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برداشت انرژی الکتریکی از تیر یکسردرگیر پیزوالکتریک با تحریک مودهای ارتعاشی حاصل میگردد .مودهای ارتعاشی دارای گرههای کرنشی
است که توزیع کرنش در راستای تیر در این نقاط تغییر عالمت میدهد .مودهای ارتعاشی تیر یکسردرگیر به جز اولین مود دارای گرههای کرنشی
مشخصی است .از نظر تئوری و تجربی نشان داده میشود که گره های کرنشی مودهای ارتعاشی با الکترودهای پیوسته باعث حذف ولتاژ خروجی
الکتریکی میگردد .اگر از الکترودهای جدا شده به جای الکترودهای پیوسته استفاده شود ولتاژ خروجی ناشی از تحریک دومین مود میتواند به
طور قاب ل توجهی افزایش یابد .با استفاده از تئوری قانون گوس در معادله مدار الیه پیزوالکتریک تحت خمش دینامیکی ،پاسخ ولتاژ ناشی از
جفتشدگی الکترومکانیک حاصل میشود .یکی از پارامترهای مؤثر در پاسخ ولتاژ ترم جفتشدگی مودال است که عالوهبر وابستگی به هندسه،
جنس و پارامترهای پیزوالکتریک تیر برداشت کننده انرژی ،به تابع ویژه شیب خمش محاسبه شده در مرزهای الکترودها نیز وابسته است .اگر
شیب ها در مرزهای الکترودهای پیوسته برای شکل مود مربوطه به یکدیگر نزدیک باشند ،خروجی الکتریکی در آن مود بسیار کوچک خواهد بود.
در این پژوهش با روشهای تئوری و تجربی تأثیر گرههای کرنشی در برداشت انرژی از تیر یکسردرگیر پیزوالکتریک در حاالت فرکانس تحریک
تشدید و غیرتشدید مورد بررسی واقع می شود .در عین حال تأثیر بار مقاومتی بر نتایج ولتاژ و توان خروجی و حصول بار مقاومتی بهینه مورد توجه
قرار میگیرد.
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The energy harvesting of a piezoelectric cantilever beam is obtained from the excitation of vibration
modes. Vibration modes have strain nodes where the strain distribution changes in the direction of the
beam length. Covering the strain nodes of the vibration modes with continuous electrodes effects a
cancellation of the voltages outputs. The use of segmented electrodes prevents voltage cancellations for
multi-mode vibration. The theory of Gauss law is presented for the voltage response due to the electro
mechanic coupling. The effective parameter in the voltage response is the modal coupling term. This
parameter depends on geometry, material, piezoelectric coefficients and the Eigen function of bending
slope. If the slopes of the electrodes boundaries are close together, the electric response of vibration
mode is very small. The resistive load affects the voltage and generated power. The optimum resistive
load is considered for segmented and continuous electrodes, and then the power output is verified. One
of the effective parameters on energy harvesting performance is the existence of concentrated mass.
This topic is studied in this paper. Resonance and off-resonance cases are considered for the harvester.
In this paper, both theoretical and experimental methods are used for satisfactory results.
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 -1مقدمه
برداشت انرژی از ارتعاشات سازه برای تجهیزات الکتریکی میتواند مفید و
مناسب باشد .تحقیقات و مطالعات انجامشده نشاندهنده اهمیت این موضوع
است .برداشت انرژی میتواند در تجهیزات و باطریهای قابل شارژ و
سنسورهای بیسیم به کار رود .تعدادی از تحقیقات در پارامترهای ابعادی ،نوع
ماده و تأثیر شکل سازه در عملکرد برداشت انرژی متمرکز شدهاند.
رنو و همکاران ] [1روش بیشینهکردن برداشت انرژی یک منبع انرژی را
به وسیله بهینهکردن پارامترهای سازه ای پیشنهاد کردند .آنها روش تحلیل

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:
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توان حاصله از برداشت انرژی سیستم پیزوالکتریک را ارائه دادند .گاماتونی و
همکاران ] [2برداشت انرژی برای محدودهای از فرکانسهای تحریک را بیان
کردند .در تحقیق انجامشده روش بیشینهکردن انرژی مورد توجه واقع شده
است .الوین و همکاران ] [3نتیجه گرفتند که بار یک غلطک میتواند کرنش
مکانیکی برای برداشت انرژی تولید کند .آنها از این موضوع برای شناسایی
آسیب با استفاده از انرژی حاصله استفاده کردند .نافر و بین ] [4کاربرد
برداشت انرژی را در وسایل الکتریکی ارائه کردند .ایجاد توان برای سنسور
بیسیم در تحقیق آنها توضیح داده شد .گرانستروم و همکاران ] [5به
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 -2تئوری
مودهای ارتعاشی تیر یکسردرگیر به جز اولین مود دارای گرههای کرنشی
مشخصی است که در آنها توزیع کرنش دینامیکی در جهت طول تیر تغییر
میکند .به طور تئوری و تجربی نشان داده میشود که گرههای کرنشی
مودهای ارتعاشی با الکترودهای پیوسته سبب حذف ولتاژ خروجی الکتریکی
می گردد .معادله مدار الیه پیزوالکتریک تحت خمش دینامیکی با استفاده از
قانون گوس و با توجه به شکل  1به صورت رابطه ( )1ارائه میشود ].[18
()1

𝑑
)𝑡(𝑣
= )𝐴𝑑𝑛 ∙ 𝐷 ∫(
𝐴 𝑡𝑑
𝑙𝑅

که 𝐷 بردار جابهجایی الکتریکی در الیه پیزوالکتریک 𝑣(𝑡) ،ولتاژ حاصله𝑅𝑙 ،
بار مقاومتی و  nبردار نرمال بوده و انتگرال بر سطح الکترود خواهد بود .به این
ترتیب تنها مؤلفه  𝐷3از بردار 𝐷 که در راستای عمود بر صفحه است ،در
محاسبه انتگرال استفاده میگردد.
طبق رابطه ( )2کرنش محوری در یک سطح مشخص  zاز محور خنثی تیر
چند الیهای متناسب با انحنا تیر در آن موقعیت است.

()2

)𝑡 𝜕 2 𝑤(𝑥,
𝜕𝑥 2

𝑧𝑠1 (𝑥, 𝑦, 𝑡) = −

𝑤 تابع تغییر شکل و  𝑠1تابع کرنش است که به صورت روابط ( )4,3به دست
میآید.
()3
()4

𝑝

𝑠
𝐷3 = 𝑒31 𝑠1 + 𝜀33
𝐸3

)𝑡(𝑣−
𝑝2ℎ

= )𝑡( 𝐸3

 𝐷3بردار جابه جایی الکتریکی در راستای عمود بر صفحه در الیه
پیزوالکتریک 𝑒31 ،ضریب پیزوالکتریک 𝜀𝑠33 ،ضریب دیالکتریک ℎ𝑝 ،ضخامت
الیه پیزوالکتریک 𝐸3 ،میدان الکتریکی و  𝑠𝑝1کرنش الیه پیزوالکتریک است.
رابطه ( )3به عنوان معادله ساختاری پیزوالکتریک و رابطه ( )4بیان
میدان الکتریکی است که با استفاده از روابط ( )4,3برای حالت مدار الکتریکی
با اتصال سری رابطه ( )5حاصل میشود ].[19

]Fig.1 The bimorph beam with substructure and electrical circuit [18
شكل  1تیر پیزوالکتریک با مدار الکتریکی ][18
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پیوستگی الکترود ،پتانسیلهای الکتریکی یکدیگر را خنثی میکنند .با
استفاده از تئوری قانون گوس در معادله مدار الیه پیزوالکتریک تحت خمش
دینامیکی ،پاسخ ولتاژ ناشی از جفتشدگی الکترومکانیک حاصل میشود.
استفاده از الکترودهای جداشده از ایجاد پدیده حذف ولتاژ در ارتعاشات چند
مودی جلوگیری میکند .تیر دوشکلی یکسردرگیر با الکترود پیوسته و تیر
دوشکلی با الکترودهای جداشده در حاالت تحریک تشدید و غیرتشدید مورد
استفاده برای این تحقیق خواهد بود .در عین حال تأثیر بار مقاومتی بر نتایج
ولتاژ و توان خروجی و حصول بار مقاومتی بهینه مورد توجه قرار میگیرد.

] [ DOR: 20.1001.1.10275940.1396.17.10.57.5

برداشت انرژی از قطعات پیزوالکتریک در مود کشش پرداختند .به دست
آوردن توان الکتریکی حاصل از کشش یک تسمه پلیمر پیزوالکتریک مورد
توجه آنها قرار گرفت .جین و همکاران ] [6یک تولیدکننده الکتریکی ارائه
کرد ند که از سازه پیزوالکتریک با غشاء نازک ساخته شده بود .این دستگاه
مولد جریان الکتریکی برای سیستم میکروالکترومکانیک بهکار برده شده است.
زنگ و همکاران ] [7از روش بهینهکردن هندسی برای برداشت انرژی تیر
پیزوالکتریک به وسیله ضریب تبدیل انرژی استفاده کردند .مدار الکتریکی و
بار استاتیکی محدودیتهای این مطالعه است .ارترک و اینمان ] [8مدل یک
درجه آزادی و توزیع شده را برای برداشت انرژی از تیر یکسردرگیر با استفاده
از تصحیحکننده ارائه دادند .آنها با استفاده از روش تحلیلی پاسخ الکتریکی
تیر پیزوالکتریک با تحریککننده ارتعاشی را حاصل کردند .شن و همکاران
] [9بررسی عملکرد برداشت انرژی از انواع مختلف مواد پیزوالکتریک را انجام
دادند .در تحقیق آنها مقایسه پاسخ الکتریکی برای انواع مواد مورد استفاده
برای پیزوالکتریکها ارائه شد .لی و همکاران ] [10یک طراحی جدید برای
برداشت انرژ ی از تیر پیزوالکتریک را بیان کردند که در مودهای چندگانه
ارتعاشی سازه پیزوالکتریک بهکار بردند.
اتمن و همکاران ] [11تأثیر مبدل در بیشینهکردن توان حاصله یک
دستگاه پیزوالکتریک را مورد تحقیق قرار دادند .در تحقیق آنها نشان داده
شده که مدار الکتریکی یکی از پارامترهای مؤثر برای بررسی عملکرد برداشت
انرژی است .گوان و لیاو ] [12تأثیر مدارهای الکتریکی در برداشت انرژی را
نشان دادند .آنها بیشینهکردن انرژی را با ذخیره انرژی الکتریکی در خازن و
با استفاده از مدار الکتریکی حاصل کردند .روپ و همکاران ] [13روش جدید
طراحی برای برداشت انرژی از پوسته پیزوالکتریک با پارامترهای ماده
پیزوالکتریک و بار مقاومتی در مدار الکتریک ارائه کردند.
علیقلیزاده و همکاران ] [14به بررسی کنترل فعال ارتعاش تیر
یکسردرگیر با وصلههای پیزوالکتریک پرداختند .آنها با روش تحلیلی در حل
معادالت جفتشدگی الکترمکانیک ،امکان بهینهسازی همزمان طول و مکان
عملگر پیزوالکتریک به صورت پیوسته را ارائه کردند .کاغذیان و همکاران ][15
به مطالعه ارتعاشات آزاد غیرخطی نانو عملگر پیزوالکتریک دوشکلی
پرداختند .در تحقیق آنها از االستیسیته غیرموضعی و تئوری تیر اویلر برنولی
برای استخراج معادالت ارتعاشات غیرخطی استفاده شده که نتایج خیز
استاتیکی و فرکانس طبیعی حاصل شده است .جباری و همکاران ] [16به
تحلیل دینامیکی تیر غیرخطی پیزوالکتریک با استفاده از روش اجزای محدود
در حاالت گذرا و دائمی پرداختند .در شرایط گذرا رفتار سازه به طور
مشخصی نسبت به حالت دائمی تغییر میکند .پارامتر دیگر برای بررسی
عملکرد برداشتکننده انرژی در تیر پیزوالکتریک وجود گرههای کرنشی در
شکل مودهای ارتعاشی است .کراولی و لوییس ] [17تأثیر گرههای کرنشی در
عملکرد محرکها را توضیح دادند .طبق تحقیق آنها موقعیت محرک باید از
این نقاط دور باشد .در غیر این صورت نیروی حاصله به وسیله محرک کاهش
مییابد ،زیرا یک بخش محرک خالف جهت دیگر بخشها عمل میکند؛
بنابراین نیاز است از محرکهای جداشده برای کنترل سازه انعطافپذیر
استفاده شود.
در این تحقیق نشان داده میشود که پوشش گرههای کرنشی مودهای
ارتعاشی با الکترودهای پیوسته سبب ایجاد پدیده حذف ولتاژ خروجی
میشود .پدیده حذف ولتاژ به حالتی گفته میشود که در طول الکترود،
پتانسیل الکتریکی مثبت و منفی ایجاد گردد و در این حالت با توجه به

مجید جباری

تأثیر گره های کرنشی در برداشت انرژی تیر پیزوالکتریک با تحریک مودهای ارتعاشی

()5

𝑠
𝐿 3
𝑝ℎ
𝜀33
)𝑡(𝑣 )𝑡(𝑣𝑑 𝐿𝑏
)𝑡 𝜕 𝑤(𝑥,
+
∫ 𝑏 = −𝑒31
𝑥𝑑
𝑝ℎ
𝑡𝑑
𝑙𝑅
2
𝑡𝜕 𝜕𝑥 2
0

𝑏 عرض تیر و 𝐿 طول تیر است .میتوان از حالت بسط مودال پاسخ ارتعاشی
عرضی را به صورت روابط ( )10-7حاصل نمود.
∞

()6

)𝑡( 𝑟𝜏)𝑥( 𝑟𝜑 ∑ = )𝑡 𝑤(𝑥,
∞

()7

𝑟=1

𝑠
𝜀33
)𝑡(𝑣 )𝑡(𝑣𝑑 𝐿𝑏
)𝑡( 𝑟𝜏𝑑
+
𝑟= ∑ θ
𝑝ℎ
𝑡𝑑
𝑙𝑅
𝑡𝑑
𝑟=1

𝑠
𝜀33
𝐿𝑏
𝑝ℎ

()8
()9

𝐿 2
𝑝ℎ
)𝑥( 𝑟𝜑𝑑 𝑝ℎ
)𝑥( 𝑟𝜑 𝑑
∫𝑏
𝑏 𝑑𝑥 = −𝑒31
|
2
𝑑𝑥 2
2
𝐿=𝑥 𝑥𝑑
0

𝜃𝑟 = −𝑒31

√1 + 𝑠 2
eq
𝑝𝐶𝜔

()10

eq

= 𝑝𝐶

= 𝑅opt

()11

)𝑡(𝑣
𝑟𝐻𝜔𝑗 = 𝑟𝐴 𝑡𝑟𝜔𝑗 𝑒 𝑟𝐴 𝑟𝜃 =
𝑙𝑅

+

)𝑡(𝑣𝑑 eq

𝑡𝑑

𝑝𝐶

()12

𝑡𝜔𝑗 𝑒 𝑟𝐹 = 𝑓 𝜏𝑟 (𝑡) = 𝐻𝑟 𝑒 𝑗𝜔𝑡 , 𝑣(𝑡) = 𝑉𝑒 𝑗𝜔𝑡 ,

با بهکارگیری رابطه ( )12در معادالت الکترومکانیک روابط ( )15-13حاصل
میگردد.
()13

𝑟𝐹 = 𝑉 𝑟𝜃 (𝜔𝑟2 − 𝜔2 + 𝑗2𝜉𝑟 𝜔𝑟 𝜔)𝐻𝑟 +

مهندسی مکانیک مدرس ،دی  ،1396دوره  17شماره 10

()14

𝑟=1

𝑑𝑎𝐻𝑏 𝑝𝜌 = 𝑟𝐹

()15
𝑑𝑎 دامنه شتاب تحریک 𝑡 ،زمان 𝜌𝑝 ،دانسیته الیه پیزوالکتریک 𝜉𝑟 ،نسبت
میرایی 𝜔𝑟 ،فرکانس طبیعی تیر و 𝐻 ضخامت تیر است .بزرگبودن 𝑟𝜃 سبب
تحریک قویتر مدار خواهد شد؛ بنابراین شیب خمش (چرخش مقطع عرضی)
در الکترودها پارامتر مؤثری در برداشت انرژی پیزوالکتریک است.
اگر شیبها در مرزهای الکترودهای پیوسته برای شکل مود مربوطه
خیلی به یکدیگر نزدیک باشد خروجی الکتریکی در آن مود بسیار کوچک
خواهد بود .تجربه نشان میدهد که شرایط مرزی خاصی مانند تکیهگاه ثابت-
ثابت با الکترودهای پیوسته برای برداشت انرژی مناسب نیست .فیزیک این
مسأله مربوط به توزیع کرنش در طول تیر است .اگر عالمت توزیع کرنش در
طول تیر تغییر کند شرایط حذف خروجی الکتریکی در شارژ بهدستآمده به
وسیله الکترودهای پیوسته ایجاد میگردد .طبق رابطه ( )9پاسخ ولتاژ بستگی
به انتگرال تابع ویژه انحنا دارد .اگر عالمت انحنا برای یک مود ارتعاشی تغییر
کند شارژ الکتریکی خالص ناشی از حذف مساحتهای مثبت و منفی در
نمودار تابع شکل انحنا در طول تیر کاهش مییابد؛ بنابراین حل فیزیکی که
به بررسی انتگرال تکههای الکترودها می پردازد نسبت به الکترودهای پیوسته
ترجیح داده میشود.
در برداشت انرژی از ارتعاشات خمشی تیر یکسردرگیر موقعیت الکترودها
و الیههای پیزوالکتریک میتواند خیلی مهم باشد .موقعیتها در تیر که
عالمت توزیع کرنش خمشی (در یک سطح ثابت ازمحور خنثی) برای یک مود
ارتعاشی تغییر میکند را گره کرنشی مینامند .به دلیل اینکه کرنش خمشی
در هر نقطه با انحنا در تئوری تیر نازک متناسب است ،گرههای کرنشی مود
ارتعاشی ،نقاط تغییر جهت انحنا توابع ویژه مربوطه است .موقعیت گرههای
کرنشی برای تیر یکسردرگیر بر پایه تئوری اویلر -برنولی ارائه میگردد .نتیجه
تابع ویژه نرماالیزشده مود ارتعاشی -rام به صورت روابط ( )17,16است.
()16

1
𝑟𝜆
𝑟𝜆
𝑟𝜆
𝑟𝜆
])𝑥 [cosh 𝑥 − cos 𝑥 − 𝜎𝑟 (sinh 𝑥 − sin
𝐿𝑚
𝐿
𝐿
𝐿
𝐿

√ = )𝑥(𝜑

𝑟𝜆 sinh 𝜆𝑟 − sin
𝑟𝜆 cosh 𝜆𝑟 + cos

()17

= 𝑟𝜎

𝑟𝜆 مقدار فرکانس ویژه تیر و 𝑚 جرم تیر است.
با استفاده از رابطه ( )18فرکانسهای طبیعی تیر برداشت انرژی در
شرایط مدار کوتاه حاصل میگردد.
()18

𝑏2
3
) (ℎ
𝑝 3

= 𝐼𝑌

) 𝑝𝑚 = 𝑏(2𝜌𝑝 ℎ

𝐼𝑌
𝜔𝑟 = 𝜆 2𝑟 √ 4
𝐿𝑚

شکل  2تغییرات کرنش ̅𝜀 برای مود اول تا چهارم را برحسب موقعیت نسبت
طولی 𝐿 𝑥̅ = 𝑥/نشان میدهد .برای تیر یکسردرگیر همه مودهای ارتعاشی به
𝑥
جز مود اول دارای گره کرنشی است .موقعیت گره کرنشی در مود دوم = ̅
 0.2165موقعیت جدایش الکترودها خواهد بود .در این حالت اگر الکترود به
طور پیوسته باشد ،مساحت منفی منحنی کرنش در  0 ≤ 𝑥̅ ≤ 0.2165باعث
حذف مساحت مثبت 0.2165 ≤ 𝑥̅ ≤ 1و باعث کاهش ولتاژ خروجی در
برداشت انرژی میشود .مود سوم ارتعاشی دارای دو گره کرنشی در
موقعیتهای نسبت طولی  𝑥̅ = 0.1323, 0.4965است.
براساس رابطه ( )6ظرفیت الکتریکی با پارامترهای طول ،عرض و
ضخامت الکترودها و ضریب دیالکتریک حاصل میشود.
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که 𝑡𝑟𝜔𝑗𝑒 𝑟𝐴 پاسخ سرعت مودال و 𝑟𝐻 پارامتر وابسته به تابع زمانی است .این
تابع در واقع یک تابع پاسخ ولتاژ ارائه شده به وسیله )𝑡(𝑣 است؛ بنابراین اگر
تیر تحت تحریک تشدید مرتعش شود مدار الکتریکی بستگی به شکل مود
مربوطه به صورت رابطه ( )12رفتار خواهد کرد.

∞

1
eq
( + 𝑗𝜔𝐶𝑝 ) 𝑉 − 𝑗𝜔 ∑ 𝜃𝑟 𝐻𝑟 = 0
𝑙𝑅
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 𝐶eqظرفیت الکتریکی،
)𝑡( 𝑟𝜏 تابع پارامتر زمان 𝜑𝑟 ،تابع شکل مودال𝑝 ،
فرکانس تحریک 𝑠 ،ضریب از دست دادن انرژی و  𝑅optبار مقاومتی بهینه
] [19است.
پاسخ سرعت 𝑥𝑑 𝑑𝜑𝑟 (𝑥) /یکی از خروجی های سیستم در اثر تحریک
ارتعاشی پایه تیر است و با تغییر پاسخ ولتاژ ناشی از جفتشدگی
الکترومکانیک تغییر میکند .یکی از ترمهای بحرانی پارامتر جفتشدگی
مودال 𝑟𝜃 است و این ترم تابعی است که عالوهبر وابستگی به هندسه ،جنس و
پارامترهای پیزوالکتریک تیر برداشتکننده انرژی به تابع ویژه شیب خمش
(چرخش مقطع عرضی) در الکترودها نیز وابسته است .با توجه به اینکه فرض
میشود هر الکترودی سطح الیه پیزوالکتریک را پوشش میدهد و از آنجایی
که شیب در انتهای تکیهگاه ثابت صفر است؛ بنابراین مقدار تابع 𝑟𝜃 بستگی به
شیب انتهای آزاد دارد .در عین حال ترم جفتشدگی الکترومکانیک مودال به
ناحیه تحت پوشش به وسیله الکترودها روی سطح پیزوالکتریک وابسته است.
اگر اختالف شیب ها در مرزهای الکترودها برای آن مود بزرگ باشد مقدار این
تابع در رابطه ( )2از مود ارتعاشی -rام نیز بزرگ خواهد بود .به عنوان یک
نتیجه بستگی به موقعیت الکترودها ،جفتشدگی الکترومکانیک مودال در مود
ارتعاشی خاصی میتواند بزرگ و یا کوچک باشد.
اگر هدف مورد نظر برداشت انرژی از مود ارتعاشی مشخصی باشد و این
مود با تحریک سیستم به صورت هارمونیک در فرکانس طبیعی -rام حاصل
شود ،در این صورت بخش اصلی تابع 𝑟𝜃 در مدار از ترم -rام رابطه حاصل
میگردد .بنابراین رابطه ( )7به صورت رابطه ( )11تبدیل میشود.
𝜔

مجید جباری

مجید جباری

تأثیر گره های کرنشی در برداشت انرژی تیر پیزوالکتریک با تحریک مودهای ارتعاشی

الکترودها استفاده میشود تا مقدار توان بیشینه حاصل شود .نتایج حاصله
برای بخش های جداشده شامل ولتاژ و توان منتقل شده به مقاومت باری
بهینه خواهد بود و با استفاده از یکسوکننده میتوان ولتاژهای حاصله را با
یکدیگر ترکیب کرد.
شماتیک اجرای آزمایش و تجهیزات مورد نیاز در شکل  4نشان داده شده
است.
 -4پاسخ الکتریکی در اثر تحریک فرکانس تشدید
Fig. 2 The strain mode shape of the cantilevered beam

شكل  2تغییرات کرنش در طول تیر ،برای مود اول تا چهارم

 -3نمونه مورد آزمایش و تحلیل

Fig. 4 The experimental setup equipment

شكل  4شماتیک اجرای آزمایش و تجهیزات مورد نیاز
جدول  1مشخصات تیر دوشکلی

دانسیته
)(kg/m3

7750

ظرفیت
الکتریکی
)(nF
16

Table 1 The properties material of specimen
ضریب نرمی
ضریب کرنش
ضریب نسبی
االستیک الیه
پیزوالکتریک
دیالکتریک
پیزوالکتریک
-12
)(×10-12m2/N
15

)(εr

)(×10 m/v

2400

-210

Table 2 The results of frequency in experimental and numerical
methods

مقدار فرکانس ) (Hzدر حالت بدون جرم
روش عددی

Bimorph
Ultrasonic Science and Technology Company
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جدول  2سه مود ارتعاشی اول در روشهای عددی و تجربی

روش تجربی

264.3

263.5

1374

1361

4802

4751

1
2

فرکانس
اول
دوم
سوم
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Fig. 3 The position of the strain nodes and the segmented electrodes
شكل  3نمونه آزمایش و موقعیت گرههای کرنشی
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تیر دوشکلی 1پیزوالکتریک تهیه شده از شرکت  USTCبا خصوصیات ارائه
شده از طرف سازنده در شکل  3نشان داده شده است .تیر دوشکلی با اتصال
سری و با ضخامت  ،0.76mmطول  ،40mmعرض  7.1mmو با وزن  1.67grبا
تکیهگاه صلب پلیکربنات است .مشخصات تیر دوشکلی در جدول  1نشان
داده شده است ].[19
تحقیقات انجام شده از دو بخش تئوری و تجربی تشکیل شده است.
محاسبه موقعیت گره های کرنشی و مقدار بار مقاومتی و توان حاصله از روابط
تئوری بهدستآمده و نتایج ولتاژ در حاالت مدار باز و با بار مقاومتی از روش
آزمایش حاصل شده است .در اجرای آزمایش شرایط الکترودهای جداشده و
الکترودهای پیوسته در تیر دوشکلی در نظر گرفته میشود و برداشت انرژی
در آنها مورد بررسی قرار میگیرد.
تحریک تیر دوشکلی در فرکانسهای اول ،دوم و سوم به وسیله لرزاننده
انجام میگیرد .از آنجایی که هدف اصلی نشاندادن اهمیت گرههای کرنشی
در برداشت انرژی به وسیله تیردوشکلی یکسردرگیر است؛ بنابراین ابعاد تیر به
نوعی انتخاب شده تا شرایط تیر اویلر -برنولی حاصل شود.
سه مود ارتعاشی اول برای نشان دادن شرایط حذف ولتاژ در مودهای
ارتعاشی درنظر گرفته میشود .باید توجه کرد که هدف بررسی حذف ارتعاشی
در تحریک مودها که در تئوری مورد انتظار است .در اولین مود ارتعاشی هیچ
گره کرنشی وجود ندارد و مبحث گره های کرنشی در مودهای دوم به باالست.
با توجه به موقعیتهای گرههای کرنشی ،الکترودها برش خواهند داشت و
بر اساس مود دوم به دو بخش و با توجه به مود سوم به سه بخش تقسیم
میشوند .به این ترتیب الکترود تیر دوشکلی در موقعیتهای به نسبت طولی
 𝑥̅ = 0.1323, 0.2165, 0.4965برش میشود (شکل  .)3این برش الکترود در
هر دو الیه باال و پایین رخ داده است .برش الکترودها براساس موقعیت
گرههای کرنشی به وسیله اسید نیتریک (تیزاب) انجام میگیرد.
جهت بررسی برداشت انرژی از مقاومت باری بهینه برای هر بخش
2

جهت محاسبه بار مقاومتی نیاز به یافتن ظرفیت الکتریکی است که براساس
مشخصات ابعادی الکترودها و الیه های پیزوالکتریک برای هر بخش از جدایش
الکترودها می توان ظرفیت الکتریکی و بار مقاومتی بهینه را حاصل کرد.
جدول  2نتایج فرکانسهای طبیعی تیر پیزوالکتریک در روشهای تئوری و
تجربی را نشان میدهد.

تأثیر گره های کرنشی در برداشت انرژی تیر پیزوالکتریک با تحریک مودهای ارتعاشی

جدول  3پاسخ ولتاژ برای بخشهای جداشده الکترودها و الکترود پیوسته
Table 3 The results of the amplitude of the voltage response

دامنه ولتاژ در مود
سوم )(mV

دامنه ولتاژ در
مود دوم

)(mV

دامنه ولتاژ در
مود اول

ID

)(mV

1.61
-0.49
-3.3
5.38

5.09
0.89
-5.59
-10.04

12.2
6.0
14.3
8.1

1
2
3
4

3.2

-9.65

41.4

بدون جدایش
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 -5پاسخ الکتریکی در اثر تحریک فرکانس غیرتشدید
در این حالت انرژی الکتریکی به بار مقاومتی منتقل میشود .در حالت
غیرتشدید فرکانس تحریک نزدیک فرکانس تشدید نیست .در حالت
غیرتشدید بار تحریک با دامنه شتاب ورودی  90m/s2به طور هارمونیک اعمال
میشود.
برای بررسی توان حاصله در بار مقاومتی برای حاالت مدل پیوسته و
جدایش الکترودها در محدوده فرکانس غیرتشدید از فرکانس  240Hzبه
عنوان فرکانس اول تحریک کمتر از فرکانس طبیعی اول ) (264.3Hzاستفاده
میشود .ولتاژ و توان خروجی طبق روابط به مقدار بار مقاومتی بستگی دارد.
بار مقاومتی مورد نظر به صورت بهینه برای الکترود پیوسته و الکترودهای
جداشده طبق رابطه ( )10انتخاب شده است .نتایج توان حاصله در
فرکانس های تحریک غیرتشدید با بار مقاومتی بهینه برای الکترود پیوسته و
جداشده در جدولهای  6-4ارائه شده است .طبق نتایج توان تولیدشده
الکترود پیوسته بیش از  14برابر توان حاصله از الکترودهای جداشده است.
فرکانس دوم غیرتشدید مقدار  1250Hzکمتر از فرکانس طبیعی دوم
) (1374Hzانتخاب شده است .طبق نتایج بهدستآمده توان تولیدشده الکترود
پیوسته بیش از  1.4برابر حالت الکترودهای جداشده با بار مقاومتی بهینه
است.

Fig. 6 The amplitude of the voltage response of the segmented
electrodes and the continued electrode at the third natural frequency
شكل  6پاسخ ولتاژ برای بخشهای جداشده الکترودها و الکترود پیوسته در مود سوم
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Fig. 5 The amplitude of the voltage response of the segmented
electrodes and the continued electrode at the second natural frequency
شكل  5پاسخ ولتاژ برای بخشهای جداشده الکترودها و الکترود پیوسته در مود دوم

اگر تیر دوشکلی به وسیله مود ارتعاشی سوم مرتعش گردد گرههای کرنشی
در موقعیتهای  3.5mm ،x=0.94در طول تیر ایجاد میشوند .برای این حالت
پاسخ ولتاژ برای بخش های جداشده الکترودها و الکترود پیوسته در جدول 3
نشان داده شده است .در حالتی که تیر در سومین فرکانس طبیعی آن
تحریک میگردد بخشهای  1و  4در شرایط فشار و بخشهای  3و  2در
شرایط کشش و سپس در حالت عکس واقع میگردند؛ بنابراین ولتاژ
بخشهای  1و  4دارای  180درجه اختالف فاز با ولتاژ ایجاد شده بخشهای 3
و  2است .شکل  6پاسخ ولتاژ الکترود پیوسته و الکترودهای جداشده را نشان
میدهد .در حالت الکترود پیوسته تغییر فاز در گره کرنشی باعث ایجاد پدیده
حذف ولتاژ میشود .بیشترین پاسخ ولتاژ از جمع قدرمطلق دامنه ولتاژ
الکترودهای جداشده حاصله در طرفین گرههای کرنشی در موقعیتهای
 3.5 mm ،x=0.94بهدست میآید .طبق نتایج حاصله دامنه ولتاژ الکترودهای
جداشده بیش از  3.3برابر دامنه ولتاژ الکترود پیوسته است.
با توجه به نتایج حاصله برای تحریک در مودهای دوم و سوم طبیعی تیر
دوشکلی ،پاسخ ولتاژ الکترود پیوسته کمتر از حالت الکترودهای جداشده است
و بنابراین الکترود پیوسته برای دریافت ولتاژ با تحریک فرکانسهای دوم و
سوم مناسب نیست.
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در محاسبه بار مقاومتی بهینه ،مقدار ضریب از دستدادن انرژی  0.01در نظر
گرفته شده است .تحریک اعمال شده در پایه تیر دوشکلی به وسیله شیکر در
حالت هارمونیک خواهد بود .بار تحریک با دامنه شتاب ورودی  45m/s2به طور
هارمونیک در حاالت مختلف اعمال میشود .اگر تیر دوشکلی به وسیله مود
ارتعاشی اول تحریک شود گره کرنشی در طول تیر ایجاد نمیشود .در این
حالت دامنه پاسخ ولتاژ در الکترود پیوسته باید معادل ترکیب دامنه پاسخهای
ولتاژ در الکترودهای جدا شده باشد .پاسخ ولتاژ برای بخشهای جداشده
الکترودها و الکترود پیوسته در جدول  3نشان داده شده است .طبق نتایج
حاصله مالحظه میشود که دامنه ولتاژ الکترود پیوسته نزدیک به الکترودهای
جداشده در مود اول است .وجود فضای کوچکی بین الکترودهای جداشده
سبب اختالف ناچیز در این دو حالت شده است .به هر حال نتایج نشان
می دهد الکترود پیوسته برای برداشت انرژی در حالت مود اول ارتعاشی
مناسب است.
اگر تیر دوشکلی به وسیله مود ارتعاشی دوم مرتعش شود گره کرنشی در
موقعیت  x=8.7mmدر طول تیر ایجاد میشود .در این وضعیت الکترود
جداشده بخشهای  1و  2در شرایط فشار و بخشهای  3و 4در شرایط کشش
و سپس در حالت عکس واقع میگردند؛ بنابراین ولتاژ بخشهای  1و  2دارای
 180درجه اختالف فاز با ولتاژ ایجاد شده بخشهای  3و  4است .در حالت
الکترود پیوسته ،تغییر فاز در گره کرنشی سبب ایجاد پدیده حذف ولتاژ
می شود .بیشترین پاسخ ولتاژ از جمع قدرمطلق دامنه ولتاژ الکترودهای
جداشده حاصله در طرفین گره کرنشی در موقعیت  x=8.7mmبهدست میآید.
طبق نتایج حاصله دامنه ولتاژ الکترودهای جداشده بیش از  2برابر دامنه ولتاژ
الکترود پیوسته است .برای این حالت پاسخ ولتاژ برای بخشهای جداشده
الکترودها و الکترود پیوسته در شکل  5نشان داده شده است.
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جدول  4نتایج توان حاصله در بار مقاومتی بهینه در فرکانس غیرتشدید اول
Table 4 The results of the generated power in the optimum resistive
load at the first off-resonance frequency

مجموع توان در مود اول
)×10-11 (W
0.3825

5.534

توان بیشینه در مود اول
)×10-11 (W
0.065
0.01
0.19
0.1175

ID

نوع روش

1
2
3
4

روش جدایش
الکترودها
بدون جدایش

5.534

جدول  5نتایج توان حاصله در بار مقاومتی بهینه در فرکانس غیرتشدید دوم
Table 5 The results of the generated power in the optimum resistive
load at the second off-resonance frequency

مجموع توان در مود دوم
)×10-11 (W
1.07

)×10-11 (W
0.06
0.0012
0.146
0.86

1
2
3
4

روش جدایش
الکترودها
بدون جدایش

1.55

جدول  6نتایج توان حاصله در بار مقاومتی بهینه در فرکانس غیرتشدید سوم
Table 6 The results of the generated power in the optimum resistive
load at the third off-resonance frequency

مجموع توان در مود سوم
)×10-11 (W
1.04

0.591

67

توان بیشینه در مود سوم
)×10-11 (W
0.02
0.001
0.18
0.842
0.591

ID

نوع روش

1
2
3
4

روش جدایش
الکترودها

Fig. 8 The generated power between the continuous electrode and
combination of segmented electrodes
شكل  8توان تولیدشده بین الکترود پیوسته و ترکیب الکترودهای جداشده

 -6حالت وجود جرم متمرکز در انتهای تیر دوشکلی با تحریک
تشدید
وجود جرم متمرکز در انتهای تیر باعث تغییر موقعیت گرههای کرنشی
میگردد .جرم متمرکزی با وزن  0.4گرم واقع در انتهای تیر در نظر گرفته
شده است .این نکته قابل بیان است که نیروی تحریک با دامنه یکسان در دو
حالت وجود جرم و بدون جرم متمرکز بر تیر اعمال میشود .در این وضعیت
موقعیت نسبی گرههای کرنشی برای مود دوم  0.2427و برای مود سوم
 0.1436و  0.5369حاصل شده است .در تیر دوشکلی منتخب خصوصیات
ابعادی و ظرفیت الکتریکی الیه پیزوالکتریک در الکترودهای جداشده در
جدول  7ارائه شده است.
پاسخ ولتاژ با نیروی تحریک اعمالشده برای حالت وجود جرم متمرکز
در انتهای تیر در جدول  8بیان شده است .وجود جرم متمرکز در انتهای تیر
سبب تغییر در پاسخ ولتاژ برای اولین سه مود فرکانس طبیعی میشود.
گرچه وجود جرم متمرکز باعث تغییر در موقعیت گرههای کرنشی
میشود ،ولی در نسبت افزایش ولتاژ (بین دو حالت الکترودهای جداشده با
الکترود پیوسته) در مود دوم و مود سوم با وضعیت بدون جرم متمرکز
تغییری حاصل نمیکند .در حالت کلی وجود جرم متمرکز در انتهای تیر
سبب کاهش فرکانس تشدید شده و در نتیجه کاهش ولتاژ خروجی در هر سه
جدول  7خصوصیات ابعادی و ظرفیت الکتریکی الکترودهای جداشده
Table 7 The dimensions and the electrical capacitance of the divided
electrodes
eq

بدون جدایش

)𝐶𝑝 (nF

)hp(mm

)b(mm

)B(mm

̅𝑥

ID

2.28

0.38

7.1

5.744

0.1436

1

1.574

0.38

7.1

3.964

0.2427

2

4.673

0.38

7.1

11.768

0.5369

3

7.354

0.38

7.1

18.524

1

4
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1.55

توان بیشینه در مود دوم

ID

نوع روش

Fig. 7 the voltage amplitudes of the continues electrode and the
segmented electrodes for excitation frequencies of 240, 1250 and
4350Hz
شكل  7دامنههای ولتاژ الکترودهای پیوسته و جداشده

] [ Downloaded from mme.modares.ac.ir on 2023-01-09

فرکانس سوم غیرتشدید مقدار  4350Hzکمتر از فرکانس طبیعی سوم
) (4802Hzدر نظر گرفته شده است .طبق نتایج بهدستآمده توان تولیدشده
الکترودهای جداشده بیش از  1.7برابر حالت الکترود پیوسته با بار مقاومتی
بهینه است.
دامنه ولتاژ الکترودهای جداشده در فرکانسهای تحریک  1250 ،240و
 4350Hzجاصل شده است .طبق نتایج بیشترین ولتاژ خروجی در فرکانس
 240Hzمربوط به الکترود جداشده شماره  3است .در فرکانس تحریک  1250و
 4350Hzبیشترین مقدار دامنه ولتاژ مربوط به الکترود جداشده شماره 4
حاصل شده است .دلیل این موضوع مربوط به انحنا الکترودهای جداشده در
مودهای ارتعاشی است .شکل  7مقایسه دامنههای ولتاژ الکترودهای پیوسته و
جداشده برای فرکانسهای تحریک  1250 ،240و  4350Hzرا ارائه میکند.
نتایج توان حاصله برای الکترودهای جداشده و پیوسته در شکل  8نشان
میدهد بیشترین توان حاصله برای فرکانس  240Hzمربوط به الکترود
جداشده شماره  3و برای فرکانسهای  1250و  4350Hzمربوط به الکترود
شماره  4است.
این نکته را باید توجه کرد که تحریک تیر با فرکانس مورد نظر به جز
فرکانس طبیعی باعث تغییر موقعیت گرههای کرنشی خواهد شد و مسلم در
نتایج ولتاژ الکترودهای جداشده تأثیرگذار خواهد بود و از این تغییر موقعیت
گرهها صرف نظر میشود.
از لحاظ تئوری هر اندازه ظرفیت الکتریکی کاهش یابد ولتاژ حاصله
بیشتر است و هر چه ظرفیت الکتریکی کاهش یابد ،مقاومت بهینه و توان
الکتریکی افزایش مییابد.
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پارامتر وابسته به تابع زمانی
طول تیر
جرم تیر
بردار نرمال
بار مقاومتی
بار مقاومتی بهینه
ضریب از دست دادن انرژی
تابع کرنش
کرنش الیه پیزوالکتریک
زمان
ولتاژ حاصله در سازه پیزوالکتریک
تابع تغییر شکل
موقعیت نسبت طولی

𝐻𝑟

𝑚
𝑛
𝑅𝑙
𝑅opt
𝑠
𝑠1
𝑝

𝑠1
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Table 8 The voltage responses of the segmented electrodes and
continuous electrode for the existence of concentrated mass at the tip of
beam
ID

دامنه ولتاژ در
مود اول

(mV)

(mV) دوم

دامنه ولتاژ در
مود

دامنه ولتاژ در
(mV) مود سوم

1
2
3
4

3.15
1.69
3.62
1.85

2.149
0.407
-2.29
-3.59

1.21
-0.4
-2.39
3.405

بدون جدایش

9.8

-3.75

2.2

𝑡
𝑣(𝑡)
𝑤
𝑥
̅

𝜏𝑟 (𝑡)
𝜑𝑟
𝜔
𝜀𝑠33
𝜌𝑝
𝜉𝑟
𝜔𝑟
𝜆𝑟
𝜀̅
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𝐿

عالیم یونانی
تابع پارامتر زمان
تابع شکل مودال
فرکانس تحریک
ضریب دیالکتریک
دانسیته الیه پیزوالکتریک
نسبت میرایی
فرکانس طبیعی تیر
مقدار فرکانس ویژه تیر
تغییرات کرنش

 پاسخ ولتاژ با نیروی تحریک اعمالشده برای حالت وجود جرم متمرکز در8 جدول

 تأثیر جداسازی الکترودها باعث میشود که ولتاژ خروجی.مود حاصل میشود
 ولی در مود دوم باعث افزایش ولتاژ،در مود اول تغییر چندانی نداشته باشد
. برابر شده است3.36  برابر شده و در مود سوم تا2.25 خروجی تا
 نتیجهگیری-7
این پژوهش ارائهکننده روشی جهت افزایش عملکرد پاسخ ولتاژ و توان در
 وجود گرههای کرنشی سبب ایجاد پدیده.برداشت انرژی از تیر دوشکلی است
 مودهای ارتعاشی به جز مود اول در تیر یکسردرگیر.حذف ولتاژ میگردد
 رفتار برداشتکننده انرژی تیر دوشکلی در.دارای گرههای کرنشی است
حاالت فرکانس تحریک تشدید و غیرتشدید برای حاالت الکترود پیوسته و
 در حالت تحریک اولین.الکترودهای جداشده مورد تحقیق واقع شده است
 پاسخ ولتاژ الکترود پیوسته نزدیک به حالت الکترودهای،فرکانس طبیعی
 در حالی که تحریک فرکانسهای طبیعی.جداشده در وضعیت مدار باز است
دوم و سوم سبب کاهش ولتاژ خروجی الکترود پیوسته نسبت به الکترودهای
 در حالت تحریک غیرتشدید مدار الکتریکی با بار مقاومتی.جداشده میشود
 بیشترین مقدار توان الکتریکی در.جهت بررسی برداشت انرژی استفاده شد
بار مقاومتی بهینه برای فرکانس تحریک انتخاب شده اتفاق میافتد؛ بنابراین
.بار مقاومتی بهینه طبق فرکانس تحریک و ظرفیت الکتریکی حاصل میگردد
 نتایج.سه فرکانس تحریک کمتر از فرکانسهای طبیعی تیر انتخاب شدند
نشان دادند که توان حاصله در مودهای غیرتشدید برای حالت الکترود پیوسته
 توان تولیدشده در اولین فرکانس.و الکترودهای جداشده متفاوت است
 در.غیرتشدید برای الکترود پیوسته بیشتر از الکترودهای جداشده است
دومین فرکانس غیرتشدید توان حاصله برای الکترود پیوسته به حالت
 در سومین فرکانس غیرتشدید توان حاصله.الکترودهای جداشده نزدیک است
.برای الکترود پیوسته کمتر از حالت الکترودهای جداشده است
 فهرست عالیم-8
دامنه شتاب تحریک
عرض تیر
ظرفیت الکتریکی معادل
بردار جابهجایی الکتریکی در الیه پیزوالکتریک
بردار جابه جایی الکتریکی در راستای عمود بر صفحه در الیه
پیزوالکتریک
ضریب تنش پیزوالکتریک
میدان الکتریکی
ضخامت الیه پیزوالکتریک
ضخامت تیر
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