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چکیده
در این پژوهش یک هیدروفن باند پهن فرکانس پاایین ررایای و شهی ساایی شاده اساهس هساتۀ اصایی ایان ساارتار را یاک
ترانزیستور ماسفه نوع  nتشکیل میدهادس مزیاه ممادۀ اساتفاده ای ایان ترانزیساتورها در مهادلهاا ،امپادانس ورودی بااو و
رروجی پایین ماسفههاسهس گیه این ترانزیستور ب صورت معیا و با شاکل صافم مساتمیل مساما دارای ،Proof Mass
باوی آن قرار گرفت اسهس اساس کار این هیدروفن تغییر ظرفیه راین ایجادشده بین گیه و کانال ترانزیستور دراثر برراورد
موج آکوستیکی بر سما گیاه اساه کا با دنهاال آن جریاان و ولتااژ رروجای ترانزیساتور تغییار مایکنادس جریاان بااوی
ترانزیستورها ای دیگر مزیه استفادۀ آنهاسه ،چون جریان رروجی بیشتر ،یساسیه بیشاتری را با دنهال داردس در ایان ماالا ،
ابتدا ب معرفی سارتار هیدروفن و پارامترهای مؤثرآن پردارتا میشاود ،پاس ای تمییال مادهای ارتعاشای گیاه ،پارامترهاای
اساسی سارتار و تأثیرآنها روی یساسیه سارتار بررسی میشودس در آرار نیاز پاس ای بررسای تغییار جانس گیاه باا ماواد
مختیف ،یساسیه نهایی سارتار با یساسیه گزارششده در سایر مراجع ماایس میشودس نتایج بیانگر این اسه ک یساسایه
هیدروفن رراییشده در بایۀ فرکانسای  11-11111 Hzثاباه و  -111 (ref: 1V/1µPa)dbاساه کا نساهه با تمایااات
پیشین بههود چشمگیری نشان میدهدس
واژههای کلیدی :آکوستیک ،هیدروفن ،ترانزیستور گیه معی  ،ماسفه ،سیستمهای میکروالکترومکانیکی
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دوفصلنامة هیدروفیزیک
 .1مقدمه

فرکانسهای پایین ،امپدانس الکتریکی افزایش مییابدس در این

منار اقیانوسی جهان یادود  312میییاون کییومترمرباع ،یعنای

سارتارها با استفاده ای ترانزیستور میتوان بر ایان ممادودیهها

یدود  11درصد ای سما یمین را پوشش داده اساهس در راول

غیه ا کااردس ترانزیسااتورهای ماساافه امپاادانس ورودی باااو و

تاریخ ،بشر همواره در پی استفاده بیشتر ای دریاها و اقیاانوسهاا

امپاادانس رروجاای پااایینی دارنااد و تاویااه ساایگنال نیااز ای

بوده و ب مرور یمان اهمیه این امر رو با فزونای باوده اساهس

باریترین ویژگی ایان ترانزیستورهاساه ودرنتیجا در سااره

ایایاانرو اسااتفاده اییااسگرهااای ییرآباای جایگاااه گسااترش

یسگر بسیار مورد توج قرار گرفت اندس

فوقالعااادهای پیاادا کاارده اسااه []1س ایاان مساائی ب ا ویژه باارای

رروجی هیدروفنها [ ]15اغیب ای جنس بار الکتریکی بوده و

کشوری مانناد ایاران کا یادود  2111کییاومتر ماری آبای در

استفاده ایتاویهکنندۀ باار الکتریکای در نزدیکای آن الزامای

دریای مماان ،رازر و رییجفاارس دارد ،اهمیاه ییاادی داردس

اسهس مثالً در مهدلهای پیزوالکتریک ،اممال موج آکوستیکی

سامان های سوناری 1یکی ای مهمتارین منرارهای ساامان هاای

بر سما مادۀ پیزوالکتریک ،سهب ایجااد بارهاای تجماع یافتا

ناوبری و سایههای دریایی اسه ک یکای ای بخشهاای اصایی

میشود ک برای انتاال آن در تمییل ماوج فارودی با تاویاه

آنها یسگرهای آکوستیکی یا هیدروفنها میباشادس کااربرد

بارهاااای الکتریکااای تجماااع نیاااای دارد []15س ویژگااای اصااایی

اصیی هیادروفنها آشاکارش اماواج آکوساتیکی در ییار آ

هیدروفن ارائ شده در این پژوهش نسهه ب ساارتارهای مشااب

اساااهس هیااادروفنها در ساااامان های ساااوناری بایاااد تواناااایی

پیشین ،آن اسه ک در سارتار پیشنهادی با تاویهکننادۀ باار

آشکارش امواج آکوستیکی ای فرکانس چند هرتز تا چند صاد

الکتریکی نیای ندارند ،ییرا هستۀ سارتار ارائ شده در این ماالا

کییوهرتز را داشت باشاند []4-2س اماا با رورکیی هار هیادروفن

ای یااک ترانزیسااتور ماساافه تشااکیل شااده اسااهس ایآنجاک ا

متناسب با کاربردی ک دارد؛ مثالً درماهیگیری [ ،]5ماشینهای

رروجی ترانزیستور «جریان الکتریکی» اسه و ن باار ،نیاای با

ییرآبای هوشامند [ 1و ]1و مانناد ایان ،پهناای باناد فرکانسای

تاویهکنندۀ بار الکتریکای وجاود ناداردس کمیتای کا در ایان

متفاااوتی داردس ب منواننمون ا هیاادروفن استفادهشااده ب ا منظور

ماالا با منوان رروجاای هیاادروفن بررساای میشااود ای جاانس

( TAS2سااونار آرایاا ای یکپارچاا ) ،ایتیاااج باا یساساایه و

جریان بوده و بارای تاویاه آن میتاوان ایتمییال پارامترهاای

ماناادگاری باااو و ساایگنال رروجاای قابلامتماااد دارنااد؛ ییاارا

سارتار (ک در ادام در متن آورده شده اسه) با منظور بههاود

ممیکرد این نوع سونارها باید در امماق ییاد و یتی یمانی کا

یساساایه بهااره بااردس یساساایه باااوی ایاان سااارتار و اناادایۀ

در معاارن نااویز هسااتند ،پایاادار بمانااد [ 8و ]9س در مااون

کوچک آن در ماایس با سارتارهای مشاب پیشاین [ ]21-14ای

هیاادروفنهای مااورد اسااتفاده سااونوبویها  3بایااد مااالوه باار

برجست ترین ویژگی سارتار پیشنهادی در این ماال اسهس

یساسیه باو ،در مم کم ممیکرد ممیوبی داشت باشاند []11س
مالوه بار ایان ،تاوان مرارفی و هزینا پاایین نااش مهمای در

 .2اصول عملکرد ساختار پیشنهادی

استفاده ای هیدروفنها داردس پیشتر اکثر هیدروفنها باا ماوادی

اصول ممیکرد هیادروفن پیشانهادی (شاکل 1الاف) بار مهناای

مثل سرامیکهای پیزوالکتریک یا پییمرهاای پیزوالکتریاک ای

تغییرات ظرفیه راینی اسه ک بین گیه و کانال ترانزیساتور

قهیل  PVDF4ساارت میشادند []13-11س پیشارفه در فنّااوری

تشکیل میشودس با بررورد امواج آکوستیکی با ساما گیاه،

سامان های میکروالکترومکانیکی ( )MEMS5برای دانشمندان و

فاصیۀ بین گیه و کانال ترانزیستور تغییر میکندس تغییار فاصایۀ

ممااان این امکان را فراهم کرده تا ابعاد یسگرهاا را تاا یاد

بااین گیااه و کانااال ترانزیسااتور موجااب تغییاار ظرفیااه راااین

میکرومتاار کاااهش دهنااد []14س در سااالهای اریاار ساااره

میشااودس مهاادلهای ارائ شااده در مراجااع [ 18و  ]19باار همااین

هیدروفن با فنّاوری MEMSب کمک مواد پیزوالکتریک بسیار

اساس ررایی شادهاند ،در ایان ماالا تاالش شاده تاا باا تغییار

گسااترش یافت ا اسااهس امااا در هیاادروفنهای پیزوالکتریااک بااا

پارامترهااای سااارتاری ،پارامترهااایی ماننااد یساساایه را بههااود

کاهش ابعاد فیزیکی و کوچکسایی ،یساسیه کااهش و در

دهیمس
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جریان ترانزیساتور و ظرفیاه رااین تشکیلشاده باین گیاه و

ک در آن  Eمدول یانگ l ،رول بیم و  Iتکان اینرسای 1اساهس

سورس ای رابمۀ ییر ب دسه میآید [ 11و ]11س

ایآنجاک در سارتار هیدروفن ارائ شده ای دو بایم بارای معیا
نگا داشااتن  Proof Massاسااتفاده شااده اسااه ،پااس ضااریب
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بنابراین با افزایش ظرفیه راین میتاوان یساسایه ساارتار را
افزایش دادس
ایجااااد یاااک ساااارتار دنااادانشاااان ای باااا شاااان های تاااوپر
( )Proof Massموجب افزایش جرم بیم میشودس سارتار اولیاۀ
هیاادروفن و گیااه معی ا کا  Proof Massدارد ،در شااکل 1

شکل 2س مدل گیه معی ب منظور تمییل دینامیکی الف) گیه معی بدون

آورده شده اسهس ب دلیل اینکا گیاه ب صاورت معیا بااوی

اممال نیرو،

کانال ترانزیستور اساه و باین گیاه و اکسایدگیه ،هاوا قارار

) رمش گیه در اثر اممال نیرو ،ج) نمای سما باویی گیه
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اگر جرم  Proof Massبرابر با  mباشد ،ره قانون دوم نیوتاون
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شکل 1س الف) سما مامع هیدروفن پیشنهادشده ) ،گیه معی ترانزیستور
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همانرور ک ای رابمۀ ( )1نمایاان اساه ،جارم  Proof Massو
افزایش جرمِ بیم ،جابا جایی آن نیاز افازایش مییابادس درواقاع

مماب قانون دوم نیوتن:

ره رابمۀ  ،1افزایش جرم (درنتیج افزایش جاب جایی) معاادل
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این اسه ک تأثیر نیروی اممالی توسط بیم بیشتر یس میشودس

افزایش مییابدس

پس اگر تمام پارامترها ثابه باشند و فاط جارم گیاه را متغیار

برای تمییل فیزیکی این سارتار ،جاب جایی بیم را باا یاک فنار

فرن کنیم ،با افزایش جرم ،تأثیر نیارو یاا فشاار یاس شاده ای

مدل میکنیم ک در آن ضاریب ساختی فنار ای رابما ییار با
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بیشااتر رواهااد بااود کا در آن  Pفشااار مااوج آکوسااتیکی و A

جریاااندهاای بیشااتر ایاان نااوع ماساافه اسااهس هاادف قساامه

نشاندهنده مسایه سممی اسه ک نیرو ب آن وارد میشودس

الکترونیکی ،بررسی نسهه تغییرات جریان رروجی ترانزیستور
ب فشار اممالی ب گیه آن اساهس ترانزیساتور در ناییا اشاهاع

ب منظور تاویه جریان میتوان ای مدار معادل پیشنهادی شاکل

کار میکند تا ای وابستگی جریان رروجی با دیگار پارامترهاا

 3استفاده کرد [ ]18و در رروجی ،یک سایگنال  ACمشااهده

(ولتاژ درین-سورس) ممانعه شود []11س

کردس رها اولِ شاکل  3نااش تاویهکنناده جریاان را دارد و

در ایاان سااارتار ،گی اهِ ترانزیسااتور ،شااامل یااک صاافمۀ 511

رروجی رهاۀ دوم درواقع سیگنال  ACتاویه شده اسهس

میکرومترمربعی اسه ک با وساییۀ دو مییا کا راول هرکادام
 1111میکرومتر اسه؛ باوی کانال ترانزیستور معی نگ داشات
شده اسهس پهنای هر میی  81میکرومتر و ضخامه صفم و میی
نیز  12میکرومتر اسهس نمایی ای سما مامع جاانهی ترانزیساتور
باا همااراه پارامترهااای آن در شااکل  4نشااان داده شااده کاا
پارامترهای سارتاری مورداستفاده در آن مشخص شده اسهس

شکل3س مدار پیشنهادی [ ،]18در رهاۀ اول جریان تاویه میشود،
رروجیِ رهاۀ دوم سیگنال  ACرا نتیج میدهد

ای آن جا ک بین گیه و ییر وی ارتالفپتانسیل وجاود دارد،

شکل4س نمایی ای سما مامع جانهی ترانزیستور گیه معی و پارامترهای آن

ماااداری بااار مااؤثر ناش ای ای هم این ارتالفپتانس ایل روی ای ان
صفمات تجمع پیدا کرده و باما

غیررمای شادن جابا جایی

جرمی ک ب بیم افزوده و  Proof Massنامیده شاده شاامل سا

بیم میشودس برای یذف این اثار مازایم ،ارتالفپتانسایل باین

برجستگی روی بیم اساهس اگار هار برجساتگی را یاک سایول

گیه و ییر وی صفر قرار داده میشودس و ای سوی دیگر ،ولتاژ

بنامیم؛ پارامترهای  Mو  hب ترتیب مرن و ارتفاع یک سایول

آستان ماداری منفی قرار داده میشود تا ترانزیستور در یالاه

 Proof Massاسهس پارامتر  Nفاصیۀ یک سایول Proof Mass

راموش قرار نگیردس

ای سیول کناری اسهس پارامتر  dفاصی بیم و کاناال ترانزیساتور
اسهس

 .3شبیهسازی و نتایج آن
شهی سایی سارتار پیشنهادی این ماال (شکل  )1باا اساتفاده ای

 .4تحلیل فرکانسی ساختار

روش المان ممدود 1ب کمک نرمافزار کامساول در دو بخاش

مهمترین معیارهای انتخا

مکانیکی و الکتریکی انجام میشودس در بخش مکانیکی ،بخش

بااایۀ فرکااانسِ کاااری آن اسااهس ممیکاارد رماای هیاادروفن،

متمرک سارتار ،کا شاامل گیاه معیا ترانزیساتور ماسافه

مشروط ب آن اسه ک در فرکانسی بسیار پاایینتار ای نخساتین

اسه و میزان جاب جایی گیه براثر بررورد ماوج آکوساتیکی

فرکانس ریونانس کار کندس جابا جایی بایم مهادل در نخساتین

بررسی میشاودس در بخاش الکتریکای میازان تغییارات جریاان

چهااار فرکااانس تشاادید گیااه سااارتار ارائ شااده ،در شااکل 5

رروجاای ترانزیسااتور ماساافه نااوع  nبراثاار جاب ا جایی گیااه

نمایش داده شده اسهس

بررسی میشودس میه استفاده ای ماسفه نوع  ،nموبیییتۀ باوتر و
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هر هیدروفن با منظور کااربرد آن،

بهبود حساسیت هیدروفن با استفاده از ترانزیستور گیت معلقِ دارای  Proof Massدر  ...؛ روزبه نگهداری [و همکاران]

در شکل  1نمایش داده شده ک نشان میدهد اساترس باا فشاار
رابمۀ مستایم داردس

شکل5س جاب جایی گیه مهدل در نخستین چهار مد ارتعاشی تشدیدی الف)
نخستین فرکانس ریونانس=  ) ،11111Hzدومین فرکانس ریونانس

شکل 1س استرس ایجادشده در رول گیه

 ، 51981=Hzج) سومین فرکانس ریونانس  ،231514Hzد) چهارمین

بر اثر اممال موج آکوستیکی با فشارهای متفاوت

فرکانس ریونانس= 329151Hz

میزان تغییرات جریان رروجی ترانزیستور با تغییر فاصایۀ بایم و

 .5تحلیل استاتیک

سما مای بین بیم و کاناال ترانزیساتور  ،dدر شاکل  4نماایش

همانرورک گفت شد؛ فشار امواج آکوستیکی بر ساما گیاه

داده شده اسهس همانرور ک در این شاکل نماایش داده شاده

تعیینکنندۀ تغییرات جریاان رروجای ترانزیساتور اساهس رها

با کاهش فاصی بین گیاه و کاناال ترانزیساتور ظرفیاه رااین

شکل  1فشار وارد بر بیم و میزان جاب جایی بیم رابمۀ مساتایمی

درین -سورس افزایش یافت و ره رابم  ،1جریان ترانزیساتور

دارندس ب دلیل آنک له های بیم کامالً ثابه نگ داشت شادهاند،

نیز افزایش مییابدس

در این له ها کمترین جابا جایی مشااهده مایشاودس در ماون
همانرور کا در شاکل  1نماایش داده شاده ،اساترس در ایان
له ها بیشین اسهس

شکل 8س وابستگی جریان ترانزیستور ب میزان جاب جایی بیم
جدول 1س مواد استفاده شده در سارتار بیم و مشخرات آنها

شکل 1س جاب جایی گیه براثر اممال موج آکوستیکی

نام ماده

با فشارهای مختیف در رول گیه

بدیهی اسه هر چ میزان فشاار امماالی با ساما گیاه بیشاتر
باشد ،گیه نیز باید استرس بیشتری را تممل کنادس ایان مسائی

چگالی ماده

آلومینیوم اکسید ()Al2O3

[4119 ]Pa[ 3915 ]kg/m^3

1/22

سیییکون نیترید ()So3N4

[2519 ]Pa[ 3111 ]kg/m^3

1/23

سیییکون ()Si

[1119[Pa] 2329 ]kg/m^3

1/28

[119 ]Pa

1/11

سیییکون دیاکسید (2211 ]kg/m^3[ )SiO2
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ماژول یانگ نرخ پواسون

دورۀ هفتم ،شمارۀ اول (بهار و تابستان )1011

دوفصلنامة هیدروفیزیک
ره رابمۀ  ،1یساسیه مهدل با مدول یانگ بایم رابماۀ مکاس

[ 12dB ]18بههااود داشاات  ،ضاامن اینک ا بااایۀ فرکااانسِ کاااری

داردس تغییرات یساسیه مهدل با تغییر مدول یانگ بیم در شکل

کاهش یافت اسهس

 9نمایش داده شده اسهس ماادیر مدول یانگ مورد اساتفاده در
این شکل بر اساس چهار ماادۀ معرفیشاده در جادول  1اساهس
همانرور ک انتظار میرفه باا افازایش ماادار مااژول یاناگ،
یساسیه سارتار کمتر شده اساهس  SiO2و  Siنساهه با ماواد
دیگاار یساساایه بهتااری را ارائ ا میدهناادس امااا بااایۀ ممیکاارد
فرکانسی سارتار با کاهش مدول یانگ کاهش مییابدس ماادار
یساسیه  SiO2و  Siبا ترتیاب برابار باا  -152dbو -111 db
اسه( ،شکل  )9و بایۀ ممیکرد فرکانسای آنهاا نیاز با ترتیاب
یدود  5111و  11111هرتز هستندس موامیی مانند رول ،جارم،
ضخامه ،جنس بیم و ابعاد ،ضخامه و جانس صافمۀ Proof

Massایجمی پارامترهای مؤثر در پهنای باند این سارتار اسهس

شکل 11س ماایس یساسیه سارتار ارائ شده
با سارتارهای مراجع [ 18و  19و ]21

 .6نتیجهگیری
در این ماال ای یک ترانزیستور باا گیاه معیا با منوان منرار
اصیی سارتار یک هیدروفن استفاده شدس گیه این ترانزیساتور
ب صورت معی روی آن قرار گرفتا اساهس باا ایجااد گیاه باا
ویژگی  Proof Massیساسیه سارتار نساهه با مرجاع []19
5dBافزایش پیدا کرد؛ ضمن اینکا باا تغییار جانس گیاه نیاز
میتوان شاهد افزایش 12dBدر یساسایه باودس اگار بخاواهیم
این سارتار را اینظر اندایه با سارتارهای مشااب پیشاین ماایسا
کنیم ،در ساممی یکساان ،میتاوان تعاداد بیشاتری ای ساارتار
پیشنهادی را جاای داد بادون آنکا در میازان یساسایه تغییار

شکل 9س یساسیه سارتار ارائ شده نسهه ب تغییرات جنس گیه

یاصل شودس دیگر نام قوت این سارتار نسهه ب ساارتارهای

یساساایه سااارتار هیاادروفن ارائ شااده در ایاان ماالا در بااایۀ

پیشین ،اساتفاده ای ترانزیساتور ماسافه اساه ،ترانزیساتورهای

فرکانسی  11تا  41کییوهرتز در شکل  11بررسای شاده اساهس

 CMOSامکان مجتمعپذیری بیشتری دارندس همچنین باررالف

در ایاان شااکل ماننااد مرجعهااای [ 19 ،18و ،]21ای  Siب ا منوان

مهدلهای پیشین ب منظور انتاال و پردایش سیگنال ،نیاای نیساه

گیه استفاده شده اساهس یساسایه ساارتار ارائ شاده در ایان

مدار الکترونیکیِ مهدل در فاصیۀ رییی نزدیکی قرار گیردس

ماال و سارتارهای ارائ شده در مراجع [ 19 ،18و ]21در شکل

سپاسگزاری

 11ماایس شده اسهس یساسایه ساارتار نساهه با [5dB ]19

این ممالع باا یمایاه دانشاگاه صانعتی مالاک اشاتر ،مجتماع

بههود یافت ؛ اما بایۀ ممیکرد فرکانسی سارتار یدود 1311هرتز

دانشگاهی میوم و فناوری هوادریا انجام شده اسهس ای پشتیهانی

کاهش یافت اسهس ای سوی دیگار یساسایه نساهه با مرجاع

مادی و معنوی صورت گرفت کمال تادیر و تشکر را داریمس
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