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خالصه: در این تحقیق ارتعاشات غیرخطی میکروتیر یک سر گیردار تحت اثر همزمان ولتاژ و جریان سیال به عنوان 
میکروتولیدکننده گردابه مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به اینکه میکروتیر موردنظر در معرض جریان سیال با 
سرعت معین قرار دارد، عالوه بر نیروی ناشی از جرم افزوده سیال، اثر نیروهای برآ و پسا به عنوان دو پارامتر مهم ناشی 
از جریان سیال بر ارتعاش میکروتیر با استفاده از معادله واندرپل شبیه سازی گردید. از تئوری تیر اویلر-برنولی جهت 
مدل سازی ارتعاش میکروتیر تحت اثر نیروی غیرخطی الکترواستاتیک ناشی از اعمال ولتاژ در جهت عمود بر جریان سیال 
استفاده گردیده و نشان داده شد که با توجه به اثر متقابل حرکت ساختار و نوسان سیال، معادالت حاکم به هم وابسته 
می باشند. جهت تبدیل معادالت با مشتق جزئی به معادالت دیفرانسیل معمولی از روش عددی گلرکین استفاده نموده 
و پاسخ سیستم به اثر ولتاژ در حضور جریان سیال مورد بررسی قرار گرفت. اثر جریان سیال بر عدد رینولدز و فرکانس 
گردابه سیال به عنوان دو عامل مهم در ایجاد پدیده گردابه مورد مطالعه قرار گرفته و پاسخ سیستم به سیال با سرعت های 
جریان مختلف به دست آمد. همچنین اثر ولتاژهای اعمالی مختلف بر پاسخ سیستم تحت اثر جریان سیال معین مورد 

بررسی قرار گرفته و از آن برای کنترل ناحیه ای که در آن پدیده قفل شدگی اتفاق می افتد استفاده گردید. 
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1- مقدمه
باال،  کارایی  ساده،  مکانیزم  به  توجه  با  الکترواستاتیک  نیروی 
قابلیت اطمینان و مصرف کمتر انرژی، به عنوان نیروی محرک کاربرد 
زیادی در سیستم های مختلف میکروالکترومکانیکی دارد ]4-1[. در 
طی سال های گذشته، میکروتیرهای تحت اثر نیروی الکترواستاتیک 
ناشی از اعمال ولتاژ به عنوان یکی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده 
مورد  میکروالکترومکانیکی  مختلف  سیستم های  در  میکروساختارها 

توجه محققان بسیاری بوده است ]5 و 6[. 
در تحقیقاتی که تاکنون در مقیاس میکرو به بررسی اثر سیال بر 
رفتار دینامیکی ساختار پرداخته شده است عمدتاً محدود به بررسی 
رفتار  بررسی  به   ]7[ همکاران  و  گلزار  است.  بوده  ساکن  سیال  اثر 
و  الکترواستاتیک  نیروی  اثر  تحت  میکروتیر  ناپایداری  و  دینامیکی 
سیال  بودن  میرا  فرض  با  آن ها  پرداختند.  تراکم ناپذیر  میرای  سیال 
و جایگذاری نیروی معادل ناشی از میرایی فیلم فشرده در معادالت 
ارتعاش عرضی به بررسی فرکانس طبیعی ساختار کوپل پرداختند و 

ناپایداری را برای  با اعمال ولتاژهای مختلف مشخصه های مربوط به 
سیال با چگالی های مختلف به دست آوردند. چون و همکاران ]8[ با 
استفاده از نتایج تجربی به بررسی صحت روش های مورد استفاده در 
تحلیل فرکانسی میکروتیر در معرض جریان سیال پرداخته و نشان 
دادند که برای سیال با عدد رینولدز باال می توان از اثر میرایی صرف نظر 
کرد و نتایج به دست آمده برای سیال میرا و غیرمیرا یکسان می باشد. 
تحقیقات معدودی به بررسی میکروساختارهای در معرض جریان 
سیال پرداخته اند که در ادامه به آن ها اشاره می شود. گوان و همکاران 
]9[ به بررسی میکرواستوانه تحت اثر جریان سیال و حرارت به صورت 
مجزا و توأم در یک کانال مستطیل شکل پرداخته و نشان دادند که 
زاویه و طول ناحیه ایجاد گردابه در پشت میکرواستوانه متأثر از سرعت 
سیال و ویژگی های هندسی میکرواستوانه و کانال می باشد. تمایل و 
همکاران ]10[ کاهش فشار سیال در داخل میکروکانال ناشی از عبور 
مورد  تحلیلی  به صورت  را  میکرواستوانه ها  از  میان گروهی  از  سیال 
مطالعه قرار داده و با نتایج تجربی مقایسه نمودند. آلفیری و همکاران 
پدیده گردابه جهت خنک کردن  از  استفاده  امکان  بررسی  به   ]11[
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توسط آب پرداخته و با ارائه مدلی تجربی به بررسی اثر پارامترهای 
انتقال  افزایش  در  آن ها  قرارگیری  نحوه  و  میکرواستوانه ها  هندسی 
حرارت از آب پرداختند. پیرس ]12[ به مطالعه ایجاد پدیده گردابه 
و  استوانه ای  میکروساختارهای  روی  از  سیال  جریان  دادن  عبور  با 
به هر  مایعاتی که  و همگن سازی  مثلثی شکل جهت مخلوط  کردن 
دلیلی محتویات آن ها دچار رسوب شده اند پرداخت. شنگ و همکاران 
]13[ با استفاده از تحریک پیزوالکتریک و به صورت تجربی به ایجاد 
همکاران  و  ونگ  است.  پرداخته  میکروساختارها  در  گردابه  پدیده 
]14[ با کمک ایجاد پدیده گردابه، جداسازی ذرات با اندازه و چگالی 
مختلف در داخل میکروسیال را مورد مطالعه قرار دادند. الزم به ذکر 
در  گردابه  پدیده  فیزیکی  مشخصات  مذکور،  تحقیقات  در  که  است 
میکروساختارها بررسی شده است و رفتار دینامیکی و مشخصه های 
ارتعاشی ساختار مورد بررسی قرار نگرفته است. در زمینه اثر جریان 
سیال بر رفتار ارتعاشی میکروساختار، رضائی و شرفخانی ]15[ ارتعاش 
میکروتیرهای استوانه ای شکل تحت اثر همزمان ولتاژ و جریان سیال 

را به عنوان میکروتولیدکننده انرژی بررسی نموده اند. 
در تحقیق حاضر با در نظر گرفتن اثر ولتاژ، رفتار و مشخصه های 
ارتعاشی میکروتولیدکننده گردابه1 بررسی شده و معادالت حاکم بر 
ارتعاشات میکروتیر و نوسان سیال با استفاده از تئوری های تیر اویلر-

برنولی و واندرپل استخراج و با استفاده از روش های عددی و با کمک 
نرم افزار متلب2 حل گردید.

1  Micro vortex generator
2  MATLAB

2- مدل سازی
2-1- اثر گردابه

با  D در مسیر جریان سیال  به قطر  استوانه ای  وقتی میکروتیر 
U قرار می گیرد، تحت شرایطی که متأثر از عدد رینولدز  سرعت ثابت
سیال، رابطه )1(، می باشد می تواند باعث ایجاد گردابه در ناحیه پشت 

میکروتیر گردد ]16[.

 

 )1(
υ

=
UDRe

عدد رینولدز  Re υ میرایی جنبشی سیال بوده و   در رابطه اخیر، 
ابعاد میکروتیر، مقدار کوچکی خواهد  به  با توجه  سیال می باشد که 
بررسی  مورد  سیال  تحقیق،  این  در  اینکه  به  توجه  با   .]10[ داشت 
افزوده  از جرم  ناشی  نیروی  اثر  بر  دارد عالوه   U با سرعت  جریانی 
، نیز بر میکروتیر  Df ، و نیروی پسا،  Lf ، نیروی برآ،  If سیال ساکن، 

اثر خواهند گذاشت:

 

 )2(f I D Lf f f f= + +

همان طور که در شکل 1 نشان داده شده است ارتعاش میکروتیر 
Z بر بردار سرعت واقعی سیال نسبت به ساختار اثر خواهد  در جهت 

گذاشت و خواهیم داشت:

 

rel )3-الف(  tU Uj w k= −





 

2)3-ب(  2
rel tU U w= +

 

  واقعی سیال با در نظر گرفتن ارتعاش میکروتیر جریان :1شکل 
  

شکل 1: جریان واقعی سیال با در نظر گرفتن ارتعاش میکروتیر 
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)3-ج( 

2-1-1- جرم افزوده
سیال  بر  می کند  ارتعاش  سیال  داخل  در  میکروتیر  که  وقتی 
پیرامون خود اثر گذاشته و باعث حرکت آن می شود، در نتیجه شتاب 
ایجاد شده در سیال بر خود میکروتیر نیز اثر گذاشته و باعث به وجود 
آمدن نیروی عکس العمل بر روی آن می شود که از رابطه زیر به دست 

می آید ]17[:

 

 )4(
2

2 ,I f
wf m

t
∂

= −
∂

fm جرم افزوده ناشی از اثر سیال است که مقدار آن  که در آن 
برای تیرها با سطح مقطع های مختلف متفاوت بوده و برای میکروتیر 

با سطح مقطع دایره ای به صورت رابطه زیر است ]17[:

 

 )5(f m fm C Aρ=

mC ضریب تصحیح اثر جرم افزوده می باشد و مقدار  که در آن 
آن با توجه به فاصله میکروتیر از دیواره کناری )الکترود ثابت پایینی( 

متغیر خواهد بود.

2-1-2- نیروی برآ
قرار گرفتن میکروتیر در معرض عبور جریان سیال باعث به وجود 
با  و  سیال  جریان  بر  عمود  جهت  در  که  می شود  برآ  نیروی  آمدن 
فرکانسی برابر با فرکانس گردابه سیال، رابطه )6( ، بر میکروتیر عمل 

می نماید ]18[:

)6(

 

 2 rel
vor

U St
D

π
ω =

عدد   St و  سیال  نسبی  سرعت  نشان دهنده   ، relU آن،  در  که 
استروهال1 می باشد که متغیر با عدد رینولدز سیال است ]19[.

ارائه شده  اینکه معادله  بر  جهت مدل سازی نوسان سیال، عالوه 
را  گردابه  پدیده  محدودکنندگی3  خود  و  خود تحریکی2  ماهیت  باید 
حفظ نماید، الزم است جهت باال بردن دقت نتایج، اثر ارتعاش ساختار 

1 1 Strouhal number
2 2 Self exciting
3 3 Self limiting 

sin t

rel

w
U

α =
نیز در نظر گرفته شود. با توجه به شرایط ذکر شده، از معادله واندرپل 

جهت مدل سازی رفتار سیال به صورت زیر استفاده می گردد ]18[:

 

 )7(( )
2 2

2 2
2 21 ,vor vor
Q Q P wQ Q

t Dt t
ηω ω∂ ∂ ∂

+ − + =
∂∂ ∂

بر  ساختار  ارتعاش  از  ناشی  اعمالی  نیروی   ، P w
D t

∂
∂

2

2 آن،  در  که 
اضافه  سیال  جریان  میرایی  ضریب  عنوان  به   η مقدار است.  سیال 
برابر  تقریباً  آن  مقدار  و  بوده  متوسط  پسای  به ضریب  وابسته  شده، 
P می باشد ]18[. بنابراین،  =12 0/3 است و با توجه به نتایج تجربی 

نیروی برآ برابر خواهد بود با ]18[:

 

 )8(21 ,
2L f l relf C DUρ=

lC با توجه به مدل پیشنهادی  فاچینتتی4 به  که در آن مقدار 
صورت زیر به دست می آید ]18[:

 

 )9(
0

1
2l lC C Q=

از معادله )7( به  Q  ثابت نیروی برآ بوده و مقدار 
0l

C که در آن
دست می آید.

2-1-3 - نیروی پسا
به  باعث  برآ  نیروی  بر  میکروتیر عالوه  بر ساختار  برخورد سیال 
وجود آمدن نیروی پسا نیز می شود که مقدار آن از رابطه زیر پیروی 

می کند ]17, 20[:

 

 )10(21 ,
2D f D relf C DUρ=

DC مقدار میانگین ثابت نیروی پسا می باشد.  که در آن 

2-2- میکروتیر تحت اثر جریان سیال و ولتاژ
با طول با سطح مقطع دایره ای  شکل 2  میکروتیر یک سر گیردار 

g0 از  D را نشان می دهد که محور مرکزی آن در فاصله  l و قطر 
الکترود ثابت موازی پایینی قرار گرفته است. میکروتیر مورد نظر تحت 
V و جریال  از اعمال ولتاژ  الکترواستاتیک ناشی  اثر نیروی پیوسته  
U قرار دارد که عمود بر محور مرکزی میکروتیر عبور  سیال با سرعت

4  Facchinetti
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می نماید. عالوه بر این، سیال مورد نظر نا میرا و غیرقابل تراکم در نظر 
fρ فرض می شود. گرفته شده و چگالی آن 

دست  به  زیر  رابطه  از   3 شکل  به  توجه  با   ZF خارجی  نیروی 
می آید:

 

 )11(cos sinz L D eF f f fα α= − −

، نیروی الکترواستاتیک ناشی از اعمال ولتاژ می باشد  ef که در آن، 
که از رابطه زیر به دست می آید ]21[: 

 

   
)12(

( ) ( ) ( )
2

2 02
0 02 arccosh 1

e
e

Vf
g w

g w g w r
r

ε π
=

 − − + − × +    

Dr به ترتیب نشان دهنده ثابت دی الکتریک ماده بین  =
2

eε و   
V ولتاژ اعمالی می باشد. الکترودها و شعاع میکروتیر بوده و 

با توجه به رابطه )12(، با در نظر گرفتن تئوری تیر اویلر- برنولی 
]22[، برای ارتعاش عرضی میکروتیر تحت اثر نیروی الکترواستاتیک 

و جریان سیال خواهیم داشت:

 

 )13(( )
0

1 11
2 4

f
xxxx tt f D rel t e f l relEI w A w C DU w f C DU U Q

ρ
ρ ρ ρ

ρ
     + + + = +        

Q نیز از رابطه زیر به دست می آید: که در آن 

 

 )14(( )
2 2

2 2
2 21 ,vor vor
Q Q P wQ Q

t Dt t
ηω ω∂ ∂ ∂

+ − + =
∂∂ ∂

دو معادله )13( و )14( نشان دهنده کوپل بودن ارتعاش میکروتیر 
و نوسان سیال است.

3- بی بعد  سازی معادالت حاکم 
برای بی بعد کردن معادالت حاکم بر ارتعاش میکروتیر تحت اثر 

ولتاژ و جریان سیال، پارامترهای بی بعد زیر را معرفی می کنیم: 

 

 
)15(

4

4

2
0

0 0

ˆ  , ,  ,ˆˆˆ

2 2ˆ ˆ ˆ, ,

, ,

rel e
rel

st st

x
x

g g
r Alw r tw t

l t EI

U lUU U V V
D D E

t

Ig

ρ

π ε ππ
ω ω

= = = = =

= = =

relU به ترتیب فرکانس ارتعاش میکروتیر،  U و   ، stω که در آن، 
سرعت ویژه سیال و سرعت واقعی ویژه سیال )با در نظر گرفتن اثر 

حرکت میکروساختار( می باشد.
 )14( و   )13( روابط  در  شده  تعریف  پارامترهای  جایگذاری  با 

خواهیم داشت:

 

)16-الف( 

))16-ب(   )2 2
ˆ̂ ˆ ˆ̂ˆ1 ,vor vortt t ttQ Q Q Q wη β+ Ω − +Ω =

که در آن:

( )ˆ ˆ̂ˆ ˆ ˆ ˆ
ˆˆ ˆ ˆ1xxxx rel et ttw Cw w f Qρ ′+ + + = + ϒ

 

 و جریان سیال ولتاژتحت اثر  گیردار )میکروتولیدکننده گردابه(سریکمیکروتیر نمای جانبی : 2شکل 

  

شکل 2: نمای جانبی میکروتیر یک سر گیردار )میکروتولیدکننده گردابه( تحت اثر ولتاژ و جریان سیال

 

 بر میکروتیر برآ و پسانیروهای ثر ا :3شکل 
  

شکل 3: اثر نیروهای برآ و پسا بر میکروتیر
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)17(

 

( ) ( ) ( )

0

2 3 42 4
0

2 2 2
0

2

2 2

ˆ ˆˆ
, , ,

4 16
ˆˆ , , ,

ˆ1ˆ ˆ ˆ1 2 1 arccosh 1
ˆ

f l rel stf D rel st f
rel

e vor vor st st

C UU D lC D U l PgC
DEI t EI g t

Vf t t
w

w w r
r

ρρ ρ
ρ β

ρπ π

ω ω

ΩΩ
′= ϒ = = =

= Ω = Ω =
 −  − + − × +    

vorΩ به ترتیب نشان دهنده فرکانس بی بعد میکروتیر و  stΩ و  و 
فرکانس بی بعد گردابه سیال می باشد. 

4- حل معادالت
دیفرانسیل  معادالت  به  جزئی  مشتقات  با  معادالت  تبدیل  برای 
معمولی از روش باقی مانده وزنی گلرکین ]22[  استفاده کرده و توابع 

Q را به صورت زیر معرفی می کنیم: و   ŵ

))18-الف(  ) ( ) ( )
1

ˆ ˆˆ ˆ ˆ,
n

j j
j

w x t x q tφ
=

=∑

))18-ب(   ) ( ) ( )
1

ˆ ˆˆ ˆ,
n

j j
j

Q x t x tφ χ
=

=∑

شکل مود ارتعاشی تیر یک سرگیردار است که  ( )ˆj xφ که در آن 
از حل معادله مقدار ویژه با توجه به شرایط مرزی زیر به دست می آید 

) مختصات تعمیم یافته هستند: )ˆj tχ )  و  )ˆjq t و

 

 )19(( ) ( ) ( ) ( )2 3

ˆ 2 3

ˆ ˆˆ ˆ1, 1,ˆˆ ˆ0, 0, 0, 0,
ˆ ˆx

w t w t
w t w t

x x
∂ ∂

= = = =
∂ ∂

با جایگذاری روابط )18( در معادالت )16( و ضرب طرفین معادالت 
x̂ خواهیم داشت: x̂ تا 1= ) و انتگرال گیری در بازه 0= )ˆi xφ در 

 

     
) )20-الف( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 1 1 1

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ
e

n n n n

ij j ij j j ij j i ij j
j j j j

M x q t C x t q t K x q t F x tα χ
= = = =

′+ + = + ϒ∑ ∑ ∑ ∑ 

))20-ب(  ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1 1

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ
n n n n

ij j ij j ij j i ij
j j j j

x t x t x t F x q tχ χ χ β
= = = =

∆ + Λ + Π = +∑ ∑ ∑ ∑  

 

که در روابط اخیر:

 

( )
1 1 1

0 0 0

12 2

0

ˆˆ ˆ ˆd , 1 , , d , d , ,

ˆ, , d , ,ˆ

e

IV
ij i j ij rel ij ij ij ij i j i i e ij ij

ij vor ij ij vor ij i i vor ij ij

x M C C K x F f x

QF Q x
t

φφ ρ φφ φ β β

η φ η

∆ = = + ∆ = ∆ = = = ∆

∂  ′ ′Λ = − Ω ∆ Π =Ω ∆ = − Ω ϒ = ϒ ∆ ∂ 

∫ ∫ ∫

∫

 

 )21(

 ویژگی مقدار
450 μm طول( )l 
14μm قطر( )D 
50μm فاصله اولیه

0( )g  

169 GPa مدول االستیسیته
( )E 

32330 kg/m  تیر-میکروچگالی( ) 

31020 kg/m سیال-چگالی( )f 

pF/m80 8.85 ثابت دی الکتریک( ) 

6 21.004 10 m /s 
ویسکوزیته دینامیکی

( ) 
  و هندسی میکروساختار مدل سازی شده[ 7]مادی  هایویژگی :1جدول 

 

جدول 1: ویژگی های مادی ]7[ و هندسی میکروساختار مدل سازی شده 

  
 )ب( )الف(

 بعد سیالاثر سرعت ویژه سیال بر )الف( عدد رینولدز سیال )ب( فرکانس گردابه بی :4شکل 

  

شکل 4: اثر سرعت ویژه سیال بر )الف( عدد رینولدز سیال )ب( فرکانس گردابه بی بعد سیال
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با حل همزمان معادالت فوق رفتار ارتعاشی میکروتیر و همچنین 
ثابت های مربوط به نوسان گر سیال به دست می آید.

5- نتایج
 در این قسمت معادالت حاکم بر ارتعاش میکروتیر )میکروتولیدکننده 

گردابه( تحت اثر ولتاژ در معرض جریان سیال حل و رفتار ارتعاشی آن 
در جهت عمود بر جریان سیال تحت اثر شرایط مختلف مورد بررسی 

قرار می گیرد. 
جدول  در  نظر  مورد  میکروساختار  ماده  و  هندسی  ویژگی های 

شماره 1 نشان داده شده است.

  
 )ب( )الف(

  
 )د( )ج(

ˆنمودار پاسخ زمانی ارتعاش میکروتیر تحت اثر ولتاژ معین، :5شکل  /V  3 ˆهای ویژه مختلف )الف( ، و جریان سیال با سرعت8 /U  2 )ب(  5
ˆ /U  3 ˆ)ج(  5 /U  5 ˆ)د(  5 /U  8 5 

  

ˆ )ب(  /U = 2 5 ، و جریان سیال با سرعت های ویژه مختلف )الف(  ˆ /V = 3 8 شکل 5: نمودار پاسخ زمانی ارتعاش میکروتیر تحت اثر ولتاژ معین،
ˆ /U = 8 5 ˆ )د(  /U = 5 5 ˆ )ج(  /U = 3 5
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5-1-  فرکانس گردابه و عدد رینولدز سیال تابعی از جریان سیال 
مورد  محدوده  که   250 و   40 بین  رینولدز  اعداد  با  سیال  برای 
بررسی در این مقاله نیز است با برخورد سیال به ساختار و در نتیجه 
فشاری که از طرف آن به سیال وارد می شود، ذرات سیال با جدا شدن 
از لبه های استوانه به دو طرف آن هدایت شده و حالت آرامی از گردابه 

به وجود می آید  که به کانال گردابه ]23[ معروف است. 
فرکانس  و   ، Re رینولدز، عدد  ترتیب  به  4-ب  و  4-الف  شکل 

Û مختلف، ویژه   سرعت های  با  سیال  برای  را   ، vorΩ سیال، گردابه 

و  رینولدز  نشان می دهد. همان طور که مشخص است مقادیر عدد   ،
فرکانس گردابه سیال، به صورت دو پارامتر مهم در ایجاد پدیده گردابه 
و قفل شدگی، با افزایش سرعت ویژه سیال به صورت خطی افزایش 

یافته است. 

5-2- دامنه ارتعاش میکروتیر بر حسب سرعت جریان سیال
مختلف  ویژه  سرعت  چهار  با  سیال  جریان  اثر  قسمت  این  در 
بر جریان سیال  اثر ولتاژ در جهت عمود  ارتعاش میکروتیر تحت  بر 

  
 )ب( )الف(

  
 )د( )ج(

ˆفاز ارتعاش میکروتیر تحت اثر ولتاژ معین، صفحه: 6شکل  /V  3  های ویژه مختلف، و جریان سیال با سرعت8

ˆ)الف(  /U  2 ˆ)ب(  5 /U  3 ˆ)ج(  5 /U  5 ˆ)د(  5 /U  8 5 

  

، و جریان سیال با سرعت های ویژه مختلف ˆ /V = 3 8 شکل 6: صفحه فاز ارتعاش میکروتیر تحت اثر ولتاژ معین،

ˆ /U = 8 5 ˆ )د(  /U = 5 5 ˆ )ج(  /U = 3 5 ˆ )ب(  /U = 2 5 )الف( 
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اثر  تحت  هم زمان  میکروتیر  که  می شود  فرض  می شود.  بررسی 
و در معرض سیال  بوده  ارتعاش  ، در حال  ˆ /V = 3 8 معین،  ولتاژ 
ثابت  به  توجه  با  حالت  این  در  دارد.  قرار  ثابت  ویژه  سرعت    با 
بوده ولی مقدار  ثابت  ارتعاش ساختار  اعمالی، فرکانس  ولتاژ  بودن 
جریان  سرعت  افزایش  با  رینولدز  عدد  و  سیال  گردابه  فرکانس 
سیال  فرکانس  که  زمانی  تا  افزایش  این  می یابد.  افزایش  سیال 
کوچکتر از فرکانس ساختار باشد سبب افرایش دامنه می شود ولی 
با گذر از فرکانس ساختار و دور شدن از آن با کاهش دامنه ارتعاش 
همراه خواهد بود. همان طور که در نمودارهای شکل  5 نشان داده 
میکروتیر  ارتعاشی  رفتار  بر  اثر محسوسی  است جریان سیال  شده 
ˆ و  /U = 3 5 ˆ به  /U = 2 5 با افزایش سرعت سیال از  گذاشته و 
، دامنه بی بعد ارتعاش نیز افزایش می یابد، اما  ˆ /U = 5 5 سپس به 
دچار  قبلی  روند  برخالف  ارتعاش  دامنه   ˆ /U = 8 5 سرعت  برای 

کاهش شده است. 
همان طور  نیز  میکروتیر  نوک  ماندگار  حالت  ارتعاش  سرعت 
ارتعاش  دامنه  برخالف  است  مشخص   6 شکل   نمودارهای  در  که 
و  یافته  افزایش  پیوسته  به صورت  سیال  افزایش سرعت جریان  با 

یافته است. تغییر  نیز  پایداری سیستم  محدوده 
   همان طور که در نمودار دامنه-سرعت سیال، شکل 7، نشان 
از  معینی  حد  تا  سیال،  ویژه  سرعت  افزایش  با  است  شده  داده 

سرعت که نقطه اوج نمودار دامنه بی بعد بر حسب سرعت سیال نیز 
پیوسته  صورت  به   ، max min

ˆ ˆ( ) /W W− 2 دینامیکی،  دامنه  می باشد 
شیب  همچنین  و  شده  اشاره  اوج  نقطه  که  است  یافته  افزایش 
متفاوت  مختلف  اعمالی  ولتاژهای  برای  دامنه  کاهش  و  افزایش 
می باشد. به عبارت دیگر با افزایش ولتاژ اعمالی، فرکانس ارتعاشی 
پایین تری  ویژه  سرعت های  در  نتیجه  در  و  یافته  کاهش  ساختار 
رفتار  آمده مشابه  به دست  نتایج  اتفاق می افتد.  پدیده قفل شدگی 
گذشته  تحقیقات  در  شده  ارائه  تجربی  نتایج  در  شده  داده  نشان 

]16و 18[ می باشد.
با  که  نمود  تفسیر  نیز  این گونه  می توان  را  قفل شدگی  پدیده 
سیال  نوسان  یکدیگر،  به  ساختار  و  سیال  فرکانس  شدن  نزدیک 
افزایش  باعث  و  کرده  تقویت  را  همدیگر  اثرات  ساختار  ارتعاش  و 
سیال  قفل شدگی،  ناحیه  از  خروج  با  ولی  می شوند،  یکدیگر  دامنه 
کاهش  ارتعاش  دامنه  و  نموده  خنثی  را  یکدیگر  اثرات  ساختار  و 
می یابد که این پدیده در شکل 8 نشان داده شده است. نمودار های 
نشان داده شده ارتعاش میکروتیر و سیال را بدون در نظر گرفتن 
به  سیال  جریان  و  ولتاژ  اساس  بر  ترتیب  به  و  متقابل  اثرات 
نوسان  بررسی  برای  دیگر  عبارت  به  می دهد،  نشان  مجزا  صورت 
ارتعاش  بررسی  و جهت  کرده  فرض  را صلب  میکروساختار  سیال، 
که  همان طور  است.  شده  گرفته  نادیده  سیال  اثر  میکروساختار، 

 

 

 مختلف  اعمالی ارتعاش میکروتیر بر حسب سرعت ویژه سیال برای ولتاژهای دینامیکی دامنه :7شکل 

  

شکل 7: دامنه دینامیکی ارتعاش میکروتیر بر حسب سرعت ویژه سیال برای ولتاژهای اعمالی مختلف 
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معین،  سرعت  با  سیال  ارتعاش  است  مشخص  8-الف  شکل  در 
معین،  ولتاژ  اثر  تحت  میکروساختار  ارتعاش  با   ، ˆ /U = 5 25

صورت  یکسان  تقریباً  فرکانس  با  و  بوده  هماهنگ   ، ˆ /V = 3 8

ˆ و ثابت نگه  داشتن  /U =12 5 می گیرد. با افزایش سرعت سیال به
ولتاژ اعمالی به میکروتیر، همان طور که در شکل 8-ب نشان داده 
شده است، فرکانس ارتعاش سیال افزایش یافته و با توجه به ثابت 

بودن فرکانس ارتعاش ساختار، فرکانس ارتعاش آن ها از هم دورتر 
شده است. با توجه به وقوع این پدیده، قابل پیش بینی خواهد بود 
با  سیال  و  میکروساختار  حرکت  ارتعاش،  از  معینی  شرایط  در  که 
ارتعاش کل سیستم  دامنه  کاهش  یکدیگر، سبب  اثر  خنثی کردن 
شامل میکروساختار و سیال تحت اثر همزمان ولتاژ و جریان سیال 

گردد. 

 

 )الف(

 

 )ب(

ˆمقایسه تاریخچه زمانی بیشترین دامنه ارتعاش میکروتیرتحت اثر ولتاژ، : 8شکل  /V  3 ، و ارتعاش سیال بدون در نظر گرفتن اثرات یکدیگر برای 8
ˆویژه مختلف )الف( دو سرعت /U  5 ˆ)ب(   25 /U 12 5 

 

، و ارتعاش سیال بدون در نظر گرفتن اثرات یکدیگر برای دو  ˆ /V = 3 8 شکل 8: مقایسه تاریخچه زمانی بیشترین دامنه ارتعاش میکروتیرتحت اثر ولتاژ، 
ˆ /U =12 5 ˆ )ب(  /U = 5 25 سرعت  ویژه مختلف )الف( 
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6- نتیجه گیری 
ارتعاش  بر  حاکم  معادالت  بار  اولین  برای  حاضر  تحقیق  در 
میکروتولیدکننده گردابه تحت اثر ولتاژ با در نظر گرفتن اثرات ناشی 
معادله  از  استفاده  با  پسا،  و  برآ  نیروهای  به صورت  سیال  جریان  از 
واندرپل، اصل همیلتون و تئوری  اویلر-برنولی استخراج شده و با کمک 

روش های عددی حل و نتایج زیر حاصل شد:
جریان سیال تحت شرایطی که متأثر از ویژگی های سیال و   •
ساختار می باشد می تواند باعث تغییر دامنه ارتعاش میکروتیر تحت اثر 
ولتاژ  گردد. به عبارت دیگر، با این فرض که فرکانس ارتعاش میکروتیر 
بزرگ تر از فرکانس سیال در حال جریان می باشد، با افزایش سرعت 
جریان سیال که منجر به افزایش فرکانس گردابه و عدد رینولدز سیال 
می شود، دامنه به تدریج افزایش یافته و بعد از رسیدن به نقطه اوج، 
آن  با  متناظر  و سرعت  اوج  نقطه  به کاهش می نماید.  شروع  مجدداً 

متغیر بوده و تابع ولتاژ و ویژگی های ساختار و سیال است.
پدیده  ایجاد  از  ناشی  شده  اشاره  دامنه  کاهش  و  افزایش   •
قفل شدگی می باشد که نتیجه نزدیکی و یا دوری فرکانس ساختار و 
قفل شدگی  پدیده  دیگر  عبارت  به  یکدیگر می باشد.  به  نسبت  سیال 
زمانی اتفاق می افتد که ارتعاش ساختار و سیال از لحاظ دامنه بتوانند 

اثر یکدیگر را تقویت نمایند.
با فرض ثابت ماندن جریان سیال، اعمال ولتاژ نیز می تواند   •
منجر به افزایش و کاهش دامنه گردد. بدین صورت که ولتاژ اعمالی به 
میکروتیر عالوه بر اثری که به عنوان نیروی خارجی بر میکروتیر دارد 
و باعث ارتعاش آن می شود، با تغییر سفتی الکتریکی ساختار، موجب 
تغییر فرکانس ارتعاشی آن نیز می گردد، در نتیجه با توجه به نوع و 
تنظیم کننده  پارامتر  عنوان  به  ولتاژ  از  سرعت جریان سیال می توان 

جهت وقوع یا دوری از پدیده قفل شدگی استفاده کرد.
مشخص نمودن نوع و سرعت جریان سیال در سیستم های   •
میکروالکترومکانیکی از این جهت حائز اهمیت است که با تعیین آن ها 
می توان دقت اثر ولتاژ اعمالی را با انتخاب مناسب ویژگی های هندسی 

میکروتیر و فرکانس ارتعاشی متناظر با آن باالتر برد. 
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