 

 مدل سازي توان و جريان خروجي از اليه پيزوالکتريک .2

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

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

یکروتیر مرتعش می شود. با ارتعاش تیر و خمش شوند. با اعمال ولتا  الکتریکی متناوب به الیه پیزوالکتریک باالیی، م

الیه پیزوالکتریک پایینی، در باال و پایین این الیه ولتا  الکتریکی القا می شود. با اتصال پل وتسون به خروجی 

                                                           
1 - Itoh, T. and T. Suga 

2 - Lee. C , T. Itoh, and T. Suga 

3 - Fung, R.F. and S.C. Huang 

4 - Elka, E., D. Elata, and H. Abramovich 

5 - Brissaud, M., S. Ledren, and P. Gonnard 
6 - Korayem, M.H., A. Kavousi, and N. Ebrahimi 
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به منظور مطالعه و مدل سازي . (2شماره  )شکل الکترودهاي این الیه می توان، ولتا  را به جریان الکتریکی تبدیل کرد

 شبیه الیه هاي پیزوالکتریک  الیه هاي الکترود و جنس و هندسی پارامترهايرکت ارتعاشی میکروتیر پیزوالکتریک، ح

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

 شده سازي شبيه ميکروکانتيلور جنس و هندسي پارامترهاي -1جدول 

 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

 

 

 

 ميکروتيرک پيزوالکتريک شماتيک  -1شکل 

 تواند به این صورت بیان شود:براي یک نقطه از تیر می xبر اسا  تئوري االستیک تیر، جابجایی در راستاي 

  (2       )                                                                                                       𝒖𝒙 = 𝒖𝟎(𝒙, 𝒕) − 𝒛
𝝏𝒘(𝒙,𝒕)

𝝏𝒙
  

-فاصله از تار خنثی می zخیز تیر است و wشودجابجایی محوري است، که در اینجا از آن صر  نظر می0uکه در آن

 را می توان به این صورت بیان کرد: xباشد. کرنش در امتداد جهت 
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(1  )                                                                                                                        𝛆𝐱 =
𝛛𝐮𝐱

𝛛𝐱
= −𝐳

𝛛𝟐𝐰(𝐱,𝐭)

𝛛𝐱𝟐 

کند، و تنها باعث افزایش فرض کنید که الیه نازک پیزوالکتریک اضافه شده به سطح تیر تغییر شکلی در تیر ایجاد نمی

بدون الیه  شود. در نتیجه، دامنه ارتعاش تحت تحریک یکسان در مقایسه با تیرک مشابه وس تی خمشی معادل آن می

تئوري حاکم بر مواد  شود.یابد. خیز تیر توسط منبع تحریک الکتریکی خارجی کنترل میپیزوالکتریک کاهش می

و تنش در  0XD=صفر در نظر گرفته شده xپیزوالکتریک به صورت خطی استفاده شده است. بار اعمالی در جهت

این فرض تا زمانی معتبر است که ض امت الیه پیزوالکتریک در در الیه پیزوالکتریک صفر فرض می شود Z يراستا

در الیه پیزوالکتریک توسط تابعی از کرنش در  zمقایسه با طول تیر بسیار نازک باشد. جابجایی الکتریکی در راستاي 

 شود:و میدان الکتریکی در الیه پیزوالکتریک بیان می xراستاي 

(9)                                                                                                                    𝐃𝐳 = 𝐞𝟑𝟏𝛆𝐱 +∊𝟑𝟑 𝐄𝐳  

میدان الکتریکی در ZEوالکتریک ثابت دي∍33است 92ثابت پیزوالکتریک در راستاي جفت شده 13Eکه در آن 

در الیه پیزوالکتریک است. بار جمع شده روي سطح الکترود می تواند به وسیله انتگرال جابجایی الکتریکی  zراستاي 

  در این منطقه از سطح بیان شود:

 (4)                                            𝐐 = ∫ 𝐃𝐙𝐝𝐀 = ∫ (𝐞𝟑𝟏𝛆𝐱 +∈𝟑𝟑 𝐄𝐳)
𝐥𝟏

𝐥𝟎𝐀
𝐝𝐱 

توسط دو الکترود پوشیده شده است، پتانسیل سطح همان پتانسیل الکترود است. با ز آنجا که سطح الیه پیزوالکتریک ا

مش ص شود و با فرض میدان vفرض این که اختال  پتانسیل بین سطح باالیی و سطح پایینی الیه پیزوالکتریک با

 به صورت بیان کرد: أتوان تقریبالکتریکی ثابت، میدان الکتریکی را می

 (1)                                                                                                                   𝐄𝐳 = −
𝛛𝐯

𝛛𝐳
= −

𝐯

∆
 

ض امت الیه پیزوالکتریک است. براي سادگی ض امت الیه در کل ناحیه تحت پوشش یکسان فرض می Δکهدر حالی

 می توان نوشت:( 1( در )4شود. با جایگزینی رابطه )

(6)                                𝑸 = −𝒃 ∫ 𝒆𝟑𝟏
𝒉

𝟐

𝝏𝟐𝒘

𝝏𝒙𝟐 𝒅𝒙 + 𝒃 ∫ ∊𝟑𝟑 𝑬𝒛𝒅𝒛 = 𝒘𝟐𝒅𝟐𝟏𝑬𝟑𝒁𝒑[𝝋(𝒍𝟏)] − 𝒃𝑳 ∈𝟑𝟑
𝒗

∆

𝒍𝟏

𝒍𝟎

𝒍𝟏

𝒍𝟎
 

ω(x,t)∂ که در آن

∂x
 (x,t)=φ انعطا  پذیري تیر است، (𝑙1)φ ،مقدار انتهاي الیه پیزوالکتریک h  ض امت میکروتیر وL 

طول الیه هاي پیزوالکتریک بر روي سطح تیر است. باید تأکید کرد که جریان، شار  و اختال  پتانسیل همگی توابعی 

از زمان هستند. فرکانس این توابع پریودیک وابسته به ارتعاش تحریک میکروتیر می باشد. از آنجایی که دیفرانسیل بار 

جریان خروجی از الیه به امپدانس خارجی است، دامنه جریان ضرب داخلی بار در فرکانس  سطح الکترود برابر با نسبت

 باشد:می
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(7)                                                                                                                                                 𝑰 = 𝝎𝑸 

 شود:ولتا  و جریان براي یک مدار الکتریکی با مقاومت خالص به این شکل بیان میرابطه بین 

(8)                                                                                                                                    𝑰 =
𝒗

𝑹
  

 (، دامنه جریان را می توان به شکل زیر تعیین کرد:8( تا )6ترکیب معادالت )ولتا  فازي مشابه با جریان دارد. با 

(3                          )                                                           𝑰 = 𝝎𝑾𝟐𝒅𝟐𝟏𝑬𝟑𝒁𝑷[𝛗´(𝒍𝟏)] − 𝒃𝑳 ∈𝟑𝟑
𝒗

∆
 

باشد، اگر امپدانس خارجی یک مقاومت خالص متصل میبر روي سطح الکترود به امپدانس خارجی  Q از آنجا که بار

 باشد، ولتا  خروجی و جریان داراي فاز یکسان هستند. در این صورت توان خروجی عبارت است از:

(22                                                          )                                                            𝐏 = 𝑰𝒗 = 𝑰𝟐𝑹 

شرایط حالت پایدار و به همراه یک نیروي تحریک هارمونیک، جریان خروجی و ولتا  توابع همساز هستند. براي یک 

(، متوسط توان خروجی از الیه پیزوالکتریک را می توان با ضرب 22( در )3الکتریکی، با جایگزین معادله ) AC مدار

 ولتا  و جریان به این صورت بیان کرد:

(22)                                                                              �̅� =
𝐯𝐦.𝐈𝐦

𝟐
=

𝟏

𝟐
𝐈𝐦

𝟐 𝐑 = (
𝛚𝐰𝟐𝐝𝟐𝟏𝐄𝟑𝐙𝐏[�́�(𝐥𝟏)]

𝟏+
𝐑𝐰𝟐𝐋𝟐∈𝟑𝟑𝐖

𝐡𝟐

)

𝟐

 

متوسط توان خروجی است.P̅ه در آنک

 اليه پيزوالکتريکبررسي تأثير مقاومت الکتريکي بر  توان و جريان خروجي از  .3

، خروجی از الیه پیزوالکتریک نررسی تأثیر مقاومت الکتریکی پل وتسون بر روي توان و جریابه منظور ب

ابعاد هندسی و خواص . شودفته می( در نظر گر2)شماره  میکروتیر پیزوالکتریک با دو الیه پیزوالکتریک مطابق شکل

که یکی به عنوان  باشد،می دوالیه پیزوالکتریک شاملمیکروتیر  .اندشده( مش ص 2)شماره  جدول درها فیزیکی الیه

دو  ،هاي پیزوالکتریکشود. در دو طر  هر یک از این الیهمیحسگر در نظر گرفته  الیه الیه محرک و دیگري به عنوان

، ولتا  از )باالیی( الیه الکترود قرار گرفته است که با اعمال ولتا  به الکترود هاي اطرا  الیه پیزوالکتریک محرک

( تأثیر مقاومت خارجی بر روي 1شکل شماره ) شود.)پایینی( خار  می هاي اطرا  پیزوالکتریک حسگرالکترود

با توجه به نتایج این شکل مش ص است که توان خروجی دهد. توان خروجی از الیه پیزوالکتریک را نشان می

باشد. براي رسیدن به توان خروجی بهینه، مقدار از الیه پیزوالکتریک به شدت متأثر از مقاومت خارجی می

دهند سازي نشان میباشد. نتایج شبیهمقاومت متناسب با نوع الیه پیزوالکتریک به کار رفته، تعیین کننده می

ZnOPZT-4PZT-5Aهاياهم، تیر میکرونی به ترتیب با الیه کیلو 11و  61،12، 21هاي تکه در مقاوم

PZT-5Hهاي دهند که در بین الیهسازي همچنین نشان میرسند. نتایج شبیهبه مقدار بهینه توان می

میلی وات  481/4مقدار آن خروجی برخوردار است که از بیشترین توان PZT-5Hپیزوالکتریک انت اب شده،

  باشد.می
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 پيزوالکتريک تأثير مقاومت خارجي بر توان خروجي از اليه-2شکل

سازي دهد. نتایج شبیه( تأثیر مقاومت خارجی بر روي جریان خروجی از الیه پیزوالکتریک را نشان می9شکل شماره )

بکار گرفته شده رابطه عکس داشته و هر چقدر  دهند که جریان خروجی از الیه پیزوالکتریک با مقاومتنشان می

دهند که در بین الیه هاي یابد. نتایج شکل همچنینمقاومت افزایش یابد، جریان خروجی از الیه کاهش می

 .باشدداراي بیشترین جریان خروجی می PZT-5Hپیزوالکتریک انت اب شده، 

 

 پيزوالکتريک از اليه تأثير مقاومت خارجي بر جريان خروجي -3شکل

 نتيجه گيري .4

گیر و بررسی یک در حالت خود اندازهزوالکتریپ ی حرکت ارتعاشی میکروتیرکینامید همعادلتحلیل  مقاله نیا در

 سازي شود. سپس مدلانجام میگیر )جریان خروجی و  توان خروجی( پارامترهاي حائز اهمیت در حالت خود اندازه

همچنین به  گیرد.انجام می وتسون پل با کوبله گیر اندازه خود حالت در پیزوالکتریک الیه از خروجی توان و جریان

شود که نهایتاً منجر به پدید پیزوالکتریک پرداخته می الیه از خروجی جریان و توان  بر الکتریکی مقاومت تأثیر بررسی

 گردد:آمدن نتایج زیر می

 . باشدمی خارجی مقاومت از متأثر شدت به پیزوالکتریک الیه از خروجی توان -
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 تعیین رفته، کار به پیزوالکتریک الیه نوع با متناسب مقاومت مقدار بهینه، خروجی توان به رسیدن براي -

 .باشدمی کننده

 مقاومت چقدر هر و داشته عکس رابطه شده گرفته بکار مقاومت با پیزوالکتریک الیه از خروجی جریان -

 .یابدمی کاهش الیه از خروجی جریان یابد، افزایش

خروجی برخوردار است که مقدار آن از بیشترین توان   PZT-5H هاي پیزوالکتریک انت اب شده،بین الیه -

 باشد.میلی وات می 481/4

 باشد.داراي بیشترین جریان خروجی می PZT-5Hدر بین الیه هاي پیزوالکتریک انت اب شده،  -
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