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دینامیکی سیال در حرکت آنالیز حساسیت عوامل تاثیرگذار بر نیروی هیدرو

 تیرک پیزوالکتریک با ناپیوستگی هندسیارتعاشی میکرو

 3، مجتبی کالهدوزان1,2رضا قادری، 1 مهدی کبیری سامانی

 

  اد اسالمی، نجف آباد، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آز -1

 عضو هیات علمی گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالمی، شهرکرد، ایران -2

 گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران عضو هیات علمی -3

 

 

 چکیده

شود، بنابراین تحلیل تیرک در میکروسکوپ نیروی اتمی به عنوان قلب سیستم شناخته میرواز آنجایی که میک
-تیرک در محیط مایع نه تنها چگونگی رفتار ارتعاشی این نوع تیر را در محیط مایع مشخص میارتعاشی میکرو

ند. در این تحقیق نیروی کتر در محیط مایع نیز کمک میهای دقیقکند، بلکه نتایج آن در رسیدن به توپوگرافی
هیدرودینامیکی وارد بر میکروتیرک  مرتعش در سیال بااستفاده از مدل رشته کره ها محاسبه شده و این نیرو 

های تیرک و مشخصهشوند.. بدین ترتیب تاثیر ابعاد هندسی میکرونسبت به ابعاد میکروتیرک آنالیز حساسیت می
توان با انتخاب ابعاد هندسی می شود. با استفاده از این تحلیل نهایتاًیدینامیکی مشخص مسیال بر نیروی هیدرو

 مناسب و همچنین سیال مطلوب، کاربری این نوع میکروتیرک را در محیط سیال بهینه کرد

ی، محیط مایع، مددل رنکدل، آندالیز میکروتیرک پیزوالکتریک، میکروسکوپ نیروی اتم کلمات کلیدی:

 حساسیت

 

 مقدمه .1

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

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

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

                                                           

1 Corresponding author: رضا قادری 
Email: reza.ghaderi@ymail.com 
2atomic force microscopy(AFM)  
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تواند هر دو نوع خواص مکانیکی و موفولوژیکی سطح نمونه را به وسیله تماس نوک . این وسیله می]2[نمونه می باشند

 . ]3[تیز انتهای میکرو تیرک با سطح نمونه بدست آورد

در مایع فواید بسیاری دارد که از آن جمله می به کار گیری میکروسکوپ های نیروی اتمی با میکرو تیرک غوطه ور 

توان به حذف نیروی مویینگی و کاهش نیروی واندروالسی و توانایی مطالعه نمونه هایی که از نظر زیستی و یا تکنیکی 

. یکی از معایب تصویر برداری مود تماسی از نمونه های بیولوژیکی در ]4-5[باید در محیط مایع باشند، اشاره کرد

.  برای کاهش این آسیب و حداقل نمودن تماس بین ]6-7[باشدمایع، احتمال زیاد آسیب دیدن نمونه می محیط

سطوح ازمیکروسکوپ نیروی اتمی با مود ضربه ای استفاده می شود. به کار گیری میکروسکوپ نیروی اتمی در محیط 

عاش میکروتیرک در محیط مایع مطالعات زیادی مایع تاثیر زیادی بر پاسخ فرکانسی میکروتیرک دارد. در رابطه با ارت

 شده و چندین مدل تئوری ارائه شده است. 

و یا سیستم های الکترو  AFMاین مطالعات نشان می دهد که ویسکوزیته مایع، در پاسخ فرکانسی میکرو تیرک در 

. ]8[یر ویسکوزیته چشم پوشی کردمکانیکی تاثیر بسیاری دارد. در حالی که در تیر های با مقیاس ماکرو می توان از تاث

( را معرفی کرد کرده اند که در آن نسبت MACهای غیر تماسی مغناطیسی ) AFMو همکارانش نوع جدیدی از  3هان

ارتقا یافته است. با نسبت سیگنال به نویز بیشتر می توان از میکروتیرک هایی با نیروی تماسی  (SNR)سیگنال به نویز

کتر استفاده کرد که می تواند احتمال آسیب دیدن نمونه را کاهش دهد و با حفظ سختی کمتر و دامنه حرکت کوچ

توانایی تصویر برداری از انواع بیشتری از  MACهای  AFMپروب رزولوشن تصویر در محیط مایع افزایش می یابد. 

  ]9[نمونه های زیستی مثل سلول های اسیب پذیر و حتی صفحات چند الیه را دارند.

. اما ]10-11[میکرو تیرک در هوا و در نزدیکی سطح نمونه با مدل های ساده وشناخته شده تحلیل شده اندحرکت 

 ]13[و همچنین در زمان تاثیر گذاری محیط مایع بر میکروتیرک ]12[زمانی که اثر مود های باالتر در نظر گرفته شود

یاز است. توسعه این مدل، امکان اندازه گیری مدل پیوسته ای که شکل کامل میکرو تیرک را توصیف کند، مورد ن

کند. نمونه مهیا می -نیروی هیدرودینامیکی در میکروتیرک های مغناطیسی مرتعش را در رنج وسیعتری از فاصله سطح

با استفاده از نرم افزار متلب  4در این مقاله نیروی هیدرودینامیکی وارد بر میکروتیرک پیزوالکتریک بر اساس مدل رنکل

میزان حساسیت این ضریب نسبت  5شود. سپس با روش سوبلدل سازی و ضریب میرایی هیدرودینامیکی محاسبه میم

باشد که در آن مایع کمترین گیرد. در این مقاله هدف تعیین شرایطی میبه ابعاد میکروتیرک مورد بررسی قرار می

 و دینامیکی  مینیمم شود.تاثیرگذاری را در ارتعاش میکروتیرک داشته و ضریب میرایی هیدر

 معادله حرکت میکروتیرک. 2

الکتریک از دو قسمت بدنه اصلی و نوک تشکیل تیرک 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

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

                                                           

3 Han 

4 Rankle 
5 Sobol 
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 ( شماتیک میکروتیرک پیزوالکتریک1شکل)

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

 .]17-18[اشد( می ب1به 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 ضریب میرایی واحد طول می 0cواحد طول و

 میکروتیرک می باشد 

الکتریک مرتعش در سیال بر اساس مدل دینامیکی وارد یر میکروتیرک پیزوی هیدرومحاسبه نیرو -3

 رشته کره ها )رنکل(:

دینامیکی اعمالی بر روی کره ای که در یک سیال ویسکوز غوطه ور است، به این طبق این مدل نیروی هیدرو

 :]4[صورت می باشد 
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ویسکوزیته و ƞ ،شعاع کره R ،ه یا همان جابجایی عمودی میکروتیرکجابجایی کر  uکه در آن
liq  ρliq  دانسیته

 عمق نفوذ موج اکوستیک  می باشد و برابر است با: δسیال می باشند. 
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ازای واحد طول وارد می شود برابر مجموع نیرو هایی است که بر بنابراین نیروی هیدرودینامیکی که بر میکروتیرک به 

روی کره ها در واحد طول وارد می گردد. اگر تعداد کره ها به ازای واحد طول برابر 
b

1 (b  باشد )عرض میکروتیرک

 داریم:

است. با توجه به این رابطه دیده می شود که نیروی هیدرودینامیکی فرکانس حرکت نوسانی میکروتیرک  ωکه در آن 

 از دو قسمت اصلی تشکیل شده است:

 الف( نیروی جرم اضافی وارد شده بر میکروتیرک که متناسب با شتاب حرکت میکروتیرک است. 

 .ب( نیروی مستهلک شده به ازای واحد طول میکروتیرک که متناسب با سرعت میکروتیرک می باشد

 ضریب میرایی هیدرودینامیکی در مدل مجموعه کره ها به صورت زیر می باشد:

(7)  liqbC 2
4

3
3 

 

که در آن 
c ∞C .ضریب میرایی هیدرودینامیکی است 

 بعاد آنآنالیز حساسیت ضریب میرایی هیدرودینامیکی میکروتیرک پیزوالکتریک نسبت به ا -4

در این قسمت میزان حساسیت ضریب میرایی هیدرو دینامیکی، نسبت به تغییر ابعاد ) ضخامت، پهنا و طول الیه    

 های مختلف میکروتیرک(  در دو قسمت بدنه اصلی و نوک آن آنالیز شده است. 

ساخت  DMASPتیرک روتیرک بر ضریب میرایی فشردگی، میکبه 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)

 ]14[پیزوالکتریک  میکرو تیرکندسی (: مشخصات ه1جدول )
h (μm) b(μm) L(μm) 

 

 الیه پایه 487 250 0/3

 الیه پیزوالکتریک 330 130 4/3

 نوک 137 55 0/3

 ]14[پیزوالکتریک  میکرو تیرک(: خواص مکانیکی 2جدول )
d21 (pC/N) E (Gpa) )3ρ (Kg/m جنس  

- 180 2330 Si الیه پایه 

11 130 6390 Zno یزوالیه پ 

- 180 2330 Si نوک 
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 بدنه اصلی میکروتیرک پیزوالکتریک :-1-4

( تاثیر ضخامت الیه ها در بدنه اصلی را بر ضریب میرایی هیدرو دینامیکی نشان می دهد. با توجه به 4-7شکل )   

ود را دارد. کمترین مقدار خ مترمیکرو 5/5الف( در الیه اصلی ضریب میرایی هیدرودینامیکی در ضخامت -4-7)شکل 

تیرک در این ضخامت به حداقل خود می رسد. اصوال از بنابراین تاثیر محیط مایع بر روی میرایی حرکت ارتعاشی میکرو

توان باشد، میتیرک میدینامیکی بر میکروهای هیدروها هدف کاهش تاثیر نیروتیرک آنجایی که در طراحی این میکرو

کنیم ب( مشاهده می-4-7)باشد. با توجه به شکل برای الیه اصلی مناسب می مترمیکرو 5/5نتیجه گرفت که ضخامت 

که به دلیل ناچیز بودن ضخامت الکترود ها افزایش این ضخامت تاثیر چندانی بر میرایی ندارد وتنها کاهش کمی بر 

الکتریک تاثیر مایع بر ج( دیده می شود که با افزایش ضخامت الیه پیزو-4-7)شکل کند.. در ضریب میراییایجاد می

 .میکروتیرک افزایش یافته در نتیجه ضریب میرایی هیدرودینامیکی افزایش می یابد

 
 )الف(                                                                    )ب(                               

 
 )ج(

 بب هیدرودینامیکی، الف(الیه اصلی، ب(الیه الکترود پایینی،( تاثیر ضخامت الیه ها بر روی ضریب میرا2شکل)
 ج(الیه پیزو الکتریک 

 

الف( تاثیر -3( تاثیر پهنای الیه ها بر ضریب میرایی هیدرو دینامیکی در بدنه اصلی را نشان می دهد. شکل)3شکل )

ج( تاثیر پهنای -3اصلی و شکل )ب( تاثیر نسبت پهنای الیه پیزوالکتریک به پهنای الیه -3پهنای الیه اصلی،شکل )

الف(کمترین میزان ضریب -3نوک میکروتیرک را بر ضریب میرایی هیدرو دینامیکی نوک میکروتیرک با توجه به شکل)

باشد که در آن تاثیر محیط مایع بر میکروتیرک به حداقل خود می رسد. میمیکرومتر  65میرایی در پهنای الیه اصلی 

شود که هرچه نسبت پهنای الیه پیزوالکتریک به پهنای الیه اصلی کوچکتر باشد مقاومت  ب( مشاهده می-3در شکل )

ج( تاثیر پهنای نوک -3شکل). مایع در برابر میکروتیرک کم شده و ضریب میرایی هیدرودینامیکی کاهش می یابد

که با افزایش پهنای نوک  دینامیکی نشان می دهد. در این شکل دیده می شودمیکرو تیرک را بر ضریب میرایی هیدرو

 ضریب میرایی کمی کاهش می یابد.
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 )الف(                                                                )ب(                             

 
 )ج(

ای الیه ( تاثیر پهنای الیه ها بر ضریب میرایی هیدرو دینامیکی، الف(پهنای الیه اصلی،)ب( نسبت پهن3شکل )
 پیزوالکتریک به پهنای الیه اصلی و )ج( پهنای نوک میکروتیرک

الف( تاثیر -4طول الیه های میکروتیرک را بر ضریب میرایی هیدرو دینامیکی نشان می دهد. شکل) ( تاثیر4شکل )

نسبت طول الیه پیزوالکتریک به طول الیه اصلی را بر میرایی هیدرودینامیکی نشان می دهد. با توجه به شکل با 

یابد. دلیل این یکرو تیرک کاهش میکاهش این نسبت ضریب میرایی هیدرودینامیک و مقاومت مایع در برابر حرکت م

ب( تاثیر طول بدنه اصلی را -4تیرک باشد. شکل)تواند افزایش گشتاور وارده از طرف الیه پیزو الکتریک بر میکروامر می

بر ضریب میرایی هیدرو دینامیکی نشان می دهد. با توجه به این شکل هرچه طول بدنه اصلی کمتر باشد تاثیر محیط 

ج( تاثیر طول نوک میکرو -4روتیرک کمتر شده و ضریب میرایی هیدرودینامیکی کاهش می یابد. شکل)مایع بر میک

تیرک را بر ضریب میرایی هیدرو دینامیکی نشان می دهد. با توجه به شکل  افزایش طول نوک تاثیر چندانی بر ضریب 

 میرایی هیدرودینامیکی نداشته و به مقدار ناچیزی کم می شود.
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 )الف(                                                                   )ب(                                               

 
 )ج(

( تاثیر طول الیه ها بر ضریب میرایی هیدرو دینامیکی، ا)لف(نسبت پهنای الیه پیزوالکتریک به پهنای الیه 4شکل )
 )ج( پهنای نوک میکروتیرکاصلی ،)ب( پهنای الیه اصلی و 

 

( نشان داده شده است. با 5میزان تاثیر هر یک از ابعاد میکرو تیرک بر میزان میرایی هیدرو دینامیکی در شکل )   

ضریب میرایی توجه به این شکل  پهنای الیه اصلی، ضخامت الیه اصلی و طول الیه اصلی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر 
 ( و تاثیر سایر پارامتر ها در حد صفر می باشد. %8د و تاثیر ضخامت الیه پیزو الکتریک کم )دارن هیدرو دینامیکی

23%

0%

7%

42%
0%

0%

10% 18%

0%

  

       

  

       

  

  

  

 
 ( میران تاثیر هر یک از ابعاد میکرو تیرک بر ضریب میرایی هیدرو دینامیکی5شکل )

 میکروتیرک پیزوالکتریک نوک -2-4

شود ینامیکی که بر نوک میکرو تیرک اعمال میدر این قسمت تاثیر هر یک از ابعاد میکرو تیرک بر میرایی هیدرو د

 مورد بررسی قرار می گیرد
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تاثیر ضخامت  الف(-6شکل) ( تاثیر ضخامت الیه ها را بر ضریب میرایی هیدرو دینامیکی نوک نشان می دهد6شکل )

شکل با  بدنه اصلی میکروتیرک را بر ضریب میرایی هیدرو دینامیکی نوک میکروتیرک نشان می دهد. با توجه به

افزایش این ضخامت، ضریب میرایی نیز افزایش می یابد که دلیل آن افزایش حجم مایع جابجا شده و افزایش مقاومت 

 ب(-6شکل) باشد.سیال  در برابر حرکت میکرو تیرک و در نتیجه  افزایش تاثیر محیط مایع بر حرکت میکروتیرک می
یرایی هیدرودینامیکی نوک میکروتیرک نشان می دهد. با توجه به تاثیر ضخامت الیه الکترود پایینی را بر ضریب م

شکل مشاهده می کنیم که با افزایش این ضخامت میرایی هیدرو دینامیکی و تاثیر محیط مایع بر این میرایی افزایش 

نشان می  تیرکدینامیکی نوک میکروتاثیر ضخامت الیه پیزو الکتریک را بر ضریب میرایی هیدرو ج(-6شکل)می یابد. 

یابد. این بدین معناست که با افزایش ضخامت دهد. با توجه به شکل، این ضریب با افزایش ضخامت الیه پیزو کاهش می

 تاثیر محیط مایع بر حرکت ارتعاشی میکروتیرک کاهش می یابد.

  

 )ب(                  )الف(                                                                             

 

 )ج(

 ( تاثیر ضخامت الیه ها بر ضریب میرایی هیدرو دینامیکی نوک،، الف(الیه اصلی، ب(الیه الکترود پایینی،6شکل )
 ج(الیه پیزو الکتریک 

 

( تاثیر پهنای الیه های میکروتیرک را بر ضریب میرایی هیدرودینامیکی نوک میکروتیرک نشان می دهد. شکل 7شکل)

الف(تاثیر پهنای الیه اصلی میکرو تیرک را بر میرایی هیدرو دینامیکی نوک نشان می دهد. طبق این شکل با -7)

ب( تاثیر نسبت پهنای الیه پیزو الکتریک به -7افزایش پهنا این ضریب و تاثیر محیط مایع کاهش می یابد. شکل )

رو تیرک نشان می دهد.  این شکل نشان می دهد پهنای بدنه اصلی را بر ضریب میرایی هیدرو دینامیک در نوک میک
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را بر  ج( تاثیر پهنای نوک میکروتیرک پیزوالکتریک -7که با افزایش این نسبت ضریب میرایی کاهش می یابد. شکل )

ضریب میرایی همانطور که مشاهده می شود با افزایش پهنا،  ضریب میرایی هیدرو دینامیکی نشان می دهد.

 ر بسیار اندکی کاهش می یابد.مقدا هیدرودینامیکی

  

 )الف(                                                                  )ب(                            

 
 )ح(

( تاثیر پهنای الیه های میکروتیرک بر ضریب میرایی هیدرودینامیکی نوک میکروتیرک، الف( پهنای الیه 7شکل)
 ی الیه پیزو الکتریک به الیه اصلی، ج(پهنای نوک میکروتیرکاصلی، ب(نسبت پهنا

الف( -14-4در شکل ) ضریب میرایی هیدرو دینامیکی را نشان می دهد. ( تاثیر طول الیه های میکروتیرک بر8شکل)

ل مشاهده می کنیم که با افزایش  طول الیه اصلی میکرو تیرک ضریب میرایی هیدرودینامیکی نوک  کاهش میابد. دلی

این امر کاهش فرکانس تشدید طبق رابطه فرکانس طبیعی در تیر پیوسته یک سر گیردار و در نتیجه کاهش ضریب 

ب( نشان می دهد که با افزایش نسبت طول پیزوالکتریک به -8( می باشد. شکل )7میرایی هیدرودینامیک طبق رابطه )

تقریبا ثابت است و این نسبت تاثیر چندانی بر روی  طول الیه اصلی ضریب میرایی هیدرودینامیک در نوک میکروتیرک

ج( ناثیر طول نوک را بر ضریب میرایی هیدرو دینامیکی نوک میکرو تیرک نشان می -8این ضریب میرای ندارد. شکل )

دهد. مشاهده می شود که به دلیل کوچک بودن طول نوک و ناچیز بودن جرم این قسمت نسبت به جرم کل 

 اندک طول تاثیری بر ضریب میرایی هیدرودینامیکی نوک ندارد. میکروتیرک، افزایش
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 )الف(                                                           )ب(                                           

 
 )ج(

 تیرکنوک میکرو ضریب میرایی هیدرو دینامیکی تاثیر طول الیه های  میکروتیرک بر( : 8شکل)

( نشان داده 9میزان تاثیر هر یک از ابعاد میکرو تیرک بر میزان میرایی هیدرو دینامیکی نوک میکروتیرک در شکل )

و پس از آن به ترتیب پهنای  %38مطابق شکل نسبت طول الیه پیزو به طول بدنه اصلی بیشترین تاثیر با  شده است.

بیشترین تاثیر را بر میرایی هیدرودینامیکی نوک  %11ه اصلی با و طول بدن %17، ضخامت بدنه اصلی با  %29نوک با 

 میکروتیرک دارا می باشند.

 

 ( میران تاثیر هر یک از ابعاد میکرو تیرک بر ضریب میرایی هیدرو دینامیکی نوک میکروتیرک9شکل )
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 نتیجه گیری:

-سازی شده و نیروی هیدروافزار متلب مدل الکتریک با استفاده از مدل رنکل در نرمتیرک پیزودر این تحقیق میکرو

دینامیکی وارده از طرف سیال محاسبه شده است. سپس ایابعاد میکروتیرک آنالیز حساسیت شده و میزان تاثیر هر یک 

توان دینامیکی مشخص شده است. در نهایت با استفاده از نتایج حاصل از آنالیز حسایت میاز این ابعاد بر نیروی هیدرو

تیرک را بهینه برای  به حد اقل رساندن نیروی هیدرودینامیکی و هر چه کمتر کردن تاثیر محیط سیال بر میکرو ابعاد

 مشخص کرد. این نتایج عبارتند از:

میکرومتر کمترین میزان خود را دارد و تاثیر محیط مایع  5/5نیروی هیدرودینامیک در ضخامت بدنه اصلی  -

 رسد. در این ضخامت به حد اقل خود می

میکرو متر حداقل مقدار خود را دارد و تاثیر محیط مایع در این پهنا  65دینامیک در پهنای نیروی هیدرو -

 باشد.میکرو متر می 65مینیمم است. در نتیجه پهنای مناسب برای بدنه اصلی 

ط مایع کاهش الکتریک به طول بدنه اصلی به ذلیل افزایش گشتاور تاثیر محیبا افزایش نسبت طول الیهیزو -

 یابد. می

-های مورد مطالعه پهنا و ضخامت الیه اصلی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر نیروی هیدرودر بین پارامتر -

 باشد.دینامیکی دارا می
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