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 چکيده
هاي سازي ابعاد آن و بکارگیري پرابهمزمان با کوچک یاتم نیروي هايمیکروسکوپ در تالش براي ارتقاء عملکرد

به فرد و هاي منحصر و قادر به کنترل موقعیت هاي پیزوالکتریک و پیزومقاومتی شدهمتعدد، میکروکانتیلورها مجهز به الیه
 بر روي یک پیزوالکتریک الیه از خروجی جریان حساسیت در این مقاله آنالیز. باشندهاي کانتیلور میتشخیص دقیق تغییر شکل

همچنین به  .انجام خواهد شد ،باشدو یک الیه پایه می که شامل دو الیه الکترود، دو الیه پیزوالکتریک گیر اندازه خود میکروتیر
 پایه تیر و پیزوالکتریک الیه هندسی ابعاد تأثیر همچنین و پیزوالکتریک الیه از خروجی جریان بر الکترودها ضخامت بررسی تأثیر

نتایج نیز نشان خواهند داد که تأثیر گذارترین پارامتر هندسی بر روي  پیزوالکتریک پرداخته خواهد شد. الیه از خروجی جریان بر
 باشد.میپایه  جریان خروجی از الیه پیزوالکتریک، طول الیه 

 .سنسور ؛آنالیز حساسیت ؛خروجی جریان ؛میکروسکوپ نیروي اتمی ؛میکروتیر پیزوالکتریککلمات کليدي

 مقدمه .1
سازي ابعاد آن و بکارگیري همزمان با کوچک  1یاتم نیروي هايمیکروسکوپ ارتقاء عملکرد يبرادر تالش  

هاي قادر به کنترل موقعیتو  شده 4و پیزومقاومتی 9هاي پیزوالکتریکهاي متعدد، میکروکانتیلورها مجهز به الیهپراب

به عنوان ماده  (ZnO). اکسید روي [2]د نباشهاي کانتیلور میبه فرد و تشخیص دقیق تغییر شکل منحصر

عملکرد  PZTمحرک بوده است، اما ماده پیزوالکتریک -نتیلور خودهاي اولیه میکروکادر طرح مناسبپیزوالکتریک 

مورد  AFMبسیار بهتري را از خود نشان داد و با موفقیت به عنوان ماده اصلی براي تحریک و سنجش در تصویربرداري 

ر دو عملکرد میکروسنسورها و توانند همیکروکانتیلورهاي پیزوالکتریک میهاي سیستم. [1]استفاده قرار گرفت 

گیري مستقیم یا معکوس اثر پیزوالکتریک انجام دهند. همچنین از آنجا که استفاده از این ها را با بهرهمیکرومحرک

ن توجه ه آکند، بتر میموجب جمع و جور شدن سیستم شده و کار با آن را ساده AFMهاي کانتیلورها در سیستم

. با توجه به مزایاي استفاده از مواد پیزوالکتریک در میکروکانتیلورها، ساختارهاي کانتیلور شامل [9]خاصی شده است 

کند، در حالی می اي از پیزوالکتریک نقش محرک را ایفاچند الیه پیزوالکتریک پیشنهاد شدند. در این ساختارها، الیه

                                                           
*رضا قادري  
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2 - Atomic Force Microscopy (AFM) 
3 - Piezoelectric 
4 - Piezoresistive 



 

 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

 
 

 
 

نوک میکروکانتیلور را برعهده دارد. در این نوع میکروکانتیلورها، بدون نیاز  گیري انحرافات کوچکِکه الیه دیگر، اندازه

هاي توان به تصاویري با وضوح باالتر و کیفیت بهتر دست یافت. دقت و صحت دادهبه سنسور یا محرک بیرونی، می

 ریتهاي ریاضی رفتار و همچنین کنترل ارتعاش کانتیلور، بستگی به کیفیت مدل AFMتصویري به دست آمده توسط 

براي نشان دادن تأثیر نیروي محرک الکتریکی بر رفتار ارتعاشی میکروتیر، آن را به صورت  1الکا و همکارانش. [4]دارد 

بعدي مدل کرده و معادله حرکت میکروتیر با دو الیه پیزوالکتریک را بدون در نظر گرفتن نیروي سطح نمونه -9

انیکی آن را بدست آورده و با نتایج بعدي، پاسخ الکترومکسه استخراج کردند. همچنین با استفاده از روش المان محدود 

ترین روش براي محاسبه پاسخ ن محدود، بهترین و دقیقسازي االو نتیجه گرفتند که شبیهه مدلسازي مقایسه کرد

میکروتیر از دو روش المان محدود و فضاي حالت  با استفاده 6نگ و هوانگاف .[1]باشد اینگونه ساختارها می

پیزوالکتریک را به صورت کامپوزیتی منتهی به نوک مثلثی شکل در نظر گرفته و ارتعاشات آن را در مد غیرتماسی 

اي استفاده هاي خود از میکروتیر پیزوالکتریک چند الیه در مد ضربهدر بررسی 7راجرز و همکارانش .[6]مدل کردند 

گیر کار برده و از مقایسه پاسخ آن با حالت اندازهه گیر را براي تصویربرداري از سطوح باندازه-کردند. ابتدا میکروتیر خود

صالحی و همکارانش میکروتیري با یک الیه پیزوالکتریک را  .[7]نوري، حساسیت دو برابري میکروتیر را مشاهده کردند 

ها، شرایط پیوستگی را اعمال مورد بررسی قرار داده و آن را به سه تیر یکپارچه تقسیم کردند و در نقاط جدایی بخش

ناشی از اعمال ولتاژ به پیزوالکتریک در نظر گرفته و معادله حرکت را با روش  سماکردند. نیروي محرک را به صورت م

مقایسه  MSA-400مودهاي فرضی حل کردند. نتایج حاصل شامل شکل مودها و فرکانس طبیعی را با نتایج تجربی 

هاي موازي و یا به بررسی و مقایسه میکروتیرهایی که با دو الیه پیزوالکتریک در آرایش 8لیو و همکارانش .[8]کردند 

. محمودي و [3]اي براي ساختار تیرهاي پیزوالکتریک طراحی کردند آرایش بهینه و اند، پرداختهسري قرار گرفته

کورسو . [21]جلیلی ارتعاشات غیرخطی میکروتیر با الیه پیزوالکتریک را در حالت دور از سطح مورد بررسی قرار دادند 

به مدلسازي و تحلیل المان محدود میکروتیر با دو الیه پیزوالکتریک در آرایش موازي متقارن پرداختند.  3و همکارانش

 .[22] باشدگیري شده با نتایج بدست آمده از مدل المان محدود میاز جمله مشاهدات آنها، تطابق خوب مقادیر اندازه

  .[21]اي را مورد بررسی قرار دادند در مد ضربه AFMکورایم و همکارانش میکروتیر 

 خروجي جريانآناليز حساسيت  .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 

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

 ( نمایش داده شده، 2همانطور که در شکل شماره ) الیه پیزوالکتریک پایینی، در باال و پایین این الیه ولتاژ الکتریکی

 سازي مدل و مطالعه منظور همچنبن به شود.ي میاندازه گیر خروجی از الیه پیزوالکتریک حسگر سپس جریان القاء و

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

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

                                                           
5-  Elka, E., D. Elata ,and H. Abramovich 
6 - Fung, R.F. and S.C. Huang 
7 - Rogers, B., et al 
8 - Liu, M., et al 
9 - Kursua, O., et al 



 

 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 ميکروتير جنس و هندسي پارامترهاي -1جدول 
 E, Gpa ρ, Kg/m3 h, μm W, μm L, μm d21, pC/N جنس اجزاي ميکروتير

 - Si 281 1991 4 111 971 اليه پايه

Ti/Au 78 23911 11/1 الکترود پاييني  291 991 - 

 - Si 281 1991 4 11 211 الکترود بااليي

 ZnO 299 6931 4 291 991 22 اليه پيزوالکتريک

توان به خروجی از الیه پیزوالکتریک میکروتیر خود اندازه گیر، می جریانآنالیز انجام شده بر روي  بررسیبا 

 پی برد. پیزوالکتریک الیه از خروجی جریان بر ،هاي مختلف این میکروتیر سه الیههندسی قسمت هايپارامتر تأثیر

هاي پیزوالکتریک تحت تأثیر ضخامت الکترودها، الیهباشد، جریان خروجی از ( مشخص می1مانطور که در شکل)ه

میکرومتر جریان خروجی از الیه پیزوالکتریک به  1/1دهند که در ضخامت باشد. نتایج شبیه سازي نشان میمتغیر می

رسد. با توجه به اینکه جریان خروجی ماکزیمم از الیه، مطلوب طراحی این نوع میکروتیرها مقدار ماکزیمم خود می

باشد. به میکرومتر براي این الکترود، ضخامت بهینه طراحی می 1/1توان نتیجه گرفت که ضخامت باشد؛ بنابراین مییم

 .یابدتوان نتیجه گرفت هر چقدر ضخامت الکترود کمتر باشد، کارایی این الکترود افزایش میاین ترتیب می

 
 پيزوالکتريک: الف(الکترود بااليي ب(الکترود پايينيتأثير ضخامت الکترودها بر جريان خروجي از اليه  -2شکل

( تأثیر ابعاد هندسی الیه پیزوالکتریک محرک را بر جریان خروجی از الیه پیزوالکتریک 9) شماره در شکل

توان پی برد که با  افزایش این ابعاد جریان خروجی از الیه پیزوالکتریک کنید. با بررسی نتایج مدلسازي میمشاهده می
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دهند که طول الیه الکترود به نسبت سایر پارامترها)ضخامت یابد. همچنین نتایج این شبیه سازي نشان میزایش میاف

توان باشد. به این ترتیب میو عرض(، از بیشترین نرخ تأثیر بر روي جریان خروجی از الیه پیزوالکتریک برخوردار می

منظور دستیابی به ماکزیمم جریان خروجی از الیه پیزوالکتریک به  نتیجه گرفت که انتخاب بهینه طول الیه الکترود به

 هنگام طراحی از اهمیتی ویژه برخوردار است. 

 

: الف(عرض تأثير ابعاد هندسي اليه پيزوالکتريک محرک بر جريان خروجي از اليه پيزوالکتريک -3 شکل
 ضخامت ج(طولب(

هندسی)ضخامت و عرض( الیه پیزوالکتریک پایینی)حسگر( را بر ( چگونگی تأثیر ابعاد 4)شماره  در شکل 

کنید. نتایج شبیه سازي، حاکی از تأثیر بیشتر ضخامت نسبت به عرض جریان خروجی از الیه پیزوالکتریک مشاهده می

احی الیه باشد. به این ترتیب باید در نظر داشت که در هنگام طرالیه پیزوالکتریک بر جریان خروجی از الیه حسگر می

حسگر، به تأثیر ویژه ضخامت این الیه توجهی خاص نمود. الزم به ذکر است که طول الیه پیزوالکتریک محرک و 

 شوند.نمایش داده می 1Lحسگر برابر بوده و  با حرف 
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 : الف(ضخامت ب(عرضحسگر بر جريان خروجي از اليه پيزوالکتريک تأثير ابعاد هندسي اليه پيزوالکتريک -4شکل

کنید. از میان ده میمشاه را الیه پیزوالکتریکبر جریان خروجیِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  ( تأثیر ابعاد هندسی تیر پایه1در شکل ) 

طول بیشترین تأثیر را بر روي جریان خروجی از الیه پیزوالکتریک دارد به طوري که با افزایش طول تیر، ابعاد هندسی، 

دهند که با افزایش ضخامت تیر پایه، یج شبیه سازي نشان مییابد. همچنین نتایان خروجی از الیه کاهش میجر

توان گفت که براي دست یابی به جریان خروجی یابد. به این ترتیب میجریان خروجی از الیه پیزوالکتریک افزایش می

ترتیب کاهش  بیشینه از الیه پیزوالکتریک در هنگام طراحی الیه تیر اصلی، باید طول و ضخامت الیه را تا حد امکان به

 شود.میکرومتر، کمینه جریان خروجی از الیه پیزوالکتریک خارج می 11و افزایش داد. همچنین در عرض 

 

 : الف(عرض ب(ضخامت ج(طولتأثير ابعاد هندسي تير پايه بر جريان خروجي از اليه پيزوالکتريک -5 شکل
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 . نتيجه گيري3

هاي سازي ابعاد آن و بکارگیري پرابهمزمان با کوچک یاتم نیروي هايمیکروسکوپ در تالش براي ارتقاء عملکرد

به هاي منحصر و قادر به کنترل موقعیت هاي پیزوالکتریک و پیزومقاومتی شدهمتعدد، میکروکانتیلورها مجهز به الیه

 الیه از روجیخ جریان حساسیت در این مقاله آنالیزباشند. هاي کانتیلور میفرد و تشخیص دقیق تغییر شکل

هاي هندسی بر جریان خروجی از الیه یک میکروتیر سه الیه متقارن انجام شد که بررسی تأثیر پارامترپیزوالکتریک 

 باشند:منتهی گردید.برخی از نتایج بدست آمده به شرح زیر میپیزوالکتریک 

 باشد. ها، ضخامت بهینه طراحی میمیکرومتر براي الکترود 1/1ضخامت  -

 یابد. افزایش می هاکمتر باشد، کارایی این الکترود هاچقدر ضخامت الکترودهر  -

به نسبت سایر پارامترها)ضخامت و عرض(، از بیشترین نرخ تأثیر بر روي جریان  پیزوالکتریکطول الیه  -

 .باشدبرخوردار می را الیه این خروجی از

 خروجی بر جریان تأثیر بیشتري نسبت به عرض این الیه )حسگر(، ازالیه پیزوالکتریک پایینیضخامت  -

 باشد.برخوردار می

براي دست یابی به جریان خروجی بیشینه از الیه پیزوالکتریک در هنگام طراحی الیه تیر اصلی، باید طول و  -

 ضخامت الیه را تا حد امکان به ترتیب کاهش و افزایش داد.
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