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چكیده
 مقاومتی با استفاده از نرمافزار مالتی فيزیك- طراحی و شبيهسازی ریاضی یك نانوحسگر شتابسنج ترکيبی پيزوالكتریك خازنی،در این مقاله
 برنولی یكسر گيردار یكسر آزاد با در نظر- معادله حاکم بر جابهجایی عرضی حسگر با فرض تير اولر. مورد بررسی قرار گرفته استComsol
 پيزومقاومت و صفحه خازنی در، اثر در نظر گرفتن الیه پيزوالكتریك. کازیمير ارائه شدهاست-گرفتن نيروهای الكترواستاتيك و واندروالس
 شبيهسازیشده و سپس تحليلComsol رفتار خمشی نانوحسگر با اعمال خواص فيزیكی الیهها به کمك واسطهای ریاضی در محيط نرمافزار
∆ الیه پيزوالكتریك و تغييرات ظرفيتV/V  تغييرات پتانسيل الكتریكی،∆R/R  تحليل نتایج شامل محاسبه مقدار تغييرات مقاومت.شدهاست
 توزیع خيز، توزیع تنش فون مایزز بهازای شتابهای مختلف و مقایسه بيشينه مقدار تنش با تنش تسليم حسگر،∆ برحسب شتابC/C خازنی
 تحليل خستگی و تعيين شكل مودها و فرکانسهای طبيعی حسگر برای حصول اطمينان از کارکرد آن،بر اساس شتاب واردشده به نانوحسگر
 از. و تغيير ماده پيزومقاومت بر رفتار حسگر بررسی شدهاستg  تاثير تغيير پارامترهای مختلف شامل شتاب اعمالی نانو، همچنين.ارائه شدهاند
. سطح تنشی و عمر خستگی بهطور مناسبی طراحی شدهاست،نتایج بهدست آمده مشاهده میگردد که نانوحسگر از نظر حساسيت اندازهگيری
، تحليل المان محدود، مقاومتی- نانوحسگر پيزوالكتریك خازنی، نانوتير یكسر گيردار، نانوحسگر شتابسنج:واژههای کلیدی
 تحليل خستگی،Comsol نرمافزار
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ABSTRACT
In this paper, design and mathematical simulation of a hybrid piezoelectric capacitive-resistive nano accelerometer
sensor has been investigated using Comsol multiphysics finite element software. The governing equation of motion
in the transverse direction for a cantilever Euler-Bernoulli beam has been used considering electrostatic and van der
Waals-Casimir forces. The effect of existence of piezoelectric layer, piezoresistive and capacitive patches in the
bending behavior of the sensor is considered applying the physical properties of piezopatches and then simulated
and solved using mathematical modules of the Comsol software. The obtained results are included the values of
∆R/R, ∆V/V and ∆C/C for piezo patches with respect to the variation of applied acceleration of the sensor, stress
distribution along the length of the beam and maximum value of von Mises stress to compare with the yield stress
of the sensor, deflction of the beam with respect to the variation of applied acceleration of the sensor, fatigue
analysis for the sensor and the sensor’s mode shapes and natural frequencies to determine the performance of the
sensor. The effects of changes of different values including nano g acceleration and material properties of
piezoresistive patch on the behavior of the sensor are also considered in the analyses. It can be observed that
nansensor has been satisfctory well designed from measuring sensitivity, stress level and fatigue life point of views.

Keywords: Nano accelelermeter sensor, Nanocantilever beam, Piezoelectric capacitive-resistive nano sensor,
Finite Element analysis, Comsol multyphysics software, Fatigue analysis.
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 -1مقدمه
اندازهگيری شتاب با کمك شتابسنج با قابليت اطمينان و
حساسيت باال یكی از مباحث مهم در زمينههای مختلف
تحقيقاتی میباشد .یكی از فناوریهای مطرح در زمينه
کوچكسازی حسگرهای شتابسنج ،فناوری NEMS5
میباشد بهطوریکه بتوان به کمك حسگرهایی با ابعاد
کوچكتر از اندازه با مقياس ميكرومتر ،حساسيت باالتر،
اختالل در سيگنال پایين و توان مصرفی کمتر را بر پایه این
فناوری توليد نمود .برخی از انواع سامانههای
نانوالكترومكانيكی در واقع وسایل مبتنیبر نانوتير یكسر
گيردار میباشند که بهصورت نانوحسگر شتابسنج مورد
استفاده قرار میگيرند .با توجه به تنوع و گستره کاربرد
نانوتير یكسر گيردار ،شناخت رفتار مكانيكی آن میتواند راه
گشای کاربرد بهتر تجهيزاتی با دقت باال شود .نمونههای
واقعی و فراگيرشده از حسگرهایی که در محدوده اندازه نانو
ساخته شده باشند اندک میباشند و توسعه حسگرها در
مقياس نانو در مراحل اوليه خود میباشد اما میتوان برخی
ابزارها و کاربردهای آنها را پيشبينی کرد .به طور کلی در
صنایع ویژه ،کاربرد حسگرهای در مقياس نانو در حال
توسعه میباشد .شتابسنج  NEMSبا حساسيت باال برای
سامانههای کنترل و هدایت نسل جدید تجهيزات تست
روتور بهعنوان حسگرهای مجاورتی بسيار دقيق در وسایل
اندازهگيری ارتعاشات یاتاقانهای تجهيزات دوار ،تثبيتکننده
سكو برای فضاپيماها و بوم گرانشی ماهوارههای در حال
چرخش در مدار سيارات مانند زمين که تغييرات بسيار
اندک در نيروی گرانش (شتاب جاذبه) تاثير بسيار بزرگ و
کامال محسوسی در هدایت و کنترل ماهواره دارد ،سامانه
ناوبری و هدایت و کنترل پروازی هواپيماهای جنگنده
مافوق صوت پيشرفته ،موشكهای کروز و بالستيك نقطهزن
که بهدليل عبور از عوارض طبيعی زمين تحت تاثير تغييرات
بسيار اندک گرانش قرار دارند و سامانههای موقعيتیاب
زیرسطحی برای زیردریاییهای اتمی و اژدرهای سریع ،مورد
توجه بسيار زیاد در صنایع نظامی و هوافضایی بوده و در
حال توسعه میباشند .از کاربردهای دیگر نانوحسگر
شتابسنج میتوان در صنایع ميكروماشينکاری ،صنایع
ریلی برای ردیابی لرزشهای بسيار کوچك و حفاظت
)1-Nano Electro Mechanical System (NEMS

خطوط راه آهن ،صنایع خودروسازی برای سامانههای حسگر
واکنش سریع به تصادفات در زمان ترمز (کيسههای هوا) و
راحتی سرنشين و سواری مناسب در خودروها ،صنایع
کامپيوتری در ساخت لپتاپهای حساس به تغييرمكانهای
سریع جهت حفاظت از درایوها ،حافظهها ،ميكروچيپها و
joystickها و صنایع و فناوریهای مرتبط با حوزه رباتيك
نام برد .با کاهش ابعاد در مقياس نانو پدیدههای مختلفی
ظاهر میگردد که میتوان به عنوان نمونه ،تاثير نيروهای
بين مولكولی را نام برد .نيروهای بين مولكولی برحسب
فاصله اوليه بين یك تير و یك صفحه بر دو نوع کازیمير و
واندروالس میباشد .اگر این فاصله کمتر از ده نانومتر باشد،
نيروهای واندروالسی و اگر بيشتر از آن باشد نيروهای
کازیمير بر تير اعمال میشوند.
رمضانی و همكارانش ] ،[5در سال  ،8006ناپایداری
استاتيكی و دیناميكی یك نانوتير یكسر گيردار تحت تاثير
جریان مستقيم اعمالی و ناگهانی با استفاده از نظریه
غيرکالسيك تنش کوپل اصالحشده در حضور اثرات تنش
سطحی را با استفاده از روش المان محدود مورد مطالعه قرار
دادند .پارامترهای پایه برای طراحی مهندسی در مقياس نانو
مانند خيز بحرانی انتهای تير و ولتاژ  pull-inدر دو حالت
استاتيكی و دیناميكی بررسی گردید .تادی و همكارانش
] ،[8در سال  ،8055ناپایداری  pull-inو اثر اندازه را بر روی
یك نانوتير یكسر گيردار تحت اثر نيروی الكترواستاتيك و
نيروهای بين مولكولی (نيروی کازیمير و واندروالس) با
استفاده از نظریه گرادیان کرنش مورد مطالعه قرار دادند .با
استفاده از روش تبدیل دیفرانسيل و روش عددی ،معادالت
دیفرانسيل حاکم حلشده و خيز بحرانی انتهای تير و ولتاژ
 pull-inمحاسبه شدهاست .در سال  ،8053کوکا و سودانو
] ،[3با استفاده از نانوسيم شتابسنج با حساسيت باال در
کاربرد برداشت انرژی ساختند .درسال  ،8051مهران و
مهاجرزاده ] ،[4نانوساختاری برای شتابسنج خازنی
سيليكونی با حساسيت باال ارائه نمودند .کيوانی و همكارانش
] ،[1درسال  ،8057برای دو نوع مختلف نانو شتابسنج از
نوع دو صفحهای تحت نيرو و شتاب با استفاده از نظریه
تنش کوپل و در نظر گرفتن پارامتر اندازه و نيروی کازیمير،
اثر  pull-inرا بررسی نمودند .جهت بررسی بيشتر کارهای
انجامشده در زمينه ميكرو و نانوحسگرها به مراجع ][7-54
ارجاع داده میشود .از کارهای مورد بررسی مشاهده
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میگردد که رفتار مكانيكی نانو شتابسنج چندگانه
بهصورت مستقل و یكپارچه انجام نشدهاست .در این راستا،
بررسی و دستیابی به پارامترهایی مانند رفتار مكانيكی
نانوحسگر ،سرعت پاسخ ،حساسيت اندازهگيری ،دامنه
کاری ،فرکانس رزونانس ،محدوده قابل اندازهگيری ،باند
فرکانسی و کارایی بسيار ضروری به نظر میرسد .همچنين،
تاکنون در خصوص تلفيقی از این نوع شتابسنجها با
بهکارگيری همزمان چند نوع الیه برای باالبردن دقت و
حساسيت نانوحسگر شتابسنج یكسر گيردار ایدهای مطرح
نگردیده و شبيهسازی و طراحی پيشنهادی برای آن صورت
نگرفتهاست .با توجه به این که تاکنون در خصوص
نانوشتابسنجها بهنحوی که از چند مدل مختلف در یك
سازه استفاده نشدهاست پژوهش کنونی میتواند بهعنوان
نوآوری جدیدی در این زمينه باشد .در پژوهش کنونی ،مدل
حسگر شامل یك نانوحسگر یكسر گيردار از جنس سيليكون
و با الیه نشانی از نوع فلزی است که در خمش ،ظرفيت
خازن تغيير نموده و با تغيير مقدار ظرفيت خازنی ∆C
میتوان مقدار خمش را تعيين نمود .با محاسبه تغيير در
ظرفيت خازنی میتوان الگوی خمش و مقدار آن را بهدست
آورد .الیهای از پيزوالكتریك در قسمت گيردار در زیر تير و
الیهای از پيزومقاومت در باالی تير دوپ میشود .هنگام
خميدگی تير با فشار برالیهها و ایجاد ولتاژ  ،Vالیه
پيزوالكتریك ولتاژ را نشان میدهد و همچنين با تغيير
مقاومت الیه پيزورزیستور  ∆Rمشخص میگردد .سپس ،با
داشتن این تغييرات میتوان جابهجایی را مشخص نمود .با
تلفيق این سه خروجی میتوان بهترین وضعيت نانوحسگر
شتابسنج را بهدست آورد .در نانوحسگرهای شتابسنج
چندگانه ،تلفيقی از اجزای خازنی ،پيزوالكتریك و
پيزومقاومت استفاده میگردد .با استفاده از معادالت حاکم
بر مدل شتابسنجها و بهکارگيری جداگانه فيزیك در
محيط نرمافزار المان محدود  Comsolبرای هر کدام از آنها،
مدلسازی ریاضی و تحليل شتابسنج انجام میشود.
اهدافی که در این پژوهش مد نظر قرارگرفتهاند عبارتند
از :الف -مدلسازی و شبيهسازی ریاضی نانوحسگر
شتابسنج چندگانه پيزوالكتریك خازنی -پيزومقاومتی با
استفاده از نرمافزار  ،Comsol Multyphsicsب -تحليل
نتایج شامل محاسبه مقدار تغييرات مقاومت  ∆R/Rبرحسب
شتاب ،تغييرات پتانسيل الكتریكی  ∆V/Vحاصل از الیه
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(پچ) پيزوالكتریك برحسب شتاب ،تغييرات خازنی  ∆C/Cبر
حسب شتاب ،توزیع تنش فون مایزز بهازای شتابهای
مختلف و مقایسه بيشينه مقدار تنش با تنش تسليم حسگر،
توزیع خيز بر اساس شتاب واردشده به نانوحسگر ،تحليل
خستگی و عمر نانوحسگر و تعيين شكل مودها و
فرکانسهای طبيعی حسگر برای حصول اطمينان از کارکرد
حسگر.

 -2مدل ریاضی نانوتیر یکسر گیردار با در نظر
گرفتن نیروهاي بین مولکولی
معادله حاکم بر جابهجایی عرضی نانوتير یكسر گيردار با
فرض نظریه تير اویلر -برنولی و در نظر گرفتن نيروهای بين
مولكولی عبارت است از ][53
()5

)  4w (x , t
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 Felec  Fcasimir  Fvdw
4
x
t 2

EI

که در آن x ،مختصات در راستای طول تير (با مبدا در
انتهای سمت چپ آن) t ،زمان w = w (x, t) ،خيز مكانی-
زمانی (نانوتير بهعنوان الكترود متحرک) که جهت مثبت آن
به سمت پایين در جهت محور  zبهازای ولتاژ معينE ،
مدول یانگ  ،چگالی ماده A ،مساحت سطح مقطع تير به
طول  ،Lعرض  bو ضخامت  hو  Iممان اینرسی دوم سطح
مقطع تير ( )I=1/12bh3میباشد .همچنين Felec ،نيروی
الكترواستاتيك اعمالشده به نانوتير و  Fvdwو Fcasimir
نيروهای بين مولكولی واندروالس و کازیمير که بهصورت زیر
تعریف میگردند ] 5و [53
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در روابط (  0  8.854 1012 C2 N1m2 ،)8ضریب گذردهی
الكترون در خالء V ،ولتاژ اعمالی به تير g ،فاصله اوليه بين
تير و الكترود پایينی آن A ،مقدار ثابت هاماکرh )=h/2π( ،
ثابت کاهش یافته پالنك که در آن h  1.055 1034 Js ،و
 c  2.988 108 m / sسرعت نور است .با جایگذاری
روابط ( )8در رابطه ( ،)5معادله حاکم بر جابهجایی عرضی
نانوتير یكسر گيردار بهدست میآید
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شرایط مرزی حاکم بر مسئله بهصورت زیر میباشند
()4
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) 3 w( x, t )  2 w( x, t
EI

0
x3
x 2
w( x, t ) 

در x = 0
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و شریط اوليه نانوتير بهصورت زیر میباشند
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مقادیر پارامترهای ثابت  Comsolشامل  c ،eaو  fجهت وارد
نمودن در نرمافزار بهصورت زیر میباشند
 EI 
,
0 

w( x, 0) 

()50

در این پژوهش ،چون ابعاد در نظر گرفتهشده برای
نانوتير بيشتر از  80nmاست تنها نيروی کازیمير در نظر
گرفته شدهاست ].[5-1
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با توجه به مشخص بودن مقدار تابع بر روی مرزها،
شرط مرزی دیریكله با مقدار صفر در نظر گرفته شدهاست.

 -0شبیهسازي نانوحسگر شتابسنن نندگاننه

 -1-0تاثیر وجود الیه پیزوالکتریک در نانوحسگر

یکسر گیردار با استفاده از نرمافزار Comsol

یکسر گیردار

در این پژوهش ،برای تعریف معادله حاکم بر نانوتير یكسر
گيردار در نرمافزار  Comsolکه تاثير نيروهای بين مولكولی
در آن لحاظ شده باشد از امكانات واسط (ماژول) حل
معادالت  PDEدر محيط ریاضی آن بهره گرفته شده است.

در این بخش رابطه بين تنش و جابهجایی (کرنش) در اثر
اعمال اختالف پتانسيل الكتریكی در الیه پيزوالكتریك ارائه
شده و سپس تنش حاکم بر الیه پيزوالكتریك حسگر
استخراج میگردد .همچنين ،ولتاژ ایجادشده در حسگر
ناشی از تغيير شكل مكانيكی این الیه نيز بهدست میآید.
شكل تانسوری (اندیسی) تنشها و جابهجایی الكتریكی در
مواد پيزوالكتریك بهصورت زیر میباشد ][53

با تغيير متغير )  ، v( x, t )   w( x, tمعادله دیفرانسيل درجه
2

x 2

چهار حاکم بر تير اولر -برنولی در رابطه ( )3به دو معادله
دیفرانسيل درجه دوم قابل حل در نرمافزار  Comsolبه
همراه شریط مرزی بهصورت زیر تبدیل میگردد

()55

 ij  C ijkl  kl  e kij E k ,

EI

()58

Di  eikl  kl ik E k

()7
()6

 2v
 2w
 2w


A

f
(
w
),
EI
 EIv
x 2
t 2
x 2
w
در x = 0
w
0
x
v
در x = L
v
0
x

این معادالت توسط فيزیك  Mathematicدر نرمافزار
جهت بهدست آوردن رفتار خمشی تير وارد گردیدهاست.
الزم بهذکر است که شكل کلی معادله ورودی در بخش
معادالت  PDEدر محيط نرمافزار  Comsolبهصورت زیر
میباشد
 2u
u
 da
 .(cu   u   )    au  f ,
x 2
t
  
T
u  uu, vv  ,    , , 
 x y z 

که در روابط باال σij ،مولفههای تنش εkl ،مولفههای
کرنش Ek ،شدت ميدان الكتریكی Cijkl ،تانسور االستيسيته
ماده پيزوالكتریك در یك ميدان الكتریكی ثابت ekij ،ثابت-
های کرنش پيزوالكتریك ik ،ثابتهای دیالكتریك و Di
جابهجایی الكتریكی میباشد .روابط ( )55-58به شكل
ماتریسی برای یك ماده پيزوالكتریك همسانگرد عرضی
بدون داشتن تقارن به شكل رابطه ( )53نوشته میشوند
][53

ea

()8

معادالت ( )7شامل دو معادله برحسب  vو  wبه شكل
ماتریسی بهصورت زیر نوشته میشوند

()53

e31 
e32 
E x 
e33   
 E y 
0  
E
0  z 

0 

0
0
0
0
0
e15

0 0 0   xx  0
 
c13
0 0 0   yy  0
a33
0 0 0   zz  0
 
0 c11 -c11 0 0   xy  0
0 0 a55 0   xz  e15
  
0 0 0 a55   yz  0

c12 c13
c11
c13
0
0
0

 xx  c11
  
 yy  c12
 xy  c
  13
 
 xy  0
  0
 xz  
 yz  0
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0  E x 
 
c13  E y 

33  
E z 

()54

 xx 
 
yy 
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 zz 


e15   

xy
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 xz 

 yz 
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  c12
 0
 

0
22
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e33

e 31

e15

D x

D y

D Z

0
 0
e 31

به دليل تقارن در ماده ،تنها ده ثابت مستقل وجود دارد که
پنج ثابت مستقل مربوط به تانسور االستيسيته ماده
پيزوالكتریك ،سه ثابت برای تنسور کرنش پيزوالكتریك و دو
ثابت برای تنسور دیالكتریك است .برای الیه پيزوالكتریك
بهکاررفته در تير ،روابط پيزوالكتریك بهصورت زیر نوشته
میشوند
()51
()57

 xx  c11 xx  e31Ez
0   Ex  0 e15   xx 
 
 
33   Ez  e31 0   xz 

 Dx  11
 
 Dz  0

به دليل نازکی الیه پيزوالكتریك میتوان از جابهجایی
الكتریكی در دو راستای  xو  yصرفنظر نمود و رابطه ()57
برای الیه پيزوالكتریك بهصورت زیر بازنویسی میگردد
Dz 33 Ez  e31 xx

()56

چون شارژ الكتریكی خارجی در حسگر وجود ندارد بنابراین،
جابهجایی الكتریكی در راستای  zدر حسگر صفر است.
بنابراین
()58

 x
u
z
)0
x
x

( Dz 33 Ez  e31

()51

e u

) Ez  31 (  z x
33 x
x

با قراردادن رابطه ( )51در رابطه ( ،)51تنش در حسگر با
رابطه زیر بيان میشود
()80

شکل ( :)1هندسه تير متشكل از الیه حسگر پيزوالكتریك.
با بهرهگيری از رابطه تجربی  [53] E i  ,iرابطه ( )51در
راستای  zبه شكل زیر بازنویسی میگردد
e31 u
 x

( z
)
33 x
x
z

()85

Ez  

با انتگرالگيری از رابطه ( )85در راستای  ،zرابطه حاکم بر
اختالف پتانسيل الكتریكی حسگر در اثر کرنش مكانيكی
عبارت است از
()88

e h u
 x
1
(
  z  z )dA   31 s (  hm
)
2
A A z  z3
33 x
x

V

که در رابطه ( hs ،)88و ( hm )=hبهترتيب ضخامت الیه
پيزوالكتریك و ضخامت تير میباشند (شكل  1را ببينيد).
رابطه منتجه نيرو (با توجه به شكل  )1عبارت است از
z2

N xx    xx Hdz

()83

z3

که تابع  Hعبارت است از
1; 0  x  1
H ( x)  
0; x  0, x  1

()84

با جایگذاری رابطه ( )80در رابطه ()83
()81

e31 u
 x
)(  z
) Rdz
33 x
x

z2

N xx   (c11 
z3

با در نظر گرفتن مقدار واحد برای  Rو پس از انتگرالگيری

که   x  wو  E zعبارت است از
x

65

e31 u

) )(  z x
33 x
x

 xx  (c11 

در شكل  ،1هندسه تير متشكل از الیه پيزوالكتریك نشان
داده شدهاست .کار اصلی حسگر تبدیل تغيير شكل مكانيكی
به ولتاژ میباشد.

 x
u
 A2
x
x

()87

N xx  A1

که ضرایب  A1و  A2عبارتند از
2
e31
e2 z 2  z32
)hs , A2   (c11  31 )( 2
)
33
33
2
z3
z2

()86

z2

A1   (c11 
z3

به این ترتيب اثر نيروی بهدستآمده برای الیه پيزوالكتریك
(رابطه ( ))87در سمت چپ معادله حاکم بر تير اضافه
میگردد.
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 -2-0اثر الیه پیزومقاومت بر معادله حاکم بر
نانوحسگر یکسر گیردار
هدایت الكتریكی ماده پيزومقاومت در نظر گرفته شده در
ساختار تير نانوحسگر وقتی که یك نيروی مكانيكی به تير
وارد میشود تغيير میکند (اثرپيزومقاومتی) .در
نيمههادیها از این خاصيت برای اندازهگيری شتاب وارد بر
نانوحسگر استفاده میشود .روابط بين ميدان الكتریكی  Eو
چگالی جریان  Jدر پيزومقاومت بهصورت زیر است
()88
E   .J   .J
در رابطه باال   ،مقاومت ویژه و   تغيير ایجادشده در
مقاومت ویژه میباشند که در حالت کلی هر دو ،تانسورهای
(ماتریس) مرتبه دوم میباشند .با اعمال تنش  تغيير در
مقدار مقاومت با معادله ساختاری زیر بيان میشود
  R

  l  l   t t
R


()81

    . ,

که  تانسور (ماتریس) پيزومقاومت و یك خاصيت از
ماده است (در سيستم  SIبرحسب  .) Pa 1mبا استفاده از
روش نمادگذاری وویگت ( )Voigtدر نرمافزار Comsol
رابطه ( )81به شكل زیر تبدیل میشود.

()30

16   xx 
 
 26   yy 
36   zz 
 
 46   yz 
56   xz 

66   xy 

15
 25
35
 45
55
65

  xx  11 12 13 14
   
 yy   21  22  23  24
  zz  
32 33 34

   31



 yz   41  42  43  44

 
  xz  51 52 53 54
  xy  61 62 63 64



و رابطه ( )88بهصورت زیربازنویسی میشود
()35

 E x   xx  yx  yz  J x   xx xy zx  J x 
  
 
  
 E y    xy  yy  yz  . J y    xy  yy zy  . J y 
 E       J       J 
 z   xz yz zz   z   xz
yz
zz   z 

از آنجایی که سيليكون دارای ساختار مكعبی و متقارن
است در نتيجه ماتریس  تنها بر اساس سه ثابت مستقل
  12 ،  11و

()38

  44بهصورت زیر نوشته میشود ][55
0 
0 
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0 
0 

 44 

0
0
0
0

 12  12 0
 11  12 0
 12  11 0
0
0  44

0  44

0

0

0

0

0

0

 11

 12
 12

0
0

0

برای سيليكون نوع  ،pکميت ثابت   44از نظر مقدار دو

برابر مقادیر  11یا  12میباشد .مولفه (  66که از نظر
بزرگی برابر با   44میباشد) مولفه تنش برشی  σxyرا با
مولفه غيرقطری  xyاز ماتریس تغيير مقاومت ارتباط

میدهد .همچنين ،ارتباط  xyو مقدار جریان در جهت
به یك ميدان الكتریكی القایی در جهت  yو بالعكس را
برقرار میسازد .در این پژوهش ،یك ولتاژ پایهای برابر 5 V
در راستای بردار جهت در سلول واحد در جهت ( )500به
قطعه پيزومقاومت اعمال میگردد .تنشهای برشی که ناشی
از تغيير شكل تير در اثر اعمال شتاب به آن میباشد در
پيزومقاومت بهوجود میآیند .از طریق اثر پيزومقاومتی ،این
تنشهای برشی باعث ایجاد یك ميدان الكتریكی یا گرادیان
پتانسيل عرضی در جهت جریان در جهت ( )050در قطعه
میگردند .واسط پيزومقاومت در نرمافزار  Comsolروابط
( )30و ( )35را همراه با معادالت ساختار مكانيكی حل
میکند .در این مدل از واسط (ماژول) Piezoresistance
 Boundry Currentsبرای حل معادالت سازه استفاده شده و
همزمان اقدام به حل معادالت الكتریكی حاکم بر الیه نازک
در مدل هندسی میگردد .تغيير مقاومت در پيزومقاومت به
دليل کرنشهای ایجادشده در سطح تير است .بيشينه تنش
و کرنش در قسمتهای انتهایی تير که محل اتصال تير به
بدنه صلب است رخ میدهد .بنابراین ،مناسبترین محل
برای قرارگيری پيزومقاومت ،جهت رسيدن به بيشترین حد
حساسيت ،همين ناحيه است .ميزان کرنش بهطور مستقيم
تابع مدول یانگ سيليكون در این راستا است اما تنش
مستقل از مدول یانگ سيليكون و تنها تابع بار گسترده
اعمالی به تير ناشی از اختالف نيروی سطحی در باال و پایين
تير است .بنابراین ،مدول یانگ سيليكون در این راستا به-
صورت مستقل تاثيری بر تغييرات مقاومت پيزومقاومت و
حساسيت حسگر ندارد و تنها بهعنوان عاملی محدودکننده
برای پایداری مكانيكی سازه و محدوده نيروی سطحی مجاز
قبل از ورود تير به ناحيه پالستيك تاثير دارد.
x

 -0-0اثر وجود الیه خازنی در معادله حاکم بر
نانوحسگر یکسر گیردار
برای نانوتير یكسر گيردار با مدل تيراویلر -برنولی به جرم
تحت شتاب ثابت ( aنيروی  )F=maدر راستای محور z
تنش بيشينه درجهت  xدر انتهای تير عبارت است از
m

طراحی و شبيهسازی نانوحسگر شتابسنج چندگانه پيزوالكتریك مقاومتی-خازنی (گرایش :دیناميك ،ارتعاشات و کنترل)
Mc w0 L

   La  ka
I
bt

()33
که در آن

w 0  ma / L

y 

مقدار نيرو بر واحد طول در راستای
k  3 L4 / 2Et 2

 zاست که در این رابطه

مقداری ثابت

است و  cفاصله از تار خنثی تير میباشد .دراین مدل تير
یكسر گيردار بهعنوان یكی از الكترودها و صفحهای موازی
با تير به عنوان الكترود ثابت در نظر گرفته شدهاست .مقدار
ظرفيت مرده ( C0زمانی که شتاب تير صفر است) برای
نانوتير یكسر گيردار و الكترود ثابت عبارت است از
A

()34

C0 

d0

که در آن d0 ،فاصله بين دو الكترود میباشد .ظرفيت خازن
در اثر اعمال شتاب بهصورت زیر است
A
) (d 0 w

()31

C0 ' 

و تغييرات ظرفيت عبارت است از
()37

A
A

(d 0 w ) d 0

C  C 0 ' C 0 

برای تير یكسر گيردار ظرفيت مرده و ظرفيت حاصل از
اعمال شتاب بسيار ناچيز بوده که قابل اندازهگيری نمیباشد
] .[5-1بنابراین ،الزم است ولتاژ محرکی برای اندازهگيری
ظرفيت به آن اعمال شود که باعث بهوجود آمدن نيروی
الكترواستاتيك طبق رابطه ( )8میگردد .معادله حاکم بر تير
بهصورت زیر نوشته میشود
A
V 2  ma  kw  0
2(d 0 w )2

()36

برای بیبعد کردن معادله باال با استفاده از
()38

2

w
A
and Fe 
V
d0
2(d 0 w ) 2

w 

رابطه ( )36بهصورت زیر بازنویسی میگردد
()31
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 -4-0ولتاژ  Pull-inنانوحسگر
ولتاژ  Pull-inیكی از پارامترهای اساسی در حسگرها
میباشد که در ساختارهای خازنی با فناوری ميكرو و
نانوالكترومكانيكی مورد بررسی قرار میگيرد .با اعمال ولتاژ
به دو صفحه موازی خازن یك نيروی الكترواستاتيكی ایجاد
میشود که باعث جابهجایی صفحه متحرک باالیی به سمت
صفحه ثابت پایينی میگردد .در صورتی که ولتاژ اعمالی
افزایش پيدا کند بهطوری که دو صفحه در اثر کشش نيروی
الكترواستاتيكی به یكدیگر متصل شوند پدیده فروپاشی رخ
میدهد .این ولتاژ را ولتاژ بحرانی یا ولتاژ  Pull-inمینامند
که از رابطه زیر بهدست میآید ][53
()40

Vpl  3.65g 3 EI /  0WL4

بهعنوان نمونه ،برای نانوتير یكسر گيردار به ابعاد
 5000×500×80نانومتر و  E = 67 GPaمقدار ولتاژ پولين
 8/1ولت محاسبه میگردد.
 -5-0طراحی نانوحسگر شتابسن نندگانه
این حسگر شامل یك نانوتير یكسر گيردار از جنس
سيليكون میباشد که با خمش آن در اثر اعمال شتاب و
تاثير این خمش بر اجزا پيزوالكتریكی ،پيزومقاومتی و
خازنی حسگر ،مقدار شتاب وارد بر آن اندازهگيری میشود.
در شكل  ،2اجزای الیهای نانوحسگر شتابسنج چندگانه
یكسر گيردار مدلسازیشده در محيط نرمافزار
نشان داده شدهاست .الیه پيزوالكتریك به نانوتير یكسر
گيردار متصل گردیدهاست .همچنين ،صفحه موازی با تير
جهت استفاده از خاصيت خازنی میباشد .در بخش باالیی
نانوتير یكسر گيردار الیه پيزومقاومتی قرارگرفتهاست .ابعاد
Comsol

قطعات مختلف نانوحسگر در جدول  1ارائه شدهاست.

Fe
ma

w  0
2
) kd 0 (1 w
kd 0

رابطه ( )31رفتار نانوتير یكسر گيردار تحت ترکيب نيروهای
الكترواستاتيك و نيروی خارجی را نشان میدهد .معادله
حاکم بر حرکت با افزوده شدن نيروهای الیه پيزوالكتریك
بهصورت روابط ( ) 87و همچنين تاثير نيروی حاصل از الیه
پيزومقاومت در نرمافزار  Comsolشبيهسازی ریاضی و
تحليل میگردد.

شکل ( :)2الیهچينی در نانوحسگر مدلسازیشده.
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جدول ( :)1ابعاد تير و الیههای بهکاررفته در نانوحسگر
شتابسنج چندگانه یكسر گيردار.

جدول ( :)0مشخصات مواد مورد استفاده در نانوحسگر.
چگالی 

نسبت

پوآسون 

مدول یانگ
(E )GPa

نانوتير یكسر

الیه

الیه

الیه الكترود

p-Silicon

8330

0/88

570

گيردار

پيزوالكتریك

پيزومقاومت

خازنی

n-Silicon

8330

0/88

570

600×510×80

810×510×80

880×510×80

600×510×50

Iron

6860

0/81

800

Zinc oxide

6100

0/41

530

ابعاد (ضخامت×عرض×طول) الیههای(پچها) نانوحسگر

الكترود
پيزوالكتریك
810×510×50

برحسب nm

الكترود زمين

حجم هوای پيرامون نانوحسگر

600×510×50

600×800×580

نام ماده

()kg/m3

پيزومقاومت نانوتير پيزوالكتریك از جنس سيليكون نوع
بوده و الیه پيزومقاومت و اتصاالت با سيليكون نوع  nدوپ
p

در شكل  ،0چيدمان مواد اجزای مختلف در مدلسازی
نانوحسگر در نرمافزار  Comsolنشان داده شدهاست.

شدهاند .در جدول  ،4مقادیر مدول یانگ و مدول برشی ماده
سيليكون در راستاهای مختلف اندیس ميلر ارائه شدهاست.
در شكل  ،4چيدمان هندسه الیه پيزومقاومت که در
جدول  1آورده شده نشان داده شدهاند.
جدول ( :)4مشخصات ماده الیه پيزومقاومت سيليكون تك
کریستال.
مدول برشی G
()GPa

مدول یانگ E
()GPa
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581/1

75/6

578

16/1

587/1

مشخصات
ماده

شکل ( :)0نیدمان مواد در الیههای مختلف نانوحسگر
مدلسازیشده
مشخصات خواص فيزیكی الیه پيزوالكتریك از ماده
( Oxideکه معادل با خواص ماده پيزوالكتریك ( Lead
Zinc

) )Zirconate Titanate (PZT-5Hمیباشد در جدول  2ارائه
شدهاست.
شکل ( :)4هندسه الیه پيزومقاومت

جدول ( :)2خواص فيزیكی الیه پيزوالكتریك ].[54
)33 (C/v.m

C11
()GPa

e31
()C/m2

ماده پيزوالكتریك

1/23×11 -8

621

-7/1

Zinc Oxide

در جدول  ،0خواص مكانيكی مواد مورد استفاده در مدل
ارائه شدهاست.

ابعاد الیه پيزومقاومت مدلسازیشده در جدول  5ارائه
شدهاست.
جدول ( :)5ابعاد الیه پيزومقاومت سيليكون تك کریستال
ابعاد
)(nm

L1

L2

L3

L4

W

b

h

580

880

70

580

510

40

80

طراحی و شبيهسازی نانوحسگر شتابسنج چندگانه پيزوالكتریك مقاومتی-خازنی (گرایش :دیناميك ،ارتعاشات و کنترل)

در شكل  ،5نمایی از پيزومقاومت نانوتير یكسر گيردار
مدلسازیشده همراه با اجزای آن نشان داده شدهاست.

شکل ( :)5نواحی مرزی در اتصاالت اجزای مجموعه
پيزومقاومتی در نانوتير یكسر گيردار مدلسازیشده.
فرض شده که پيزومقاومت دارای توزیع یكنواخت
دوپکنندهها به ميزان  1.5 1019 cm3است و ضخامت آن
برابر با  333 nmاست .در قسمتهای اتصال الكتریكی از
دوپ سنگين  5083 cm-3استفاده شدهاست .لبههای تير در
راستای ( )500قرار گرفتهاند .مدولیانگ ســـيليكون در
این جهت  530 GPaفرض شـــدهاســـت .پيزومقاومت نيز
در جهت ( )500قرارگرفتهاســـت .برای افزایش حساسيت
حسگر از طریق افزایش تنش و کرنشهای حاصل از اعمال
شتاب ،درانتهای تير حفرهای با ابعاد  500×41×80نانومتر
ایجاد شدهاست (شكل  2و شكل  5را ببينيد) .در این
مدلسازی از واسطهای نرمافزار  Comsolشامل Solid
) mechanic (solidبرای تعریف نانوتير یكسرگيردار و شرایط
مرزی آن ،فيزیك ) Electrostatic (esبرای تحليل الیه
پيزوالكتریك قرار گرفته در زیر تير ،فيزیك
) Electromechnaic (emiبرای تحليل خازنی نانوتير یكسر
گيردار ،فيزیك پيزومقاومت Piezoresistivity Boundary
) ،Currents (pzrbفيزیك )Coefficient from PDE (c
برای وارد نمودن معادله حاکم بر تير با در نظرگرفتن
نيروهای بين مولكولی استفاده شدهاست .الزم به ذکر است
که در هنگام حل معادالت حاکم بر رفتار نانوحسگر
شتابسنج چندگانه در محيط نرمافزار  Comsolتمامی این
فيزیكها با یكدیگر کوپل میگردند.
برای بررسی اثر پيزومقاومتی مربوط به ماده نانوحسگر
یكسر گيردار در محيط نرمافزار  Comsolسيليكون نوع  nبا
جهت کریستال ( )550فرض شدهاست .پيزومقاومتهای
مدلسازیشده از نوع  pمیباشند که غلظت ناخالصی آنها
برابر  1.32 1019 cm3فرض شدهاست .اتصاالت داخلی
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نانوشتابسنج یكسر گيردار پيزومقاومتی -خازنی دارای
ضخامت یكسان با پيزومقاومت و دارای چگالی
 1.45 1020 cm3هستند .اتصاالت الكتریكی بهمنظور اعمال
ولتاژ و اندازهگيری الكتریكی مورد استفاده قرار میگيرند.
هرچند برای حذف کامل اثر سطوح اتصاالت میباید
ضخامت ناحيه مربوط به سيليون نوع  pاین مناطق از
ضخامت ناحيه پيزومقاومت بيشتر باشد ولی به دليل تاثير
ناچيز در نتيجه نهایی ،از ضخامت یكسان  333 nmاستفاده
شدهاست ] .[58الزم به ذکر است که شناسایی عوامل
ایجادکننده خطای بایاس در خروجی ولتاژ حسگر برای
تنظيم (کاليبره) نانوحسگرها مهم میباشند .شناسایی
حساسيت در کارکرد ،تنظيم و عوامل ایجاد اختالل سيگنال
در حسگرها در آزمایشگاهها به کمك تجهيزات سختافزاری
و نرمافزاری امكانپذیر میباشد .در پژوهش کنونی که
ماهيت طراحی دارد ساخت نانوحسگر و تست تجربی آن به-
صورت عملی مدنظر نبودهاست .بهطور کلی و بهعنوان نمونه،
در حسگرهای پيزومقاومتی سه منبع نویز شامل اختالل
سيگنال جانسون ،هوگ و ترمومكانيكی در دمای مورد نظر
برای محورهای کاری  y ،xو  zحسگر محاسبه شده و ولتاژ
اختالل سيگنال کل محاسبه شده برای محورهای کاری
مذکور محاسبه میگردند .پارامتر تفكيكپذیری کمترین
شتاب قابل تشخيص توسط نانوحسگر شتابسنج بوده و
مقدار آن از تقسيم ولتاژ اختالل کل در هر محور کاری بر
حساسيت خالص (بدون تقویت) همان محور بهدست میآید.
الزم به ذکر است که در حالتی که حسگر از نظر هندسی و
پيكربندی درست طراحی شده باشد مقادیر بهدستآمده از
آزمایش با مقادیر محاسبه شده از روابط تحليلی و یا
شبيهسازی عددی مطابقت داشته و تفاوت بسيار پایينی را
نشان خواهند داد .بهعنوان نمونه ،مقایسه نتایج حاصل از
خروجی حساسيت ميكرو/نانو پيزومقاومتها نشان میدهد
که افزایش حساسيت اسمی حسگر تا  30برابر نيز امكانپذیر
است .از سوی دیگر ،در ناوپيزومقاومتها بهدليل تمرکز
تنش (برای مثال عرض آن  50برابر از پيزومقاومتهای
مرسوم کوچكتر است) تنش معادل تا  %46بيشتر از
ميكروحسگرها در شتابهای کمتر از  810gاست ].[54

 -4تحلیل نتای
در این بخش ،ابتدا به صحتسنجی نتایج و سپس به بحث و
بررسی نتایج شبيهسازی نانوحسگر پرداخته شدهاست.
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 -2-4تاثیر نیروهاي بین مولکولی بر خمش نانوحسگر

 -1-4صحتسنجی نتای
از آنجایی که مرجع مشخصی جهت اعتبارسنجی نتایج
نانوحسگر شتابسنج چندگانه در دسترس نمیباشد برای
اعتبارسنجی نتایج عالوه بر تحليل با نرمافزار المان محدود
 ،Comsolاز روش حل عددی استفاده گردیدهاست .نمودار
تغييرات اختالف پتانسيل برحسب شتاب ،تغييرات مقاومت
برحسب شتاب و تغييرات ظرفيت بر حسب شتاب با استفاده
از نرمافزار  Comsolو روش حل عددی معادالت حاکم با
برنامه ریاضی  MAPLEبهترتيب در شكل  -1الف -1 ،ب
و  -1پ نشان داده شدهاند .مشاهده میشود که نتایج
حاصل از شبيهسازی با نرمافزار المان محدود  Comsolو
روش حل عددی ریاضی تفاوت چندانی با یكدیگر ندارند.
بنابراین ،میتوان به نتایج حاصل از طراحی نانوحسگر
شتابسنج اطمينان داشت.

در شكل  -1الف و  -1ب ،توزیع سهبعدی تغيير شكل در
نانوحسگر شتابسنج یكسر گيردار تحت اثر شتاب اعمالی
برابر با  50 nm/s2بهترتيب بدون در نظرگرفتن نيروهای بين
مولكولی و با در نظر گرفتن این نيروها در مدل
شبيهسازیشده در نرمافزار  Comsolنشان داده شدهاند.
مشاهده میگردد که در حالتی که نيروهای بين مولكولی
(کازیمير/واندروالس) در نظر گرفته نشوند (شكل الف)
بيشينه خيز تير نانوحسگر یكسر گيردار برابر با 8/68 nm
بوده و در حالتی که نيروهای بين مولكولی در نظر گرفته
شوند (شكل ب) به مقدار  36/6 nmافزایش یافتهاست.

(الف)

(الف)

(ب)
(ب)
شکل ( :)1توزیع تغيير شكل در نانوحسگر یكسردرگير با
استفاده از نرمافزار ( ،Comsolالف) -بدون درنظر گرفتن
نيروهای بين مولكولی در مدل و (ب) -با درنظر گرفتن
نيروهای بين مولكولی در مدل
(پ)
شکل ( :)1نتایج در نرمافزار  Comsolو حل تحليلی
(الف) -تغييرات ولتاژ برحسب شتاب،
(ب) -تغييرات مقاومت برحسب شتاب و
(پ) -تغييرات ظرفيت خازن برحسب شتاب

 -0-4تغییرات اختالف پتانسیل الکتریکی در الیه
پیزوالکتریک
در شكل  ،8تغييرات اختالف پتانسيل ( )ΔVدر اثر اعمال
شتاب برالیههای نانوحسگر در دامنه شتاب  ± 50 ngنشان
داده شدهاست .مشاهده میشود که رابطهای خطی بين

طراحی و شبيهسازی نانوحسگر شتابسنج چندگانه پيزوالكتریك مقاومتی-خازنی (گرایش :دیناميك ،ارتعاشات و کنترل)

شتاب اعمالی و ولتاژ قطعه پيزوالكتریك وجود دارد.
همچنين ،حساسيت نانوحسگر  0/41 mV/ngمیباشد.
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 -4-4تغییرات مقاومت بیبعد شده ∆R/R

در شكل  ،11تغييرات مقاومت بیبعد شده  ∆R/Rبرحسب
شتاب در الیه پيزومقاومت در دامنه شتاب  ± 50 ngنشان
داده شدهاست .مشاهده میشود که حساسيت تير در
بيشترین شتاب  50 ngبرابر با مقدار  8میباشد.

شکل ( :)8تغييرات اختالف پتانسيل الكتریكی برحسب
شتاب.
در شكل  ،3مقایسه بين اختالف پتانسيل الكتریكی
ایجادشده برحسب شتاب اعمالی در چند نوع ماده
پيزوالكتریك در مدل نانوحسگر نشان داده شدهاند .مشاهده
میگردد که بيشترین حساسيت مربوط به ماده پيزوالكتریك
 zinc oxideمیباشد.

شکل ( :)11نمودار تغييرات مقاومت  ∆R/Rبرحسب شتاب.

رابطه مقاومت نسبی در قسمت پيزومقاومت نانوحسگر
بهصورت زیر بهدست میآید
()45

d 2 w dx
.
dx 2 L1  L2

L1  L2


0

dx
 t E
L1  L2

.

L1  L2


0

R

R

که  L1و  L2بهترتيب طول تير و طول الیه پيزومقاومت از
انتهای گيردار تير (در امتداد طول تير) میباشد (شكل  4را

شکل ( :)3تغييرات پتانسيل الكتریكی  ∆Vبرحسب شتاب.
در شكل  ،11نحوه توزیع پتانسيل الكتریكی در مقاطع
مختلف در طول نانوحسگر شتابسنج یكسر گيردار نشان
داده شدهاست .مشاهده میگردد که مقطع نزدیك به
تكيهگاه گيردار دارای توزیع پتانسيل بيشينهتری نسبت به
مقاطع دورتر از تكيهگاه است.

ببينيد) σ ،تنش سطحی در راستای طول و  πثابت
پيزومقاومت در جهت ( )500است و مقدار آن
برابر  9.2 109میباشد و  t=h/3ضخامت الیه
پيزومقاومت در مدل میباشد .برای مقایسه نتایج بهدست
آمده از نرمافزار  Comsolبا رابطه ( ،)45مشخصات هندسی
تير با الیه پيزومقاومت مطابق جدول  1در نظرگرفته
میشود .حساسيت تير از رابطه

R
 1.484a ،
R

بهدست

میآید.
جدول ( :)1مشخصات هندسی تير با الیه پيزومقاومت.
)b (nm

)t (nm

)h (nm

)w (nm

L2
)(nm

L1
)(nm

40

7/77

80

510

780

600

در شكل  ،12مقایسه بين نتيجه بدست آمده از رابطه ()45

شکل ( :)11تغييرات پتانسيل الكتریكی در مقاطع طولی
مختلف نانوحسگر.

با نتایج بهدستآمده از نرمافزار  Comsolنشان داده
شدهاست .مشاهده میگردد که بيشترین اختالفی در حدود
 80درصد بين این دو منحنی وجود دارد که میتوان آن را
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ناشی از سادهسازی در حل معادالت (روش نظری) و نيز
خطای تقریبی در روش المان محدود نسبت به حل نظری
دانست.

مقدار جابهجایی در اثر اعمال شتاب  1 ngبرابر 51 nm
میباشد .بنابراین ،الزم است که مالحظات مربوط به این
مقدار جابهجایی در طراحی حسگر که برای محدوده
 1 nm/s2کار میکند لحاظ گردد .مشاهده میشود که با
افزایش شتاب به سمت مقادیر مثبت ،جابهجایی تير نيز به
مقدار مثبت افزایش مییابد .بيشينه شتاب قابل اندازهگيری
در مكانی است که بيشينه جابهجایی اتفاق میافتد .بيشينه
مقدار جابهجایی تير در شتاب  50 ngبرابر با 38 nm
میباشد (جدول  8را ببينيد)

شکل ( :)12تغييرات مقاومت بیبعد شده برحسب شتاب با
استفاده از نرمافزار  Comsolو حل نظری.
 -5-4توزیع اختالف پتانسیل الکتریکی در
پیزومقاومت
تغييرات توزیع ولتاژ در نواحی پيزومقاومت و اتصاالت آن در
شكل  ،10نشان داده شدهاست .مشاهده میگردد که ولتاژ
در طول پيزومقاومت افت چندانی نداشته و ولتاژ نزدیك
ولتاژ ورودی  0/1 Vمیباشد.

شکل ( :)14تغييرات جابهجایی نانوتير یكسردرگير.
مقدار جابهجایی در هر نقطه مشخص از نانوتير یكسر گيردار
را میتوان برحسب شتابهای مختلف بهدست آورد .بهعنوان
نمونه در جدول  8مقادیر جابهجایی در یكی از نقاط انتهایی
سر آزاد تير یكسر گيردار بر اساس شتاب واردشده بر
نانوحسگر و مقدار ميانگين جابهجایی برحسب شتاب اعمالی
در نقطه ميانی در طول تير بر روی سطح ميانی نانوحسگر
یكسر گيردار ارائه شدهاست.
جدول ( :)8خيز نانوتير یكسر گيردار در اثر شتاب در نقطه
انتهایی و نقطه ميانی طولی بر روی سطح ميانی آن.
خيز برحسب nm

شتاب برحسب
nm/s2

نقطه ميانی تير

نقطه انتهایی نير

شکل ( :)10توزیع ولتاژ در بخش پيزومقاومت با ایجاد

-50

88/7787

36/7186

تمرکز تنش.

-8

58/5401

30/5617

 -1-4تغییرات جابهجایی برحسب شتاب

-7

53/7580

88/7447

-4

1/0666

51/5088

در شكل  ،14تغييرات جابهجایی انتهای پيزومقاومت (نقطه

-8

4/1316

6/1131

ميانی در سطح مقطع آن) برحسب شتاب اعمالی شان داده
شدهاست .با افزایش شتاب اعمالی مقدار جابهجایی بهصورت
خطی افزایش مییابد .به کمك این نمودار میتوان مقدار
بيشينه جابهجایی ناشی از شتاب اعمالی را بهدست آورد و
در طراحی حسگر مورد استفاده قرار داد .بهعنوان نمونه،

0

0

0

8

4/1316

6/1143

4

1/0661

51/5078

7

53/7557

88/7184

8

58/5403

30/5817

50

88/7557

36/6541
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در شكل  ،15تغييرات مقدار ميانگين جابهجایی نقطه ميانی
نانوتير در الیه پيزومقاومت برحسب شتاب اعمالی شان داده
شدهاست.
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شتاب بهصورت خطی افزایش مییابد .بيشترین تغييرات
ظرفيت در این حسگر برابر با  1.8 104 pFمیباشد .شيب
منحنی نشاندهنده حساسيت خازنی نانوحسگر میباشد که
در این نانوحسگر حساسيت برابر با  9 104 pF / ngمیباشد.

شکل ( :)15تغييرات ميانگين جابهجایی در نقطهای در
وسط نانوتير یكسردرگير.
تغييرات جابهجایی در طول نانوتير در شتابهای مختلف در

شکل ( :)11تغييرات ظرفيت خازنی نانوحسگر برحسب
شتاب.

نمودارهای شكل  11شان داده شدهاست .با استفاده از این

 -8-4تحلیل تنش نانوحسگر یکسر گیردار

نمودار میتوان جابهجایی تير در هر نقطه از طول تير در
شتابهای مورد نظر را بهدست آورد.

توزیع تنش فونمایزز در الیههای مختلف نانوحسگر یكسر
گيردار در شكل  18نشان داده شدهاست .با اعمال شتاب،
بيشينه مقدار تنش واردشده به تير  0/7 GPaمیباشد که با
مقایسه با تنش تسليم سيليكون که  6 GPaمیباشد نتيجه
گرفته میشود که نانوتير قادر به تحمل تنشهای ناشی از
شتابهای مختلف بدون ایجاد تغيير شكلهای پالستيك
میباشد.

)a = -10,-8,-6,-4,-2,0,2,4,6,8,10 (ng

شکل ( :)11تغييرات جابهجایی در نانوحسگر بر حسب
فاصله از انتهای گيردار در شتابهای مختلف.
 -1-4تغییرات ظرفیت خازنی نانوحسگر
نمودار تغييرات ظرفيت خازن نانوحسگر برحسب شتاب در
شكل  11نشان داده شدهاست .ظرفيت خازن با افزایش

شکل ( :)18توزیع تنش فونمایزز در نانوتير یكسر گيردار.
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 -3-4تحلیل خستگی نانوحسگر یکسر گیردار
در شكل  ،13توزیع عمر در نانوحسگر نشان داده شدهاست.
نتایج نشان دهنده آن است که این حسگر به طور کلی
دارای عمر نامحدودی است .در تحليل مذکور ،نمودار

S-N

برای سيليكون در نظر گرفته شده بودهاست .از آنجایی که
تنش در قسمتهای مختلف نانوتير تغيير میکند پيشبينی
عمر خستگی در نواحی مختلف متفاوت است ولی عمر

(الف)

خستگی نانوحسگر بر اساس نقاط دارای بيشينه تنش ارائه
میشود.

(ب)

شکل ( :)13توزیع عمر خستگی در نانوحسگر یكسر گيردار.
 -11-4شکل مودها و فرکانسهاي طبیعی نانوحسگر
درصورتیکه بارهای نوسانی به تير وارد شـود و فرکـانس آن
با فرکانسهای طبيعی تير برابر باشـد حسـگر دچـار خرابـی
میگردد .برای بررسی این موضوع ،بـا اسـتفاده از نـرمافـزار

(پ)

 Comsolشكل مودها و فرکانسهای طبيعی اول تـا چهـارم
نانوحسگر در شكل  21نشان داده شدهاند .مشاهده میگـردد
که نانوحسگر یكسر گيردار در مود اول در راستای  ،zدر مود
دوم در راستای  xدارای حرکت بـه سـمت بـاال و پـایين ،در
مود سوم بهصورت سينوسی در راستای  zنوسان داشته و در
مود چهارم در راستای  yنوسان میکند.
الزم به ذکـر اسـت از آنجـایی کـه شـتاب مـورد نظـر
اندازهگيریشده توسط حسگر در راستای محور  zاست و بـا
توجه به رفتار پيچيده ارتعاشی سازه و مداخله مودهای فعال
در پاســخ آن ،بــرای اســتفاده از حســگر ،الزم اســت کــه
کميتهایی مانند تفكيك پذیری واخـتالل سـيگنال در هـر
محور کاری  y ،xو  zو مقدار برآیند کل آنها محاسبهشده تـا
حساسيت نانوحسگر در شرایط حرکـتهـای نوسـانی مـورد
بررسی قرار گيرد.

(ت)
شکل ( :)21شكل مودها و فرکانسهای طبيعی نانوحسگر
شتابسنج( ،الف) مود اول در فرکانس طبيعی ،57 MHz
(ب) مود دوم در فرکانس طبيعی ( ،61 MHzپ) مود سوم
در فرکانس طبيعی  501 MHzو (ت) مود چهارم در
فرکانس طبيعی .511 MHz
در شكل  ،21تاثير تغييرات دما بر ظرفيت خازنی نانوحسگر
نشان داده شدهاست .از این شكل مشاهده میشود که مقدار
ظرفيت خازن با افزایش دما تا  811درجه سانتیگراد
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 مشاهده میگردد که نانوتير یكسر گيردار در مود اول در-1
 در، حرکت باال و پایينx  در مود دوم در راستای،z راستای
 نوسان داشته و درz مود سوم بهصورت سينوسی در راستای
. نوسان میکندy مود چهارم در راستای
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