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MEMSسنسورهایمزایای استفاده از 

.  سبک  تر، کم حجم تر•
.ها، ارزان ترICتولید انبوه با تکنولوژی •
مصرف توان کم تر•
ر روی و پردازش سیگنال بآشکارسازیبا مدارهای سنسورهاتجمیعتوانایی •

ICیک 

.فیزیکی جدیدکمیتهایآشکار سازی پدیده ها و •
،Pico Kg ،Part per Billionبسیار باال در حد دقتهایرسیدن به •
در حد . ینیاز به مقادیر بسیار کم یا بسیار ضعیف از کمیت مورد اندازه گیر•

μg/mlلیتر، نانو



اهرمهانانوآرایه ای از 

ایراد استفاده از یک اهرم تنها
رانش حرارتی 1.
واکنش شیمیایی با محیط اندازه گیری      2.

استفاده از 
اهرم مرجع و

حسگراهرم 





حالتهای اصلی کاری اهرمها

کولمثل جذب یک مول. استاتیک                      اهرم پس از حس کردن انحراف ثابتی دارد
مثل جرم. در فرکانس تشدید خود کمیت را حس میکنداهرمدینامیکی
                        اهرم در اثر خاصیت دو فلزی                            خمشگرمایی





فرایند اندازه گیری در حالت استاتیک

نفوذ مولکولها به الیه پلیمری بدون واکنش
اندازه گیری قطر ذره•
آشکار سازی •

انجام واکنش شیمیایی با الیه حسگر-
آنتی بادی-آنتی ژن•
آلکالینها-طال•



حالت دینامیک 

اندازه گیری جرم یک نمونه



 یک نمونهاثر دما بر روی جرم اندازه گیری

اندازه گیری میزان پیشروی واکنشهای شیمیایی





حالت گرمایی

تفاوت ضریب انبساط اهرم و الیه فلزی•



اهرمانبساطضریب ضخامت الیه فلزی توان داده شده به اهرم

هدایت گرمایی



اندازه گیری مستقیم دما

 اندازه گیری گرمای ناشی از یک
واکنش

اندازه گیری خواص گرمایی مواد



قسمتهای اصلی یک سیستم اندازه گیر 

محفظه ای که اهرم در آن قرار دارد•
، وتستون، پل PSDشامل )اهرم خمشآشکار سازی میزان •

(پیزوالکتریک
مدارهای تقویت، پردازش و تبدیل سیگنال خروجی آشکار ساز•
ندازه سیستم تزریق و کنترل میزان ورود و خروج نمونه به محفظه ا•

.گیری





Stoney    معادله

PSD

PSD

Optical: آشکار سازی



Piezoresistive: سازیّ آشکار 



Piezoelectric: سازیّ آشکار



فعال سازی اهرم



روشهای فعال سازی اهرم





کمیتهای قابل اندازه گیری یا آشکار سازی
گازها•
Alبر روی Pt: الیه فعال-دوفلزیحالت گرمایی -هیدروژن•

اکسیژن و گرمازایگرمای مورد نیاز از واکنش 
.آب حاصل میشودملکولهیدروژن و تشکیل 

Optical: آشکار سازی

ZFM5پلیمر: فعالالیه -دینامیکحالت –بخار آب •

Piezoresistive: آشکار سازی

ppb 65تا آشکارسازیدقت 



Au: الیه فعال-حالت استاتیک–Alkane Thiolآشکارسازی بخار •

ppb 65تا آشکارسازیدقت -Optical: آشکار سازی

hexanedithiol: الیه فعال-دینامیکحالت –Hgبخار آشکارسازی•

ppb 20تا آشکارسازیدقت -Piezoelectric: آشکار سازی



زیستی و ملکولیآشکارسازهای

•pH ،DNA-RNA ،Glucose ،Proteins،

فیزیکیکمیتهایآشکارسازی•
.سیاالتشارش، ویسکوزیتهچگالی، •
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