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 چکیده 

-های مختلف سیستت  همواره توجه به نیروهای چسبندگی در کاربرد

های میکرو/نانو مورد توجه بوده است. یکی از عوامل کاهش یا افزایش 

 باشتتد. زبتتریایتتن نیروهتتا در ابنتتاد نتتانو/میکرو، زبتتری ستت و  متتی 

 ، ناحیته اگتر زبتری کتاهش یابتد     ادارد زیر در چسبندگی تاثیرزیادی

 اختتالف ف تنیتین  اهدایکی از اولین یابد. تماس بین اجزا افزایش می

اهتداف  نتو  دو   استت.   زبتری  اختالفنیروی چسبندگی با توجه به 

بررسی تنیین نیروی چسبندگی در چندین نق ه از هتر نمونته   مورد 

تجربی برای نیروی چسبندگی به دست آمده با  مورد نظر است. مقدار

نتو   . اعتبار سنجی شد دی ا  تی جی کی آر و استفاده از مدل های 

با هدف تنیین تاثیر دما بر نیروی چسبندگی انجا  بررسی مورد سو  

ی تئتوری و تجربتی   هتا در این مقاله مروری، ما به بررستی رو   شد.

هتا را   ، سپس نتایج این مدلپردازیگیری نیروی چسبندگی میاندازه

های انجا  شده با نوک میکروسکوپ نیتروی اتمتی   با استفاده از تست

های چسبندگی، نیروی کوواالنسی و مقایسه کرده و میزان توزیع نیرو

 چستبندگی  متدل  آن، از پتس  کنتی . های آبگریز را بررستی متی  نیرو

 بته  وجته ت بتا  دروالتس  ون نیروی برمبنای رابینوویچ و رامپ مشترک

است و درآختر   شده اصال  شده استفاده نانوذرات ای استوانه هندسه

 دهی .های مختلف را مورد ارزیابی قرار مینتایج بررسی

 

 های کلیدیواژه

 نیروی چسبندگی، زبری، میکروسکوپ نیروی اتمی، برجستگی

 

 مقدمه
 برای مناسبی هایحل راه چیست؟چه چسبندگی پدیده علت

 اینکه وجود دارد؟ با وجود چسبندگی نیروی وکاهش گیریاندازه

 در است، اما کننده کمک سواالت این به تئوری و تجربی هایرو 

 برای حل راه بهترین .است بوده متفاوت نتایج هارو  و مواد برخی

 بر مبتنی گیری تصمی  مشابه هایپرسش و هاپرسش این به پاسخ

 شدند طراحی مروری مقاالت نیاز این به پاسخ برای .باشدمی شواهد

 .کنند تحلیل و تجزیه و بررسی را علمی شواهد آخرین تا

 از وسینی صفحه، گستره و ذرات بین 1چسبندگی نیروهای

 تحت ذرات، تکنولوژی و های مهندسیفرآیند زمینه در را کاربردها

 نیروهای گیری اندازه برای ابزارهایی که. دهندمی قرار تاثیر

 دستگاه :از عبارتند مثال مورد استفاده هستند، برایچسبندگی 

 این در که ،3اتمی نیروی میکروسکوپ و سانتریفیوژها ،2س ح نیروی

  .[1]رودمی بکار بررسی

 گیریاندازه نیروهای که است آن منمول مسائل از دیگر یکی

 درک است که باعث احتمالی کننده عمل یروهاین همیشه،کل شده

 الکترواستاتیک، نیروهای واندروالس، نیروهای نظیر احتمالی نیروهای

 ترسیمات تفسیر برای مویینگی نیروهای ،4هیدراسیون نیروهای

 .[2]شودمی نیرو_فاصله

 بین سایش و اص کاک ایجاد در چسبندگی مه  نقش همچنین،

 خصوص به و زنده موجودات حتی است شده باعث مختلف مواد

 موجود مختلف مواد از شدن جدا یا اتصال در مشخصه این از حشرات

 بر موجود هاینظمی بی به س ح زبری. کنند استفاده طبینت در

می هاتورفتگی یا و هابرآمدگی یا که کند،می اشاره س ح یک روی

زبری س ح باعث کاهش  باشند، تماس در س ح دو که هنگامی .باشد

 بنابراین، .شودمیزان س ح تماس نسبت به تماس صفحات صاف می

 س ح دو بین چسبندگی نیروی کاهش به منجر س ح زبری وجود

 از استفاده با اند تاکرده تال  محققان از بسیاری. میشود تماس

صاف را مدل  غیر س و  بین چسبندگی مختلف، نیروی هایرو 

 به زیادی حد تا ذرات تاثیر مورد در شده انجا  م النات.کنند

 شده داده بسط نانو مقیاس در س ح زبری اثر و چسبندگی موضوعات

 .[3]است

 از استفاده با عمده طور به بتازگی تجربی هایپژوهش

 شده انجا  س حی نیروهای دستگاه و اتمی نیروی میکروسکوپ

 بسیار وضو  با اتمی نیروی میکروسکوپ هایگیریاندازه. است

می را اتمی و مولکولی دستکاری و مشاهده اجازه که باالهستند

 . [4]دهد
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 یک دارای که است مجهز 1کنتیلیور به اتمی نیروی میکروسکوپ

 نمونه س ح درنزدیکی نوک این .است آن آزاد انتهای در 6نوک

 نمونه و نوک بین که کششی به توجه وبا کند،می حرکت موردبررسی

 یک و لیزر یک کمک با. شودمی منحرف کنتیلیور دهد،می رخ

 .[1]شودمی تنیین کنتیلیور انحراف یا و ، خمش7آشکارساز

 نیروی میکروسکوپ توسط شده ارائه س ح از توپوگرافی خصوصیات

 آماری پارامترهای شامل بلکه س ح، توپوگرافی شامل تنها نه اتمی

 . [6]شودمی نیز س ح

های انجا  شده برای در این مقاله ما در گا  اول به م النه بررسی

اندازه گیری این نیرو ها، در گا  دو  به بررسی مدل هتای مختلتف و   

گا  سو  به بحث و نتیجته  فرآیند تجربی ارائه شده برای نیرو ها و در 

 گیری خواهی  پرداخت.

 بررسی های انجام شده
در یکی از تحقیقات، برای شر  تاثیر زبری بر نیروهای واندروالس 

منتشر شد، در این رویکرد زبری با استفاده از  8که توسط رامف

ای کوچک ب ور ه  مرکز بر روی س ح ذره که با نیمکره 1برجستگی

کند، مدل سازی شد.در این بررسی با یک صفحه اندرکنش می

اتمی نیروهای چسبندگی بین ذره و  نیروی استفاده از میکروسکوپ

 .[2]زیرالیه بررسی شد

و  10نیروی چسبندگی توسط اوتسوکااولین تحقیقات در محاسبه 

 .[3]انجا  شد شهمکاران

نتایج و  کردندمدل را  زیرالیهآنها تماس بین ذرات صاف و یک 

آزمون نشان داد که با افزایش زبری س ح ، نیروی چسبندگی تا ده 

 .یابدبرابر کاهش می

یک رو  برای بررسی زبری س ح  [7]شو همکاران 11نگانگخیاژ

آنها یک . اندس ح توسنه داده یلسه بندی با استفاده از اطالعات پروف

بررسی  ه منظورب که، پیشنهاد دادند زه گیری سه بندیرو  اندا

زبری س ح ، بر اساس فن آوری پرداز  تصویر  دهنده اجزای تشکیل

 استفاده شده است.دیجیتال 

، [7] شو همکاران 12در یک تحقیق انجا  شده توسط کتاینن

چسبندگی به عنوان یک اثر هندسی در هر دو اندازه ذرات و اندازه 

بر روی ذرات ، گیریاندازه. ورد بررسی قرار گرفتس ح م برجستگی

 .س ح گرفته شد برجستگی کوچکتر و بزرگتر از

زبری س ح و خصوصیات بر روی  [8]شو همکاران13حسنین

م النه  یسرامیکمیکرو ق نات  هندسی رو  لیتوگرافی برای ساخت

هندسه تولید،  هایرو  الگودهی و هایمواد اتاثر. اندکرده

زبری س ح، مورد م النه قرار گرفت و م النات  ، وپذیریتکرار

 .برای فرآیند بهینه سازی انجا  شد ای ایسهمق

                                                 
Cantilever 5 

Tip 6 

Detector 7 

Rumpf 8 

Asperity 9 

Otsuka 10 

Zhongxiang 11 

Katainen 12 

Hassanin 13 

 کردن و تنیین اجسا بین  تماس یک مسئله مه  در درک نو 

 ناحیه ، دانستنتماسدر بین س و   اص کاک چسبندگی و نیروهای

 ناحیهکه  پیوستهاولین مدل است.  واقنی تماس بین این س و 

. بود 14زمدل تماس هرت کردمی پیش بینیرا تماس بین س و  

که در غیاب نیروهای چسبندگی، این است مدل هرتز  محدودیت

با این حال، هنگامی  ؛دهدرا نمایش می االستیک هایکرهتماس بین 

و یا زمانی که س و  تماس به  باشدکه چسبندگی بین س و  بزرگ 

نیست. تماس  ناحیه، این مدل قادر به محاسبه نباشدطور کامل صاف 

، نیروی باشدبزرگ  ه جس انداز اگر نسبت تماس با س ح به

در این . توان نادیده گرفتچسبندگی افزایش خواهد یافت و نمی

مورد، نیروی چسبندگی باید در محاسبه س ح تماس در نظر گرفته 

فاصله که در آن نیروهای تماس  دامنهاز سوی دیگر، با توجه به . شود

 .محدودیت وجود دارد تاثیر گذار است،

و بلند،  کوتاهدامنه نیروهای  محدوده عملبرای مشخص کردن 

پارامتر   بنا ، که بندها  μبند به نا بی یک پارامتر فیزیکی  11تیبر

 :صورت بیان شد این این پارامتر به تیبر عنوان شد منرفی کرد.
  

µ = (
16Rγ2

9K2Z0
3)

1
3⁄

    (1)                                                    

. فاصله جدایی تنادل است 0Z انرژی س حی است و  γکه در آن     

پارامتر ، [1] 16مااوگیسبرای نشان دادن پتانسیل تنامل بین س و ، 

 :شودکه تنریف می منرفی کرد λ دیگری به نا 

 

λ = 2σ0 (
R

πγK2)
1

3⁄

                                                    (2)                                                                                                                   

 فاصله در چسبندگی تنش حداقل دهنده نشان 0σ   آن در که

 با تقریبا λ و μ پارامتر دو ، [1]به توجه است. با (Z0) تنادل جدایی

 جاذبه، در نیروی و با مالحضه ،[1] توجه به هستند. با منادل یکدیگر

 و مولر درجاگین، و 17آرکیجی کره، دو بین چسبندگی تماس نتیجه

 االستیک تماس مکانیک های مدل ترین مه  از 18تی(ا توروپو)دی

 .اندشده ارائه 1جدول در کاربردهایشان و هاویژگی که هستند،

 مدول k و شده اعمال خارجی نیروی  F ،2 جدول در

 :است آمده بدست این منادله از که است، کاهشی االستیسیته

 
1

K
=

3

4
(

1−ν1
2

E1
+

1−ν2
2

E2
)                                        (3)                                         

 االستیسیته مدول و 11پواسون نسبت ترتیب به  iΕو iυ آن در که

 کار  12W  ،1 جدول در همچنین،. است نانوذرات و کنتیلیور

 و نیرو عنوان به پارامتر این. است تماس در جس  دو بین چسبندگی

 منرفی خارجی بار غیاب در س ح دو کردن جدا برای نیاز مورد کار یا

 :شودمی بیان صورت به این پارامتر این هوا، محیط در. است شده
W12 = γ1 + γ2 − γ12 ≈ 2√γ1γ2                    (4) 

                                                 
Hertz14 

Tabor 15 

Maugis 16 

JKR 17 

DMT 18 

Poisson 19 
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 و ،تماسدر س ح دو جس   هایانرژی 2γ و 1γ که در آن

12γ بین دو س ح است واقعانرژی. 

 

 [3]های مکانیک تماسها و کاربردهای مختلف مدلویژگی(1جدول)

 جی کی آر
 مدل تماس

 در کوتاه بادامنه س حی کنش نیروهای آن در که دامنه اگر

 با تماس ناحیه است، االستیک هایشکل تغییر با مقایسه

 .شد خواهد زده تخمین JKR[10] مدل

 تنریف

 قوی چسبندگی نیروهای یا و هستند، سازگار درتماس مواد

 .است بزرگ کنتیلیور نوک شنا  یا هستند،

 کاربرد

𝛌 > 𝟓 
پارامتر 

 مااوگیس

 فاصله خواهدمی که هست قوی بسیار چسبندگی نیروی

 نیرو این ، 0Zاز بزرگتر فواصل در و کند، حفظرا  0Z تنادل

 تنها تماس نیروی این بنابراین،. شود گرفته نادیده تواندمی

 در تنها جاذبه نیروی و کند،می عمل کوتاه محدوده در

 .شودمی گرفته نظر در تماس من قه داخل

 فرضیه

𝐚𝐉𝐊𝐑 = (
𝐑𝐅

𝐊
)

𝟏
𝟑⁄

 

 شنا  تماس

𝛅𝐉𝐊𝐑 =
𝐚𝟐

𝐑
− √

𝟖𝛑𝛄𝐚

𝟑𝐤
 

 عمق فرورفتگی

𝐅𝐉𝐊𝐑 =
𝟑

𝟐
𝛑𝐑𝐖𝟏𝟐 

 نیروی کشش

 دی ا  تی
 مدل تماس

 در بلند دامنه  س حی کنش نیروهای آن در که دامنه اگر

 شده گرفته نظر در االستیک هایشکل تغییر با مقایسه

 .شد خواهد استفاده DMT[11]  است، از مدل

 تنریف

 ضنیف چسبندگی نیروهای هستند، سفت درگیر مواد

 .است کوچک کنتیلیور نوک شنا  یا هستند،

 کاربرد

𝛌 < 𝟎. 𝟏 
پارامتر 

 مااوگیس

 0Z از بزرگتر فواصل در و است، ضنیف چسبندگی نیروی

 بلند دامنه یک در تماس نیروی این بنابراین،. کندمی عمل

 در تماس من قه از خارج جاذبه نیروی و کند،می عمل

 .است شده نظرگرفته

 فرضیه

𝐚𝐃𝐌𝐓 = (
𝐑𝐅

𝐊
)

𝟏

𝟑

 

 شنا  تماس

𝛅𝐃𝐌𝐓 =
𝐚𝟐

𝐑
 

 عمق فرورفتگی

𝐅𝐃𝐌𝐓 = 𝟐𝛑𝐑𝐖𝟏𝟐 
 نیروی کشش

برای نانوذرات بیولوژیکی بررسی شده  مااوگیس در این بخش، پارامتر

محاسبه شده است به طوری که مدل مکانیک تمتاس مناستب بترای    

از آنجتایی   .به دست آمده انتخاب شده است λ مقداربا توجه به  ،آنها

متورد نیتاز    kکه خواص مکانیکی چهارنانوذره برای محاسبه پتارامتر  

 2است)بننوان مثال مدول االستیسیته کاهشی(، این مقادیر در جدول

 اند.آورده شده
 [3]( خواص مکانیکی نانو ذرات مختلف بیولوژیکی2جدول)

مدول  ضریب پواسون

 (MPa)االستیسیته

ضریب 

 j/m)2(چسبندگی

 نانوذره

 20ایاندی 0.0016 114 0.35

 پالکت خون 0.002 228 0.5

 مخمر 0.001 200 0.5

 باکتری 0.0014 66 0.35

 

سی ر، مواد بر[4]و همکارانش 21در یک بررسی دیگر توسط روسو

های نازک جامد سیلیکون، پالتیو ، آلومینیو ، و طال همراه شده فیل 

های نازک از یک الیه از هر مواد، دند. فیل نانومتر بو 100باضخامت

اند. مواد بررسی شده لیکونی شامل شدهیرسوب شده روی زیرالیه س

استفاده شدند.  22بنلت کاربردهای مختلف در میکروالکترومکانیک

توسط پارامترهای ارائه شده توسط  زبری س ح برای هر یک از مواد

: 3م ابق جدول  می شود آماده میکروسکوپ نیروی اتمی نر  افزار

 و کشیدگی skR، چولگی qRمربنات، میانگین ریشه aRزبریمتوسط 

.kuR 
( پارامترهای آماری زبری برای نمونه های بررسی 3جدول شماره)

 [4]شده

پلی 

 سیلیکون

آلومینیو پالتین طال

  

سیلیکو

 ن
 

19.616 0.13 0.27 0.521 0.711 (nm)aR 

24.457 0.153 0.313 0.605 0.834 (nm)qR 
0.331 -0.096 -0.312 0.252 0.241 (nm)skR 
3.009 2.035 1.904 1.914 1.959 (nm)kuR 

 

د، س ح پلی سیلیکون بیشترین زبری و کنیمشاهده میهمان ور که 

 س ح نمونه طال کمترین زبری را دارد.

 

 های زبری انواع مختلف مدل

همه س و  در حال تماس در دنیای واقنی به طور کامل هموار 

و ممکن است درجات مختلف زبری را دارا باشند. وجود زبری نیستند 

واقنی تماس را کاهش داده و بر شدت نیروی  بر روی س ح، ناحیه

گذارد. از این رو بسیاری از محققان چسبندگی بین دو س ح تاثیر می

اند تا زبری س ح را مدل سازی کنند و از این طریق تال  کرده

  [3]ای واندروالس در نظر بگیرند.بتوانند تاثیر آنرا بر نیروه

ای را بتا  های نیمکره، زبری س ح به فر  برجستگی [12 ,3] 23کوپر

 کرد، سازیفی و توزیع نامتقارن بر روی س ح را مدل های تصاداندازه

                                                 
DNA 20 

Rusu 21 

MEMS 22 

Cooper 23 
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 بتا  مشتابه  میتانگین  برجستگی ارتفا  دارای مدل س ح که طوری به

 .است واقنی س ح

مدلی را برای محاسبه نیروی واندروالس بین  [3] 24اسپارنای 

شکل مخروط های به یک س ح هموار و یک س ح زبر با برجستگی

 ارائه کرد.

های س ح را به فر  سری فوریه و برجستگی [3] 21ایشن الب 

ای از امواج سینوسی را مدل سازی کرد. او سپس مجموعه

گیری نیروی چسبندگی ازمیکروسکوپ نیروی اتمی برای اندازه

 استفاده کرد.

  نیروی چسبندگی بین ها برای شریکی از منمول ترین مدل

یک س ح زبر و یک ذره همواره با مقیاس نانومتر، مدل رامف 

ای به . این مدل براساس تماس بین یک برجستگی نیمکره[3]است

است.  Rبر روی یک زیرالیه و یک نانو ذره کروی به شنا   rشنا  

فاصله بین پیک برجستگی و  مرکز برجستگی بر روی زیر الیه است و

در نظر   1شکل ،  mm 0.3است که تقریباً برابر با  0Hنانو ذره، 

شود. مدل رامف دارای دو عبارت است که اولی به نیروی گرفته می

واندروالس ناشی از تماس بین دو برجستگی س ح و نانو ذره اشاره 

و یک  کند و دومی به نیروی واندروالس بین یک نانو ذره کرویمی

 شود:کند. مدل به این صورت ارائه میزیر الیه هموار اشاره می

 

 
 هندسه مدل رامف برای تماس بین ذره و س ح زبر (1)شکل

 

 

F =
AH

6H0
2 [

rR

r+R
+

R

(1+r
H0

⁄ )
2]                                             (5) 

                                                  
ضریب ثابت هاماکر است که از این فرمول  AHبه طوری که 

 بدست میآید:

AH
≅

3

4
KBT

(ε1−1ε3)(ε2−ε3)

(ε1+1ε3)(ε2+ε3)
+

3h

4π
∫ (

ε1(iν)1−ε3(iν)

ε1(iν)1+ε3(iν)
).(

ε2(iν)2−ε3(iν)

ε2(iν)+ε3(iν)
)dV

∞
V1

   (6) 

 

دما به کلوین است.  Tثابت بولتزمن و  BKدر این منادله، 

,𝜀3پارامترهای  𝜀2, 𝜀1  به ترتیب داللت بر ضرایب دی الکتریکی زیر

الیه، نانو ذره و واس ه )هوا( ، دارند. قسمت دو  منادله باال را می 

مرتبط با  26های هاماکر. ضرایب دی الکتریکی و ثابتتوان نادیده گرفت

 فهرست شده است.  4 چهار نانو ذره در جدول

                                                 
Sparnaay 24 

Eichenlaub 25 

Hamaker 26 

ر نانو ذره کر برای چهااضرایب دی الکتریک و ثابت هام(4)جدول

 بیولوژیکی

 نانو ذره ضرایب دی الکتریک (J)ثابت هاماکر
 ایاندی 2.56 10*22-8.045
 پالکت خون 2.54 10*22-7.987
 مخمر 2.9 10*22-8.946
 باکتری 3.02 10*22-9.227

 

تواند به آسانی ( در منادله باال نمیrچون شنا  برجستگی س ح )

تواند از ( زبری که میrmsدو  )گیری شود، میانگین ریشه اندازه

شود. بر مقادیر توپوگرافی استخراج شود، به جای آن به کار برده می

زبری بدین صورت rms[، راب ه بین شنا  برجستگی و 18طبق ]

 است: 
r = 1.485 rms                                                        (7)       

                                                                                          

همان وری که ذکر شد، مدل رامف، تماس بین نانو ذره کروی و 

کند. چون شکل هندسی نانو ذرات ای را بیان میبرجستگی نیمکره

ای است، مدل باید بیشتر توسنه بیولوژیکی آزمایش شده استوانه

که بیانگر تماس  1ن منظور، عبارت تماس در منادله برای ای .[3]یابد

ای است باید با بین یک نانو ذره کروی و یک برجستگی نیمکره

نیروی واندروالس بین یک استوانه و یک کره، تنویض شود. چون هیچ 

بیان دقیق برای نیروی واندروالس بین استوانه و کره وجود ندارد و 

ی کوچک است، منادله برای نیروی ای خیلچون طول نانو ذره استوانه

توان برای عبارت تماس به کار برد. واندروالس بین دو کره را می

ای و عبارت غیر تماسی شامل فنل و انفنال بین نانو ذره استوانه

بخش هموار )صاف( زیر الیه است و از این رو منادله برای نیروی 

صوص به کار برده واندروالس بین استوانه و س ح هموار باید در این خ

و  27شود. برای مشتق کردن این منادله، فرمول ارائه شده روس

[ به کار برده شده است. از این رو، مدل رامف 3] 28ویلی اسرائیالچ

ای و یک زیر الیه زبر به ایجاد شده برای تماس بین نانو ذره استوانه

 آید. این صورت بدست می
F

Rumpf−cylinder= 
AH

6H0
2∗

rR

r+R
+

AH√RL

8√2(r+H0)
5

2⁄

                                (8) 

ای است. به وسیله تنویض بیانگر طول نانوذره استوانه Lبه طوری که  

زبری )استخراج شده از تصاویر توپوگرافی(،  rmsبا  rکردن مقدار 

ای و منادله رامف اصال  شده برای تماس بین یک نانو ذره استوانه

  آید: دست مییک زیر الیه زبر به این صورت ب
 

 

 

 

                                                 
Ruth 27 

Israelachvilli 28 
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  F
Rumpf−cylinder−modif 

= 
AHR

6H0
2(1+

R
1.485rms)

+
A

H√RL

8√2((1.485rms)+H0)
5

2⁄

                      (9)    

مدل منمول دیگر به کار رفته برای شر  نیروی چسبندگی بین    

 است.2 ، شکل[3] 21یک س ح زبر و یک س ح صاف، مدل رابینوویچ

 

 

 [3]( هندسه مورد استفاده در مدل رابینوویچ2شکل)

 

تفاوت عمده بین این مدل و مدل رامف آن است که در مدل  

رامف، مرکز یک برجستگی، دیگر در س ح نیست بلکه در پایین 

س ح تراز س ح قرار دارد. و این تفاوت، دو پارامتر جدید را به 

کند: ارتفا  برجستگی )نشان داده شده به وسیله نادالت وارد میم

maxy( که دیگر منادل با شنا  برجستگی )r و فاصله قله به قله بین )

( نیست. از این رو، λهای مجاور )تنیین شده به وسیله برجستگی

ای و نانو ذره کروی مدل رابینوویچ برای تماس بین برجستگی نیمکره

-تماس و غیر تماسی است بدین صورت  بیان می که شامل عبارات

 شود: 

 )10(                           F
Rabinovich=[

AHR

r+R
+

1

(1+
ymax

H0
⁄ )

2] 

             

( rبه هر حال، همان طوری که ذکر شد، چون شنا  برجستگی )

گیری شود، از نظر هندسی ارائه شده در تواند به آسانی اندازهنمی

مدل رابینوویچ، روابط بین شنا  برجستگی و ارتفا  برجستگی با 

rms :زبری به این صورت خواهد بود 

11) (                                       r =
λ2

32k1rms
 

                                        و

 )12(                                   ymax = k1rms 
 های نزدیک به یکدیگر برای برجستگیدر این منادالت و       

= 1.817 1K  [3]است. 

 
 

                                                 
Rabinovich 29 

 تجربی فرآیندهای

فیل  خصوصیات [4]توسط رسوس آزمایشگاهی بررسی یک در

میکروسکوپ  XE70 یک از استفاده با نانو مقیاس در نازک های

 صننتی دانشگاه ونانو میکرو های سیست  آزمایشگاه در اتمینیروی 

 41رطوبت نسبت یک در بررسی مورد دو اولین. [4]شد انجا  30ناپاکو

 مورد شدند. کنتیلیور انجا  0.75Hz فرکانس و 22C0دمای درصد،

 خصوصیات طبق که بود NSC35Cیک هاتست این برای استفاده

 نیروی ،یک2umضخامت ،35um پهنای ،um 130طول تولیدکننده

 دارد. نوک 150kHz فرکانسی رزونانس یک و 5.4N/m ثابت

 هدف با همرا بررسی آخرین.دارد 20nm از کوچکتر شنا  کنتیلیور

 انجا  برای .شدند انجا  چسبندگی نیروی روی بر دما تاثیر تنیین

 خصوصیات طبق که شد استفاده NSC16 کنیتیلیور یک این

 ،7UMضخامت ، UM 37.5 پهنای ،225UM طول تولیدکننده

 نوک .داشت 190KHz فرکانس رزونانس و 45N/m ثابت نیروی

 و 20C0 بین مختلف دما. داشت 20nm از کمتر شناعی کنتیلیور

100C0  میکروسکوپ  برنامه برای 31تصویر پرداز  فرآیند .بود

 شد. آمده استفاده بدست اطالعات کردن تفسیر برای 32پروب رویشی

 مواد و کنتیلیور نوک بین چسبندگی هاینیرو

 حالت در نمایی طیف از استفاده با توجه مورد میکروالکترومکانیک

 .شدند گیری اندازه میکروسکوپ نیروی اتمی نق ه

 نمونه نزدیک تماس بدون میکروسکوپ نیروی اتمی نوک ابتدا،

-نیروی وجود بنلت سپس (.3 شکل در 1 و 0 های نق ه طبق)شد

 (.3شکل در 2نق ه)کرد پر  تماس برای کنتیلیور نوک کشش های

 یا دفرمه تواندمی بارگذاری، نوک تاثیر بندی،تحت مرحله در

 اثر یک( 4 تا 3 از)بارگذاری برداشتن حین در. رود فرو درس ح

 حد در ایضربه نوک به و شد ایجاد س ح و نوک بین چسبندگی

 آخر، کنتیلیور در (.3شکل در 4نق ه.)شودمی وارد ازس ح شکست،

نق ه،  حالت در 33نمایی طیف از استفاده با .برگشت اولیه حالت به

 بدست  3شکل در میکروسکوپ نیروی اتمی تجربی هایمنحنی

 .آمدند

 
منحنی بدست آمده میکروسکوپ نیروی اتمی از بارگذاری (3شکل)

 [4]وباربرداری با استفاده از طیف نمایی در حالت نق ه

                                                 
Napoca-Cluj 30 

Image Processing Tool 31 

SPM 32 

spectroscopy 33 
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 گیریبحث و نتیجه

نتایج شبیه سازی نشان داد که با [3]در بررسی انجا  شده 

افزایش شنا  برجستگی، نیروی چسبندگی تماس به علت تاثیر ناحیه 

یابد و نیروی های نانو ذره و س ح، افزایش میتماس بین برجستگی

یابد. همچنین، با افزایش شنا  چسبندگی بدون تماس، کاهش می

های لغزشی و غلتشی به تاخیر رات در حالتبرجستگی، حرکت نانو ذ

 افتد و نیروی دستکاری بیشتری نیاز می شود.می

مقایسه بین نیروهای دستکاری بحرانی برای نانو ذرات بیولوژیکی 

ن نیرو و نانو ذرات مختلف نشان داد که نانو ذرات پالکت باالتری

ر روی یک نیرو را نیاز دارند تا شرو  به حرکت ب نتریباکتری پایین

 لغزشی و غلتشی کنند.  حالتزیر الیه زبر در 

نسبت را نتایج نشان داد که مدل رامپ اهمیت نیروی چسبندگی 

با نتایج   ابق، که به خوبی مکمتر در نظر گرفته به مدل رابینوویچ

 است. [13 ,3]  ارائه شده در

همچنین، نتایج نشان داد که مدل رامف، نیروی چسبندگی را 

 .بی اهمیت تر و ناچیزتر می گیردنسبت به مدل رابینوویچ 

 دهد:پارامترهای اصلی که نیروی چسبندگی را تحت تاثیر قرار می

 [4]است میکروسکوپ نیروی اتمی ، و شنا  نوکزبریانرژی س ح، 

در  تئوری مقادیر درآن که، به خوبی توسط مدل ریاضی تاثیراین . 

 .تجربی نیروی چسبندگی ارائه شده است مقدارهمان محدوده با 

اضافی مانند نیروهای  جاذبهتفاوت ممکن است به دلیل نیروهای 

 شنا  نوک مقدارو یا به دلیل این واقنیت است که  باشد ینگییمو

عالوه . رخ داده است، شودتخمین زده می میکروسکوپ نیروی اتمی

برای  برجستگیو  میکروسکوپ نیروی اتمی بر این، تماس بین نوک

ز تخمین زده شد و برای همه نمونه ها، فیل  نازک پلی سیلیکون نی

تواند از انرژی س ح انرژی س ح در محاسبات می مقدار تئوری

 باشد.تجربی متفاوت استفاده شده 

-ها با توجه به تاثیر دما بر روی نیروی چسبندگی نشان میبررسی

دهد، وقتی که دما افزایش میابد نیروی چسبندگی برای آلومینیو  

 های بررسی شده کاهش میابد.د و برای دیگر نمونهمانثابت باقی می
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