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 چکیده 

از شود. این سنسور گزارش میو موجی ی ارتعاشی طول دو مُدبا سنسور فشار تشدیدی یک در این مقاله 

دارای و موجی  طولیدر دو مُد است و  طراحی شده MEMSبراساس تکنولوژی بوده و  جنس سیلیکون

مُد موجی به فشار کند. با اعمال فشار به ساختار، فرکانس تشدید آن تغییر می. باشدید میفرکانس تشد

ابعاد کلی کمتری برخودار است.  تغییر فرکانس تشدیددر برابر اعمال فشار از  طولیحساس بوده ولی مُد 

در  μm 02 × μm 0 × μm 022 حساس به فشار غشاءو ابعاد  μm 02 × μm 02 × μm 022ساختار 

و  MHz 0192/991 برابر با غشاءنظر گرفته شده است. فرکانس ارتعاش مُد موجی بیست و پنجم در دو 

 MHz فرکانسی مُد موجیجایی جابه بوده و MHz 2090/902 با سوم برابر طولیفرکانس ارتعاش مُد 

افزار یط نرم. این سنسور در محباشدمی MHz 290/2برابر جایی جابهاین  حجمیو برای مُد  0401/0

ANSYS .طراحی و شبیه سازی شده است 

 

 MEMS، مُد موجی، طولیتشدید، مُد  فرکانس سنسور فشار،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

برداری مورد بهره یدرستبهتوانند که بها برای اینسنسورگونه بندی کم فشار هستند. اینها فشار نیازمند یک بستهسنسوراکثر  

ها اختالف فشار درون و بیرون سنسورواقع این  بندی هستند که نسبت به نفوذ فشار محفوظ باشد. درنیازمند بسته ،قرار بگیرند

 .(Eaton et al, 1997) گرددمی غشاء و این نیرو باعث انحنای هدشوارد  غشاءها نیرو به سنسورسنجند. در این محفظه را می

بندی بستهدر حین  غشاءدیگر ممکن است  از طرف افزاید.های احتمالی دستگاه میبندی به هزینهاین در حالی است که بسته

یی آن را کاهش و کارآ رو کندهبا مشکل روبرا  سنسور عملکردکند، که این امر ممکن است تنش زیادی تحمیل  سنسور به

ساخته  تراشهبندی آن بر روی یک تهبه همراه بس سنسورمشکالت نامطلوب را کاهش داد، باید این  توانکه ببرای این دهد.

کند. بنابراین باید فشار درون را برای کالیبراسیون برآورده نمی سنسورکه البته این کار نیاز ( Chiang et al, 2013) شود

این کالیبرسیون برای تعیین مرجع فرکانسی  ها صورت پذیرد.سنسورگونه بندی مشخص شود و کالیبراسیون برای اینبسته

برای جلوگیری از نفوذ  خاصهایی ساخت بسته بندی سنسوربنابراین برای ساخت این چنین  گیرد.بندی صورت میبسته لداخ

 مورد نیاز است.ء غشاثیرگذار بر عوامل تأ

مهندسی صوتی ریز ساختارها می تواند فرصت ها امید بخشی را برای تحقق مبناها در فیزیک طبیعی فراهم کند. این امر را 

های بسیار متفاوت به سیگنال های فیزیکی یا محیطی در وان با تشکیل مُدهای ترکیب شده تشدیدی با حساسیتتمی

تواند منجر به بسامدی با حساسیتی تقویت شده در ورودی فیزیکی مورد نظر ساختاری واحد انجام داد. ترکیبی از این مُدها می

 ,Tabrizian and Ayazi) اده از همین قابلیت ساخته شده استتشدیدی تشخیص دما، با استف سنسورتازگی شود. به

2014). 

 سنسورشود. این وجود آمده است، بررسی میتشدیدی که از ترکیب دو مُد متفاوت به سنسوردر این بخش برای نخستین بار 

های غشاءتوسط مُد موجی  های گازیکند. بارگذاری اینرسی مولکولاستفاده میارتعاشی برای تشخیص فشار محیط از دو مُد 

. از طرفی مُد غیر حساس به (Blake, 1974) شودکند، تشخیص داده میسیلیکونی که تحت حجم آلوستیکی تشدید می

دیگر نیازی  سنسوراین بنابراین گیرد. عنوان مرجع فرکانسی قرار میکه تغییرات خیلی کمی دارد، بهدلیل اینفشار مُد طولی به

 ارد.به فشار مبنا ند

 بررسی مُدهای طولی و عرضی

 مُد طولی -الف
 

( مالحظه می گردد که مُد طولی تنها به طول 9) رابطهرا نشان می دهد. باتوجه به  ساختار اصلی برای تولید مُد طولی 9شکل 

 ساختار وابسته است.

(9) 
2

n
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مُد طولی ششم را نشان  0شکل  ست.ام اnیا مُد طولی  شکم ها مجموع nطول ساختار و  Lچگالی،  ρمدول یانگ،  E که

گاه است. برای تولید مُد طولی باید ساختار از دید مُد طولی مشخص است ساختار بدون تکیه 0دهد. همانطور که در شکل می
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ر دو خواسته برآورده گردد باید ء ثابت باشد. برای اینکه هغشاءاز دو سمت آزاد باشد. اما برای تولید مُد موجی باید هر دو سمت 

 این نقاط به رنگ آبی مشخص شده اند. 0جایی را داشته باشد. در شکل هگاه را در جایی قرار داد که کمترین جابتکیه

 
 μm 02 × μm 02 × μm 022ابعاد کلی ساختار : 1شکل 

 

 
 MHz 2010/102در فرکانس  : مُد طولی ششم0شکل 
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 مُد موجی -ب

 0ایجاد گردد. بعد از این کار سنسور دو مُدی همانند شکل  9در شکل  μm 0هایی به ضخامت غشاءمُد موجی باید  برای تولید

 ها در جایی قرار گرفته که از دید مُد طولی دو سر تیر آزاد و از دید مُد موجی دو سر تیر ثابت است.گاههیگردد. تکایجاد می

 دهد.را نشان می غشاءطول  ( وابستگی مُد موجی به ضخامت و0رابطه )

(0) 
22 12
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 ام است.nضریب مُد موجی  αء و غشاضخامت  h، طول ساختار Lچگالی،  ρمدول یانگ،  E که

 
 MHz 091/111: مُد موجی بیست و پنجم در فرکانس 0شکل 

 

 مقایسه مُد طولی چهارم و ششم تحت اعمال فشار

کمتر  گیری فشار در سنسور دو مُدی مد نظر است. هرچه میزان وابستگی این مُد به فشار اعمالیدازهمُد طولی بعنوان مرجع ان

گاهی است. باشد مرجع اندازه گیری دقیق تر است. از طرفی برای بوجود آوردن مُدهای طولی  متفاوت نیاز به تغییر محل تکیه

ه ها در ساختار ایجاد شدگاهدو مُد طولی چهارم و ششم را با تغییر محل تکیه ،هاغشاءدر دوطرف  هماندبا توجه به طول باقی

مُد طولی  نشان داده شده است، 0داخته است. همانطور که در شکل به مقایسه این دو مُد تحت فشار اعمالی پر 0شکل . است

تری برخودار از تغییرات خطی مهارششم از حساسیت کمتری نسبت به مُد طولی چهارم برخودار است هرچند که مُد طولی چ

 است.
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 : تغییرات فرکانس تشدید مُد طولی چهارم و پنجم تحت اعمال فشار0شکل 

 

 مقایسه مُد موجی تحت اعمال فشار

 5شکل دوم را نشان می دهد. در مُد  غشاءارتعاش دو  2و  5شکل  شود.به بررسی مُد موجی پرداخته میدر این بخش 

 درجه اختالف فاز( را نشان می دهد. 912) ارتعاشات در فاز مخالف 2ها و شکل شاءغارتعاشات هم فاز 

 
 ها هم فازغشاء: مُد دوم موجی در 5شکل 
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 ها فاز مخالفغشاء: مُد دوم موجی در 6شکل 

 

ر مُدهای باالتر ، البته این افزایش حساسیت دیابدبا افزایش مُد ارتعاشی حساسیت نیز افزایش می ،1و  4 هایشکلتوجه به با 

ها نسبت به اعمال فشاراز حساسیت بیشتری غشاءها از ارتعاش هم فاز غشاءدر فاز مخالف شود. از طرفی دیگر ارتعاش کمتر می

 برخودار است.

 
 : مقایسه مُدهای ارتعاشی هم فاز7شکل 
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 : مقایسه مُدهای ارتعاشی در فاز مخالف1شکل 

 

 مقایسه مُد موجی و مُد طولی 

بنابراین  ،کننده فرکانس مُد موجی استیابد. اما با توجه به اینکه مُد طولی تعیینفزایش مُد موجی حساسیت افزایش میبا ا

به مقایسه این دو مُد تحت اعمال فشار را نشان  1شکل مُد موجی بیست پنجم است. ترین مُد موجی به مُد طولی ششم، نزدیک

است. همانطور  MHz 290/2د طولی مُجایی جابهو  MHz 0401/0فرکانسی مُد موجی جایی جابه 1شکل با توجه به  می دهد.

   برابر مُد طولی است. 942فرکانسی مُد موجی جایی جابهزان می مشخص استکه 

 
 : مقایسه مُد طولی ششم و مُد موجی بیست وپنجم9 شکل
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 . برای تولید مُد طولی ششم تکیه گاه ها در فاصلهستداده شده امُد طولی چهارم و مُد موجی بیست و یکم نشان  99شکل در 

μm52  باید این تکیه گاه ها به فاصله  92همانند شکل از دو انتهای تیر قرار داشتند اما برای تولید مُد چهارم طولیμm 12 

ها  غشاءمخالف  د موجی در فاز، فرکانس تشدید مMHz 045/10ُفرکانس تشدید مُد طولی  از دو انتهای تیر انتقال یابند.

MHz 1014/19  ها غشاءو هم فازMHz 1559/10  فرکانسی مُد طولی جایی جابهاست. میزانMHz 2090/2  و برای مُد

 است. MHz 094/0ها هم فاز غشاءفرکانسی جایی جابهو  MHz 025/0ها در فاز مخالف غشاءموجی 

 
 MHz 075/10: مُد طولی چهارم در فرکانس ارتعاشی 12شکل 

 

 
 : مُد طولی چهارم و مُد موجی بیست و یکم11شکل 
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 بحث و نتیجه گیری

، رتعاشیمُد ا شماره در بیشتر موارد با افزایش شودمشاهده می با مقایسه مُدهای موجی متفاوت تحت فشارهای متفاوت

های هم فاز به ارتعاش در فاز مخالف از حساسیت بیشتری نسبتغشاءها ارتعاش  ،دیگر از طرف .یابدحساسیت نیز افزایش می

درصد افزایش  52 است. مُد طولی چهارم با آورده شدهمقایسه مُد طولی چهارم و ششم  9جدول در ها برخودار است. غشاء

مرجع فشارسنجی است بنابراین تغییرات کمتر در  ،باتوجه به اینکه مُد طولی است. همراهنسبت به مُد طولی ششم حساسیت 

مُد  از فرکانس ارتعاش ترپایین ،مُد طولی چهارمفرکانس ارتعاش باید توجه داشت که البته  است. وبمطلفرکانس ارتعاش آن 

 د.باشطولی ششم می

 فرکانسی مُدهای طولیجایی جابه: 1جدول 

f (MHz) n 
 مُد طولی ششم 290/2

 مُد طولی چهارم 2090/2

 

با افزایش  ،ذکر شد که قبالً یدهد. همانطورو یکم را نشان می فرکانسی مُد موجی بیست و پنجم و بیستجایی جابه 0جدول 

ترین مُد موجی باید نزدیک ،یارتعاش دو مُدبا سنسور  یابد. اما برای ساختفرکانسی افزایش میجایی جابه ،مُد ارتعاشیشماره 

 مُد بیست و پنجم موجی است و ،ترین مُد ارتعاشی موجی به مُد ششم طولی. نزدیکنمودبه مُدی طولی ارتعاشی را انتخاب 

ها گاهتکیه ،بسته به فرکانس کاری سنسور مُد بیست و یکم موجی است. ،ترین مُد ارتعاشی موجی به مُد چهارم طولینزدیک

 گردند.لی و موجی جهت فشارسنجی تعیین میمُد طوشماره تعیین و 
 فرکانسی مُدهای موجی جاییجابه: 0جدول 

f (MHz) n 
 د بیست و پنجم موجیمُ 025/0

 مُد بیست و یکم موجی 040/0

 

سنسور حساسیت  ،فرکانسی بیشتر آنجایی جابهبا افزایش حساسیت مُد موجی به اعمال فشار و  ،درشمیهمانطور که مالحظه 

ع فرکانسی به اعمال فشار، باعث داشتن سنسور با مرج از طرفی کاهش حساسیت مُد طولی. بودخواهد  به اعمال فشار بیشتر

 .باشدمیبرای بهبود عملکرد سنسور  ر برای کاهش حساسیت مُد طولی پیشنهاد مناسبیاستفاده از تیر توپُشود. نسبتاً ثابت می
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