بررسی اثرات غیرخطی تلفات فشردگی الیه نازک در نوسانگرهای حلقوی سامانه های میکرو الکترومکانیکی فرکانس رادیویی
مسعود باقالنی

104

بررسی اثرات غیرخطی تلفات فشردگی الیه نازک در نوسانگرهای
حلقوی سامانه های میکروالکترومکانیکی فرکانس رادیویی

دااگشنه صنعتی سهند

مسعود باقالنی

نشرهی ساماهن اهی غیر خطی رد مهندسی ربق

نویسنده مسئول ،استادیار ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران m.baghelani@ilam.ac.ir

بهار و تابستان 1179
(تاریخ دریافت مقاله 131۳/1/1۲ :تاریخ پذیرش مقاله)1317/۱/۲۳ :

صفحه  104الی 114
ISSN: 2322-3146

http://jnsee.sut.ac.ir

چکیده
در این مقاله مطالعه تحلیلی اثرات غیرخطی تلفات فشردگی الیه نازک در نوسانگرهای
واژه های کلیدی

میکروالکترومکانیکی حلقوی با تکیهگاه مرکزی در فرکانسهای رادیویی ارائه میشود .در این راستا ،تغییرات

سامانه های میکروالکترومکانیکی

ضریب میرایی و ثابت فنر ناشی از این پدیده مطالعه شده و نحوه اثرگذاری آن بر روی ضریب کیفیت نوسانگر

فرکانس رادیویی،

مورد بحث قرار خواهد گرفت .معادالت تحلیلی نشان میدهد که با توجه به سختی بسیار باالی ساختار نوسانگر

نوسانگرهای

دیسک

محیطی با تکیهگاه حلقوی،

حالت

جابجایی فرکانسی و میرایی ناشی از این اثر ،مقدار کوچکی است .بر اساس معادالت استخراج شده در این مقاله،
برای نوسانگر طراحی شده نیازی به بستهبندی خالء گران قیمت به منظور افزایش ضریب کیفیت وجود ندارد.
استخراج این معادالت و ارائه روش تحلیل ،یک نقطه عطف در بررسی نوسانگرها از نقطه نظر بستهبندی ،فرآیند

نوسانگر،
اثر فشردگی الیه نازک،

ساخت و هزینه تمام شده میباشد.

بستهبندی،
معادالت غیرخطی ارتعاش.
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This paper presents analytical study of the nonlinear effects of squeeze film
damping on ring shape anchored RF MEMS contour mode ring resonators. In the
current work, changes in damping coefficient and stiffness according to squeeze film
phenomenon are studied and their effects on resonator overall quality factor are
discussed. Analytical equations present that due to very high stiffness of the structure,
the squeeze film damping and its related frequency shift would be negligible. Based on
the extracted equations in this paper, there is no need for costly vacuum encapsulation
technologies for this kind of resonators for increasing their quality factor.

vibration nonlinear equations.
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 -0مقدمه
در سالهای اخیر ،پیشرفتهای خیره کننده تکنولوژی سیستمهای میکروالکترومکانیکی ) (MEMSسیستمهای زیستی تا ساختار
فرستنده – گیرندهها را با تحوالت چشمگیری مواجه کرده است [ .]3-1در میان تمامی ابزارهای  ،RF MEMSنوسانگرها جایگزین
بسیاری از ادوات روی بورد گردیده و قادرند اغلب بلوکهای پایهای و مهم فرستنده – گیرندهها را از قبیل نوسانسازها ،فیلترها ،میکسرها

ابعاد بسیار کوچک ،تلفات جااندازی اندک و مصرف توان بسیار کم است [ .]۱در این مورد ،این ابزارها را حتی میتوان به عنوان
پردازندههای سیگنال الکترومکانیکی پیشرفته به کار برد [.]5
با این حال ،متأسفانه نوسانگرهای  RF MEMSدارای برخی مشکالت مانند قابلیت اطمینان کم ،نیاز به ولتاژ تحریک نسبتاً
بزرگ ،مقاومت حرکتی باال و نیاز به بستهبندی خأل برای حصول  Qبزرگ هستند .نوسانگر  RF MEMSدیسک حالت محیطی با تکیه-
گاه حلقوی نازک بسیاری از این مشکالت را مرتفع نموده است[.]7-۳
با توجه به اینکه این ساختار ،یک دیسک میان تهی بوده که در حدود یک میلیارد بار در ثانیه منبسط و منقبض میشود ،هوای
پیرامون میتواند تلفات آن را افزایش داده Q ،آن را کم کرده و حتی فرکانس طبیعی ارتعاش آن را تغییر دهد .این مشکل را ،که تلفات
فشردگی الیه نازک نام دارد ،میتوان با بستهبندی خأل که متأسفانه یک فرآیند پرهزینه است ،حل نمود [.]16-1
در تحقیقات گذشته این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است .در [ ]11مدل تحلیلی برای تلفات فشردگی الیه نازک در
نوسانگرهای میله ای ارائه شده و افت ضریب کیفیت شدید توسط این پدیده مشاهده شده است .در مرجع [ ]1۲تلفات فشردگی الیه نازک
در نوسانگرهای میلهای به کمک روش تحلیل مولکولهای آزاد بررسی شده که این روش تنها برای فشارهای بسیار پایین و نزدیک به خأل
کامل مفید است .در مراجع متعدد دیگری نیز به بررسی تلفات فشردگی الیه نازک در نوسانگرهای میکرو الکترومکانیکی مختلف پرداخته
شده است [.]15-13
این مقاله به مطالعه و جمعبندی این اثر بر روی نوسانگر دیسک حالت محیطی با تکیهگاه حلقوی میپردازد .مقالهی حاضر به
صورت زیر سازماندهی شده است :پس از ارائه یک مقدمه در بخش اول ،مختصری در خصوص ساختار نوسانگر و عملکرد آن در بخش
دوم ارائه شده است .حل تحلیلی اثر تلفات فشردگی الیه نازک در بخش سوم آمده است .تلفات ناشی از فشردگی الیه نازک و تغییرات
فرکانس ارتعاش طبیعی نوسانگر ناشی از این پدیده در بخش چهارم بررسی شده و پس از آن یک جمعبندی ارائه شده است.

 -2ساختار و عملکرد نوسانگر
همانگونه که در شکل ( )1نشان داده شده است ،نوسانگر دیسک حالت محیطی با تکیهگاه حلقوی ،یک دیسک میان تهی است
که در حالت دوم محیطی ارتعاش نموده و در محل حلقه میانی بدون جابجایی خود ،به زیرآیند متصل شده است .با توجه به اینکه جابجائی
نوسانگر در محل تکیهگاه بسیار ناچیز و قابل صرفنظر است ،مقدار بسیار ناچیزی از انرژی نوسانگر در حین ارتعاش از طریق تکیهگاه تلف
شده و بنابراین شرایط تعلیق مجازی فراهم می شود .این نوسانگر از طریق الکترودهای تحریک و به کمک خازن بین این الکترودها و
نوسانگر به ارتعاش درآمده و با توجه به وجود منبع بایاس  DCیک خازن متغیر با زمان را تشکیل میدهد .مشابه با این خازن ،در قسمت
خروجی نوسانگر نیز وجود داشته و بنابراین یک جریان خروجی تولید میشود .هر گاه فرکانس سیگنال تحریک برابر با فرکانس طبیعی
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و غیره را دچار تغییرات قابل توجهی نمایند .این تواناییها در اثر ویژگیهای جالب توجه این ابزارها از قبیل ضریب کیفیت ) (Qبسیار باال،
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نوسانگر باشد ،دامنه این ارتعاشات به شدت افزایش یافته و جریان خروجی بزرگی ایجاد میشود .معادلهی غیرخطی ارتعاش نوسانگر در
حالت نوسان آزاد به صورت زیر میباشد [.]۳

m r u  c r u  k r u  u 3  0

()1

صورتی که دامنه ارتعاش در مقایسه با ابعاد نوسانگر بسیار کوچک باشد εu3 ،مقدار بسیار کوچکی بوده و قابل صرفنظر کردن است.
بنابراین معادله را می توان خطی نمود که در نتیجه فرم کلی پاسخ آن به صورت زیر تبدیل میشود:

ur r, t   R r  e j r t

()۲

که  ωrو ) R(rبه ترتیب فرکانس ارتعاش زاویهای و تابع ارتعاش هستند که از معادله زیر بدست میآیند:

d 2 R r 
d R r 
r
 r
 kr2 r 2   R r   0
2
dr
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()3



2

که  rشعاع در دستگاه مختصات استوانهای و  νنسبت پواسون بوده و  krاز رابطهی زیر بدست میآید:
0 1   2 

()۱

E

k r  2 f r

که  frفرکانس ارتعاش ساختار ρ0 ،چگالی و  Eمدول یانگ ماده سازنده (که در این طراحی پلی سیلیکون است) است .معادلهی دیفرانسیل
فوق را میتوان با شرایط مرزی زیر حل کرد:
R r 

 k r . 0

()5

r 0

r

d R r 


r 0

dr

R  0   0,

که  ξ0ضریب نرمال سازی بوده که میزان بیشینهی ) R(rرا تنظیم میکند .حل معادلهی ( )3با شرایط مرزی داده شده در معادلهی ()5
به صورت زیر است:
()۳
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که ) Jx(.و ) Yx(.به ترتیب توابع بسل از نوع  1و  ۲از مرتبهی  xبوده و سایر ثوابت به شرح زیرند:
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که در آن  ε ،kr ،cr ، mrو  uبه ترتیب جرم موثر ،ضریب میرایی ،سختی موثر ،ضریب سختی غیر خطی و معادله ارتعاش می باشند .در
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برای مدلسازی و ارزیابی ساختار نوسانگر ،محاسبه ثابت فنر معادل و جرم مؤثر آن در شرایط ارتعاش آزاد ضروری است .این پارامترها
به صورت زیر محاسبه میشوند [:]1۳
r

20 h  rR 2 (r )dr
rin
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()1
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kr 
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فرکانس ارتعاش طبیعی ساختار نیز از رابطه زیر قابل حصول خواهد بود:
k
mr

()16

1
2

fr 

بنابراین ،ارتعاش ایدهآل ساختار نوسانگر بدون در نظر گرفتن تلفات را توسط المانهای فشرده میتوان مانند شکل  ۲مدلسازی کرد.

شکل( .)۲مدل فشرده خطی سازی شده نوسانگر دیسک حالت محیطی ایده آل بدون تلفات ][5
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شکل ( .)1نمای سه بعدی نوسانگر دیسک حالت محیطی با تکیه گاه حلقوی به همراه الکترودهای تحریک ،خروجی و بایاسچ ][۳
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 -3اثر فشردگی الیه نازک
همانگونه که پیشتر اشاره شد ،یکی از روندهای اساسی تکنولوژی در نوسانگرهای میکروالکترومکانیکی افزایش فرکانس ارتعاش
طبیعی آنها به همراه افزایش ضریب کیفیت  Qاست .روشهای متعددی در مقاالت برای افزایش فرکانس طبیعی نوسانگرها ارائه شده
است که یکی از آن ها کوچکتر کردن ابعاد است .هنگامی که یک سازه از نظر ابعاد کوچکتر میشود ،اثرات جریان گازهای پیرامونی در

فرکانس ارتعاشات آن را نیز تغییر دهد .بنابراین مطالعه اثرات فشردگی الیهی نازک برای بررسی لزوم بستهبندی خأل ساختار ،ضروری
است.
از معادله پیوستگی در شرایط هم دما ،تعادل زیر در جریان سیال را برای نوسانگر میتوان در نظر گرفت [.]11
 2v
v

0
2
t
r

()11

P  

که  Pفشار v ،سرعت ذرات و  ρچگالی گاز است .در معادله فوق فرض شده است که مسیر آزاد متوسط مولکولهای گاز،
بزرگتر از فاصله هوایی بین نوسانگر و الکترودها بوده و همچنین نوسانگر با دامنه کوچکی نسبت به این فاصله هوایی ارتعاش میکند .به این
ترتیب رفتار غیرخطی فشردگی الیه نازک خطیسازی شده و معادله را تحلیل نمودهایم .با توجه به محاسبات قبلی ،دامنه ارتعاش نوسانگر
حدود یک درصد فاصله هوایی بوده و با توجه به مسیر آزاد متوسط مولکولهای هوا شرایط فوق برقرار میباشند .با توجه به اینکه حلهای
این معادالت ترکیب پیچیده ای از توابع بسل است ،حل معادالت را به صورت جزء به جزء ارائه دادهایم .بنابراین ،شتاب و قسمت دوم
معادله به صورت زیرند]:[17
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دینامیک ارتعاشات آن پر اهمیتتر میگردد .گرانروی گاز ،ضریب میرایی کلی نوسانگر را افزایش داده و فشردگی گاز حتی میتواند
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در معادالت و مدلسازی فوق فقط ارتعاشات جانبی و هوای محصور بین الکترودها و نوسانگر لحاظ شده و از ارتعاشات صفحات باالیی و
پایینی نوسانگر و هوای موجود در این نواحی صرفنظر شده است .این فرض به دو دلیل زیر قابل قبول است:
الف) با توجه به ابعاد نوسانگر و بر اساس محاسبات صورت گرفته در مرجع ] ، [۳دامنه ارتعاش صفحات فوقانی و تحتانی بسیار کمتر از
صفحه جانبی بوده و در حدود کمتر از یک دهم آن مقدار می باشد .این امر موجب کاهش اثر فشردگی الیه نازک ناشی از این صفحات
می شود.

نوسانگر ارائه شده ،فاصله هوایی بین الکترودها و نوسانگر  166نانومتر است که در مقایسه با فاصلههای صفحات باال و پایین (صفحه پایین 1
میکرومتر و صفحه باال بسته به سیستم بستهبندی حداقل  1میکرومتر) عدد بسیار کوچکی است .بنابراین صرفنظر کردن از تلفات ناشی از
ارتعاش صفحات باال و پایین نوسانگر فرض قابل قبولی میباشد.

 -4مدلسازی اثرات فشردگی الیه نازک
اثرات فشردگی الیه نازک را می توان به صورت یک فنر موازی با یک المان میرایی مدل کرد .بنابراین ،مدل فشرده کلی نوسانگر
شامل مدل نوسانگر ایدهآل به همراه اثر فشردگی الیه نازک را میتوان مانند شکل ( ،)3در نظر گرفت .در این شکل ،میرایی ناشی از
گرانروی گاز به صورت یک المان تلفکننده انرژی خطیسازی شده ،ناشی از حرکت ساختار در درون گاز لحاظ شده است .بنابراین ،هر
چقدر که گرانروی گاز بیشتر باشد میرایی نیز افزایش خواهد یافت .عالوه بر این ،دستیابی به دامنه ارتعاش کمتر ناشی از طراحی ساختار با
سختی بیشتر ،منجر به کاهش تلفات و افزایش ضریب کیفیت  Qشده اما به قیمت کاهش بهره هدایت انتقالی نواسانگر ) (io/viو افزایش
مقاومت حرکتی آن تمام خواهد شد.

شکل ( .)3مدل فشرده نوسانگر شامل اثرات فشردگی الیه نازک
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ب) یکی از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر تلفات فشردگی الیه نازک ،عکس فاصله هوایی بین دیوارههای متحرک و ثابت است .برای
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المان فنر معادل در شکل ( ،)3اثر فشردگی گاز در نتیجه جریان سیال در فاصله هوایی کوچک را مدل میکند .با حرکت سازه ،گاز
محصور در فاصله هوایی بین الکترود و نوسانگر فشرده شده و در برابر حرکت نوسانگر مقاومت میکند .این مقاومت ،نیاز به نیروی بیشتری
جهت دستیابی به دامنه ارتعاش یکسان داشته و بنابراین آن را می توان به صورت یک فنر که در قسمت الکترود ثابت شده است ،مدل نمود.
با توجه به دامنه حرکت بسیار اندک نوسانگر ،به سهولت میتوان از ثابت فنری غیرخطی فشردگی الیه نازک صرفنظر نمود.

شده در شکل ( ،)3فرکانس ارتعاش آزاد نوسانگر به همراه این اثر تغییر خواهد کرد .این اثر همچنین میتواند منجر به کاهش  Qکلی
نوسانگر شود ،زیرا یک مؤلفه هوایی با سختی اندک و لختی باال در تعیین فرکانس نوسان ساختار مؤثر میشود در حالیکه در شرایط نبود
این اثر ،فرکانس ارتعاش نوسانگر تنها توسط ساختار مکانیکی بسیار محکم و سخت ماده سازنده تعیین میگردد .ثابت فنر معادل اثر
فشردگی گاز را از رابطه زیر میتوان محاسبه کرد.
PA
R0

()1۱

kp 

همچنین میرایی ناشی از فشردگی الیهی نازک را از معادله انرژی میتوان به صورت زیر بدست آورد:
mr
kr

()15

cp  k p

برای نوسانگرهای با فنرهای با سختی کم Q ،و فرکانس ارتعاش را میتوان به کمک تنظیم فشار گاز پیرامونی کنترل کرد
(شکل( .))۱میتوان مشاهده کرد که در نوسانگرهای با سختی و  Qبسیار باال ،اثر تغییر فرکانس ناشی از فشردگی الیه نازک بسیار اندک
بوده و کمتر  13ppmخواهد بود .شکل( ،)5نتایج شبیهسازی تحلیل مودال با پیش تنش را برای محاسبه تغییرات فرکانس ارتعاش برحسب
فشار هوای محیط نشان میدهد .الزم به ذکر است که مقادیر ارائه شده در این شکل مربوط به نوسانگر  RF MEMSبا فرکانس
 940MHzمیباشد .همچنین میرایی ناشی از اثر فشردگی الیه نازک تنها  84/61nNs/mاست که در صورت در نظر نگرفتن سایر منابع
تلفات انرژی برای نوسانگر مذکور ،ضریب کیفیتی به بزرگی  37666را در فشار محیط نتیجه میدهد (شکل(.))۳

شکل ( .)۱ثابت فنر معادل اثر فشردگی الیهی نازک بر حسب فشار هوای محیط نوسانگر
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بعالوه ،این فنر را می توان به صورت موازی با فنر اصلی ناشی از سختی ساختار در نظر گرفت .بر اساس معادله ( )1و مدل جدید ارائه
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یک روش دیگر برای محاسبه ضریب کیفیت ناشی از اثر فشردگی الیه نازک ،محاسبه انرژی کسب شده توسط مولکولهای گاز
پیرامون نوسانگر است .دیسک با نوسانات خود به مولکولهای هوا در اطراف خود ضربه زده و بسته به لحظه برخورد ،سرعت خود را به آنها
انتقال میدهد .می توان فرض کرد که سرعت متوسط گاز هوای اطراف دیسک به همان سرعت دیسک بالغ میگردد .در فشارهای پایین،
انرژی جنبشی مولکولهای گاز به صورت زیر بدست می آید:
()1۳
انرژی ارتعاش نوسانگر نیز برابر است با:
()17

1
m r R 02r2
4

Er 

ضریب کیفیت را نیز می توان از رابطه زیر حساب کرد:
() 11

Er
Ec

Q  2

با توجه به محاسبات صورت گرفته ،ضریب کیفیت در فشار محیط برابر با  ۱1166خواهد شد که همخوانی مناسبی با محاسبات انجام شده
غیرخطی دارد.
نتایج حاصل از شبیهسازیهای صورت گرفته توسط نرم افزار المان محدود  ANSYSو محاسبات صورت گرفته در  MATLABنشان
میدهند که میرایی ناشی از فشردگی الیه نازک ،محدودکننده اصلی ضریب کیفیت این نوسانگرها نیست .بنابراین برای این ساختار جهت
حفظ  Qباال ،بستهبندی خأل ضرورت ندارد.

شکل ( .)5انحراف فرکانس ارتعاش طبیعی نوسانگر بر حسب فشار هوایی محیط .همانگونه که مشخص شده است ،تا زمانی که شرایط
فشردگی معتبر باشد ،انحراف فرکانس کوچک خواهد ماند.

نشریه سامانههای غیرخطی در مهندسی برق ،دوره  ،5شماره ،1بهار و تابستان 1317

Journal of Nonlinear Systems in Elect. Eng. Vol.5, No.1, Spring and Summer 1397

Downloaded from jnsee.sut.ac.ir at 11:30 IRDT on Tuesday April 23rd 2019

1
mR 02r2
4

Ec 

Downloaded from jnsee.sut.ac.ir at 11:30 IRDT on Tuesday April 23rd 2019

113

بررسی اثرات غیرخطی تلفات فشردگی الیه نازک در نوسانگرهای حلقوی سامانه های میکرو الکترومکانیکی فرکانس رادیویی
مسعود باقالنی

 ناشی از اثر فشردگی الیه نازک بر حسب فشار پیرامونQ .)0(شکل

 نتیجه گیری-6
در این مقاله یک مدل تحلیلی برای بررسی اثر فشردگی الیهی نازک در نوسانگرهای دیسک حالت محیطی با تکیهگاه حلقوی ارائه
 موازی با یک المان میرایی ناشی از، ناشی از فشردگی گاز محصور بین الکترودها و نوسانگر، شامل یک فنر، مدل ارائه شده.شده است
. و فرکانس ارتعاش را تغییر دهدQ  همچنین این مطالعه تحلیلی نشان داد که تنظیم فشار پیرامونی نوسانگر میتواند.گرانروی گاز است
 نتایج تحلیل های نشان داده شده در مقاله به این نتیجه منجر شد که این اثرات برای نوسانگرهای بسیار سخت با ثابت فنر و،عالوه بر این
 بنابراین برای این نوسانگرها فرآیند پر هزینه بستهبندی خأل ضروری. کوچک و قابل صرف نظر است،فرکانسهای ارتعاش بسیار باال
.نیست
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