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 چکیده:

باشد. دست یابی به تصاویر با کیفیت هر چه ک آن میتیرمهمترین قسمت یک میکروسکوپ نیروی اتمی میکرو
باشد.    در این تحقیق تیرک در محیط مایع میور در مایع، نیازمند تحلیل ارتعاش میکروبیشتر از نمونه غوطه

فرکانس تشدید مود اول میکروتیرک  مرتعش در سیال بااستفاده از مدل رشته کره ها محاسبه شده و این فرکانس 
تیرک بر فرکانس شود.. بدین ترتیب تاثیر ابعاد هندسی میکروابعاد میکروتیرک آنالیز حساسیت می نسبت به

توان با انتخاب ابعاد هندسی مناسب، کاربری این نوع می شود. با استفاده از این تحلیل نهایتاًتشدید مشخص می
 میکروتیرک را در محیط سیال بهینه کرد

والکتریک، میکروسکوپ نیروی اتمی، محیط مایع، مدل رنکل، آنالیز حساسیت، میکروتیرک پیز کلمات کلیدی:

 فرکانس تشدید

 مقدمه:   

و یا در جرم سنج های فوق حساس و  2برای تصویر برداری در مقیاس های نانو به کمک میکروسکوپ نیروی اتمی

. میکروسکوپ های ]1[زیادی دارد بسیاری کاربرد های دیگر مطالعه عکس العمل دینامیکی میکرو تیرک ها، اهمیت

نیروی اتمی ابزاری قدرتمند برای بدست آوردن تصاویر در مقیاس نانو با رزولوشن بسیار باال از طریق تماس با سطح 

تواند هر دو نوع خواص مکانیکی و موفولوژیکی سطح نمونه را به وسیله تماس نوک . این وسیله می]2[نمونه می باشند

. به کار گیری میکروسکوپ های نیروی اتمی با میکرو تیرک ]3[تیرک با سطح نمونه بدست آورد تیز انتهای میکرو

غوطه ور در مایع فواید بسیاری دارد که از آن جمله می توان به حذف نیروی مویینگی و کاهش نیروی واندروالسی و 

. یکی از معایب ]4-5[یع باشند، اشاره کردتوانایی مطالعه نمونه هایی که از نظر زیستی و یا تکنیکی باید در محیط ما

                                                           

1 Corresponding author: رضا قادری 
Email: reza.ghaderi@ymail.com 
2atomic force microscopy(AFM)  
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.  ]6-7[باشدتصویر برداری مود تماسی از نمونه های بیولوژیکی در محیط مایع، احتمال زیاد آسیب دیدن نمونه می

برای کاهش این آسیب و حداقل نمودن تماس بین سطوح ازمیکروسکوپ نیروی اتمی با مود ضربه ای استفاده می 

یکروسکوپ نیروی اتمی در محیط مایع تاثیر زیادی بر پاسخ فرکانسی میکروتیرک دارد. در رابطه با شود. به کار گیری م

 ارتعاش میکروتیرک در محیط مایع مطالعات زیادی شده و چندین مدل تئوری ارائه شده است. 

 است. توپوگرافیوابسته  تیرکعملکرد سیستم به حساسیت حرکت ارتعاشی میکرو میکروسکوپ نیروی اتمیی در کاربر

درکی کامل از چگونگی تاثیر هر  داشتننیز مستلزم آنها ذره و همچنین تعیین خواص دقیق  سطح نمونه و نانو دقیق

یک روش عملی و ، حساسیت تحلیلتیرک می باشد. روش ش بر حرکت ارتعاشی میکرونکایب نیروی برهمریک از ض

ها بر حرکت ارتعاشی پرداخت. در یق چگونگی تاثیر هر یک از پارامترتوان به مطالعه دقن میآمد است که به کمک آکار

 و 3ی مونوتونیکهاتواند برای مدلها است که مییکی از بهترین روش Sobol، روش حساسیت تحلیلهای بین روش

تاکنون  .[8] مد استآهای عددی بسیار کارحساسیت یافته تحلیلاین روش در  مورد استفاده قرار بگیرد. مونوتونیکغیر

تیرک به کمک میکرو میکروسکوپ نیروی اتمی های مختلف بر حرکت ارتعاشیمطالعاتی بر روی چگونگی تاثیر پارامتر

خطی حرکت پیزوالکتریک بر روی ضریب غیر تیرکمیکرو حساسیت انجام شده است. تاثیر ابعاد هندسی تحلیلروش 

نها معادله حرکت ارتعاشی را با استفاده از روش چند آ[. 9]گردید جام ارتعاشی در محیط مایع توسط کورایم و قادری ان

 تحلیلروش  به کمک خطی بودن حرکت ارتعاشی رامیزان غیر ،خطیضریب غیر تعریفحل کرده و با  مقیاسی

تیرک مستطیلی میکروسکوپ نیروی حساسیت میکرو تحلیلموسی پور و همکارانش  حساسیت مورد مطالعه قرار دادند.

شدید تو جانبی را بر روی فرکانس  نها تاثیر سختی تماس عمودیآ .[10] پیچش انجام دادند-مشخاتمی را در حالت 

را بر روی دستکاری نانو ذرات  فرایند هایکورایم و همکارانش تاثیر پارامتر .مطالعه قرار دادند ها موردو حساسیت مد

و همکارانش حساسیت  Lee[. 11] ساسیت بررسی کردندحتحلیل شکل به کمک روش  Vتیرک مستطیلی و میکرو

 [.12] سی کرده و با نتایج تئوری کالسیک مقایسه نمودندرشکل را بر V تیرکمیکرو یخمش

و در نرم افزار متلب مدلسازی شده و  4الکتریک با استفاده از مدل رنکلدر این مقاله میکرو تیرک نایوسته با الیه پیزو

شود.و تاثیر ابعاد هر یک از سازی میتیرک مدلل آن با روش آماری سوبل نسبت به ابعاد میکروارتعاش طبیعی مود او

 شود.تیرک بر فرکانس تشدید آن مشخص میالیه های میکرو

 

 معادله حرکت میکروتیرک

 الکتریک از دو قسمت بدنه اصلی و نوک تشکیلتیرک پیزوشود، میکرو( مشاهده می3-1همانطور که در شکل)

-باشد که بین دو الیه الکترود محصور شده است. نوک میکروشده است. بدنه اصلی مجهز به یک الیه پیزو الکتریک می

 تیرک به منظور افزایش حساسیت بصورت تک الیه و با پهنای کمتر انتخاب میشود. 

                                                           

3 Monotonic 
4 Rankle model 
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 ( شماتیک میکروتیرک پیزوالکتریک1شکل)

تیرک مرتعش با دامنه نوسان کوچک )کوچک در مقایسه با ابعاد میکروتیرک( معادله حرکت دینامیکی وبرای یک میکر

 .]17-18[( می باشد1به صورت معادله )

 

جرم 0m، سختی K(x)جایی میکرو تیرک، جابه u(x.t) و زمان tتیرک، مختصات هر نقطه در طول میکرو  xکه در آن 

نیروی هیدرودینامیکی وارد بر واحد طول  باشند. همچنین ایی واحد طول میضریب میر 0c واحد طول و

 میکروتیرک می باشد 

 آید.( به دست می3-7فرکانس طبیعی در تیر های پیوسته برای تیر یک سر گیر دار از رابطه )

(2) 
 

-(محاسبه می3ه شده مایع است که بر اساس مدل رنکل از رابطه )جرم افزود جرم واحد طول تیر و  که در آن 

 شود.
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 آنالیز حساسیت فرکانس تشدید میکروتیرک پیزوالکتریک نسبت به ابعاد آن:

ساخت  DMASPتیرک تیرک بر ضریب میرایی فشردگی، میکروبه منظور آنالیز حساسیت تاثیر ابعاد هندسی میکرو

باشد. که می ZnOتیرک دارای یک الیه پیزوالکتریک از جنس شود. این میکرودر نظر گرفته می Active probeشرکت 

(و 1تیرک در جدول )توصط دو الکترود محصور شده است. ابعاد هندسی و مشخصات مواد تشکیل دهنده این میکرو

 ( آورده شده است.2)

 ]13[والکتریک پیز میکرو تیرک(: مشخصات هندسی 1جدول )

h (μm) b(μm) L(μm)  

 الیه پایه 487 250 0/3

 الیه پیزوالکتریک 330 130 4/3

 نوک 137 55 0/3

 

 ]13[پیزوالکتریک  میکرو تیرک(: خواص مکانیکی 2جدول )

E (Gpa) )3ρ (Kg/m جنس  

180 2330 Si الیه پایه 

130 6390 Zno الیه پیزو 

180 2330 Si نوک 

 

الف( افزایش -1تیرک نشان می دهد. با توجه به شکل )ثیر ضخامت الیه ها را بر فرکانس تشدید میکرو(  تا2شکل )

ضخامت الیه اصلی موجب افزایش فرکانس تشدید میکروتیرک می شود . دلیل این امر با توجه به رابطه )؟( افزایش 

ب( مشاهده -1شدید می باشد.. دز شکل )ممان اینرسی میکروتیرک با افزایش ضخامت و در نتیجه افزایش فرکانس ت

-1ندانی بر فرکانس تشدید ندارد. شکل )می شود که افزایش ضخامت الکترود به دلیل ناچیز بودن این ضخامت تاثیر چ

ج( تاثیر ضخامت الیه پیزوالکتریک را بر فرکانس تشدید نشان می دهد. این شکل نشان می دهد که یا افزایش ضخامت 

 الیه پیزو فرکانس تشدید افزایش می یابد و دلیل آن مانند )الف( افزایش ممان اینرسی می باشد.
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 )الف(                                                               )ب(                                  

 
 )ج(

( تاثیر ضخامت الیه های میکرو تیرک بر فرکانس تشدید. الف( ضخامت الیه اصلی، ب(ضخامت 2شکل )
 الکترود پایینی،ج(ضخامت الیه پیزوالکتریک

الف(تاثیر پهنای الیه -3شکل )(نشان داده شده است. 3شدید در شکل )تاثیر پهنای الیه های میکرو تیرک بر فرکانس ت

اصلی را بر فرکانس تشدید نشان می دهد. با توجه به این شکل با افزایش پهنای الیه اصلی فرکانس تشدید کاهش می 

-3شکل )ر الکتریک تاثیری بر روی فرکانس تشدید ندارد و ددهد که پهنای الیه پیزونشان می ب(-3یابد. شکل )

 ج(دیده می شود که افزایش پهنای نوک میکروتیرک فرکانس تشدید را کاهش می دهد. 

 

 )الف(                                                                   )ب(                             
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 )ج( 

د. الف(الیه اصلی، ب(الیه (تاثیر پهنای الیه های مختلف میکروتیرک بر فرکانس تشدی3شکل )
 پیزوالکتریک،ج(نوک میکروتیرک

 

تاثیر طول الف(-4شکل )(نشان دهنده تاثیر طول الیه های مختلف بر فرکانس تشدید میکروتیرک می باشد. 4شکل )

بدنه اصلی میکروتیرک را بر فرکانس تشدید نشان می دهد.با توجه به این شکل افزایش طول بدنه اصلی میکروتیرک 

مجذورطول تیر یکسر گیر دار با فرکانس  شود که( نیز دیده می2شود. در رابطه )ب کاهش فرکانس تشدید میسب

نشان می دهد که با افزایش ب(-4شود مطابقت دارد. شکل )تشدید رابطه عکس دارد که با آن چه در شکل دیده می

ش می یابد که دلیل این امر بیشتر شدن گشتاور نسبت طول الیه پیزوالکتریک به طول بدنه اصلی فرکانس تشدید افزای

مشاهده می شود که با افزایش طول نوک میکرو  ج(-4شکل )باشد.  در تیرک میخمشی پیزو الکتریک بر روی میکرو

 ( قابل توجیه است.؟تیرک فرکانس تشدید اندکی کاهش می یابد که دلیل آن مشابه حالت )الف( با رابطه )

 

 

 )الف(                                                                   )ب(                                
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 )ج(

( تاثیر طول الیه های مختلف بر فرکانس تشدید میکروتیرک، الف(طول بدنه اصلی، ب(نسبت طول 4شکل )

 الیه پیزو به بدنه اصلی، ج(طول نوک میکروتیرک

انس تشدید میکروتیرک به ابعاد آن را نشان می دهد.طبق این شکل ضخامت الیه اصلی (میزان حساسیت فرک5شکل )
بیشترین تاثیر را بر فرکانس تشدید دارد و پس از آن به ترتیب  ضخامت الیه پیزوالکتریک و طول بدنه اصلی  %40با    

 ر گذاراند.بر فرکانس تشدید تاثی %1و سایر پارامتر ها با  %8،پهنای بدنه اصلی با %17با 

   

       

  

  

   

   

    

  

     

  

  

  

  

    

 

 (حساسیت فرکانس تشدید بر ابعاد میکروتیرک5شکل)

 

 گیری:نتیجه

-تیرک پیزوالکتریک مرتعش در محیط مایع بر اساس مدل رنکل با استفاده از نرم افزار متلب مدلتحقیق میکرودر این 

بل  این فرکانس نسبت شود. سپس با استفاده از روش آماری سوسازی شده و فرکانس طبیعی مود اول آن محاسبه می

تیرک بر فرکانس طبیعی آن  برریسی شود. و میزان تاثیر ابعاد هر الیه از میکروتیرک آنالیز حساسیت میبه ابعاد میکرو

دست آمده از این تحقیق به شرح زیر شود. نتایج بهشده و ابعاد بهینه درای داشتن بیشترین میزان فرکانس مشخص می

 باشد.می

تیرک و در نتیجه افزایش فرکانس طبیعی آن ت الیه اصلی موجب افزایش ممان اینرسی میکروافزایش ضخام -

 شود.می
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 شود.تیرک موجب کاهش فرکانس طبیعی میافزایش پهنا و طول میکرو -

افزایش نسبت الیه پیزوالکتریک به الیه اصلی موجب افزایش گشتاور و در نتیجه باال رفتن  فرکانس طبیعی  -

 شودمی

-ین پارامتر های تاثیر گذار بر فرکانس طبیعی بیشترین تاثیر را ضخامت دارد و پس از آن طول میکرودر ب -

 باشند.تیرک بیشترین تاثیر را دارا میتیرک و نسبت طول پیزو الکتریک به طول میکرو
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