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                                                                                           Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή για τα MEMS  

1.1 Ιστορική αναδρομή των MEMS  

 Οι σημαντικότεροι σταθμοί στην ιστορία των MEMS είναι :  

1950 Ανισοτροπική χάραξη πυριτίου με ΚΟΗ , Bell Lab. 

1959 Ο Richard Feynman παρουσίασε μια πρόκληση προσφέροντας 1000 δολάρια σε  όποιον 

κατασκεύαζε έναν ηλεκτρικό κινητήρα με μέγεθος μικρότερο από 1 / 64 ο της ίντσας. 

1961 Ο πρώτος αισθητήρας πίεσης από πυρίτιο (Kulite). 

1965 Έρευνες των μικρομηχανικών επιφανειών οδήγησαν στην δημιουργία του RGT               

(Resonant Gate FET), (Nathanson). 

1967 Aνισσοτροπική βαθιά χάραξη του πυριτίου, (H.A. Waggener) 

1970 Παρουσίαση του πρώτου επιταχυνσιόμετρου από πυρίτιο(Kulite) 

1977 Ηλεκτροστατικό επιταχυνσιόμετρο πυριτίου, και ο πρώτος χωρητικός αισθητήρας πίεσης  

(Stanford) 

1979 Κατασκευή του πρώτου μικροδιακόπτη από τον K. E. Peterson. 

1979 Πρώτο μικρομηχανικό ακροφύσιο μελανιού 

1980 Παρουσίαση του πολυπυριτούχου στρώματος και οξειδωμένα επιφανειακό (sacrificial) 

στρώματα (Berkeley και Wiscosin). 

1982 Επεξεργασία LIGA (lithography galvanoformung abformung) 

1983 Ολοκληρωμένος αισθητήρας πίεσης (Honeywell) 

1986 Συγκολλήσεις (bonding) υποστρωμάτων πυριτίου (M. Shimbo). 

1987 Παρουσίαση του πρώτου προγράμματος ειδικών εργαλείων βοήθειας για τον σχεδιασμό 

των MEMS, (S. D. Senturia).   

1987 Παρουσίαση μικρομηχανικών πυριτούχων(polisilicon) επιφανειών (Berkeley και Bell 

Labs) 

1987 Kαθιερώθηκε η ονομασία ΜEMS στις Η.Π.Α 

1987 Η Analog Devices ξεκίνησε ένα πρόγραμμα με επιταχυνσιόμετρο 

1988 Το πρώτο συνέδριο για MEMS  

1988 Μαζική παραγωγή αισθητήρων πίεσης (Nova Sensor) 

1988 Στρεφόμενος κινητήρας με ηλεκτροστατική πλευρική ώθηση (Berkeley) 

1989 Πλευρικής κίνησης ώθηση (Tang, Nguyen, Howe-Berkeley) 

1990 Ταχεία ανάπτυξη των MEMS σε όλων τον κόσμο, έρευνες για κατασκευαστικές τεχνικές, 

προγράμματα σχεδιαστικής βοήθειας και συσκευές αναπτύσσονται ταχύτατα. 

1993 Πρώτη πώληση ενός μικρομηχανικού επιταχυνσιόμετρου. 

1994 Εμπορικό μικρομηχανικό επιταχυνσιόμετρο  
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1995 Ταχύτατη ανάπτυξη των Bio – MEMS (biomedical) 

1998 – 2002 Οπτικά MEMS ραγδαία ανάπτυξη (Lucent) 

2000 Αρχή των RF MEMS  

2002 Εμπορευματοποίηση των αισθητήρων αδράνειας (Motorola) 

1.2 Τι είναι MEMS; 

 Τα αρχικά MEMS προέρχονται από το MicroElectroMechanical Systems, και είναι η 

ολοκλήρωση των μηχανικών εξαρτημάτων, αισθητήρων, συστήματα δραστηριοποιητές και 

ηλεκτρονικών σε ένα κοινό υπόστρωμα με την χρησιμοποίηση της μικροκατασκευαστικής 

τεχνολογίας ή ‘‘μικροτεχνολογία’’. Δηλαδή είναι ένας τρόπος για να κατασκευάσεις κάτι. 

 
 

1.3 Άλλα ονόματα των MEMS 

 Το συγκεκριμένο πεδίο έχει αρκετά διαφορετικά ονόματα σε διαφορετικά  σημεία του 

κόσμου όπως MicroElectroMechanical Systems (MEMS, μικοηλεκτρομηχανικά συστήματα), 

MicroSystem Technology (MST, τεχνολογία μικροσυστημάτων), micromechanics                    

(μικρομηχανικά), Micro Total Analysis Systems (μ – TAS, μικροσυστήματα ανάλυσης), κτλ. 

1.4 Λειτουργία  

  Αυτά τα συστήματα (MEMS) αλληλεπιδρούν με ηλεκτρονικά και μη ηλεκτρονικά σήματα 

και αλληλεπιδρούν με τον μη ηλεκτρικά φυσικό κόσμο καθώς και με τον ηλεκτρικό κόσμο με 

την συνένωση επεξεργασίας σήματος με την αίσθηση και / ή την ώθηση. Αντί να 

απασχολούνται μόνο με ηλεκτρικά σήματα, τα MEMS απασχολούνται με κινούμενα μηχανικά 

μέρη, κατασκευάζοντας μικρογραφιμένα συστήματα δυνατά να λειτουργήσουν σαν 

επιταχυνσιόμετρα, αισθητήρες πίεσης ρευστών και αισθητήρες ροής, γυροσκόπια, και 

μικροοπτικές συσκευές. 

 

 

 4



                                                                                           Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή για τα MEMS  

1.5 Τι είναι η μικρομηχανική; 

 Μικρομηχανική είναι η ενσωμάτωση  σχεδιαστικών και κατασκευαστικών εργαλείων για 

την ακριβή μηχανική κατασκευή δομών και στοιχείων σε κλίμακα μικρότερη από τα όρια της  

ανθρώπινης αντιληπτικής  ικανότητας, μικροκλίμακας. Η μικρομηχανική βρίσκεται πίσω από 

την κατασκευή των MEMS, και είναι η ‘εργαλειοθήκη’ για τα MEMS. 

 
Εικόνα 1.1 Κλίμακες και μεγέθη 

 
 

1.6 Γενικά πλεονεκτήματα των MEMS  

 Γιατί όμως να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία των MEMS; Η τεχνολογία των MEMS 

προσφέρει ενδιαφέροντα κίνητρα όπως μειωμένη ισχύ κατανάλωσης, βελτιωμένη απόδοση, 

μειωμένο βάρος, υψηλή αξιοπιστία και χαμηλό κόστος σε σχέση με τις ισοδύναμες συσκευές. 

 Η μαζική παραγωγή μειώνει το κόστος κατασκευής και συναρμολόγησης, η μείωση του 

μεγέθους και του βάρους τυπικά μειώνουν την ισχύ κατανάλωσης και αυξάνουν την 

συμπύκνωση του σχεδίου του συστήματος. Μειώνοντας το μέγεθος και το βάρος ενός 

κομματιού επιτρέπεται η χρήση πολλαπλών συστατικών MEMS σε σειρά ή παράλληλα για να 

αυξηθεί η λειτουργικότητα, ικανότητα, και η αξιοπιστία της συσκευής. 

 

1.7 Μειονεκτήματα των MEMS  

 Εκτός όμως από τα πλεονεκτήματα, τα MEMS  έχουν και κάποια μειονεκτήματα. 

Χρειάζονται ειδικές κατασκευαστικές μεθόδους που χρησιμοποιούν ακριβό τεχνολογικό 

εξοπλισμό. Ο εγκιβωτισμός τους γίνεται σε κιβωτίδια με κενό ή κάποιο αδρανές αέριο, με 

αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος. Τέλος, είναι αδύνατος ο τρόπος επισκευής τους.  
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1.8 Μέθοδοι κατασκευής 

 Όλες οι ατασκευαστικές μέθοδοι και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία 

των MEMS είναι αυτά που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία κατασκευής ολοκληρωμένων 

κυκλωμάτων. Το πεδίο των MEMS έχει κατευθύνει την ανάπτυξη και την εξέλιξη άλλων 

μικροκατασκευαστικών επεξεργασιών πέρα από των παραδοσιακών υλικών. 

 Τέτοιες συμβατικές επεξεργασίες είναι η φωτολιθογραφία, η θερμική οξείδωση, η διάχυση 

φορέων, η εμφύτευση ιόντων, LPCVD, PECVD, εξάχνωση, Sputtering, υγρή και ξηρή χάραξη 

με πλάσμα. Και κάποια υλικά που χρησιμοποιούνται είναι το πυρίτιο, το διοξείδιο του 

πυριτίου, αλουμίνιο, κτλ. 

 Επιπλέον, κάποιες επιπρόσθετες διεργασίες είναι η ανισοτροπική χάραξη, DRIE, 

φωτολιθογραφία ακτίνων – χ, ηλεκτρόλυση, ενώ για υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

υλικά υψηλών θερμοκρασιών όπως ανθρακούχο πυρίτιο και κεραμικά, κράματα αλουμινίου, 

πλατίνα, χρυσός, στρώματα από γυαλί, αναλόγως τη συσκευή που θέλουμε να σχεδιάσουμε 

και τη διαδικασία που θέλουμε να ακολουθήσουμε. 

1.9 Κατηγοριοποίηση  

 Τα εξαρτήματα των MEMS μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε έξη διαφορετικές 

εφαρμογές. 

● Αισθητήρες  

 Οι αισθητήρες είναι ένα τμήμα των MEMS το οποίο σχεδιάστηκε να αισθάνεται τις 

αλλαγές και να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. Αυτό το τμήμα των MEMS  περιλαμβάνει 

χημικούς, κινητικούς, θερμικούς, πίεσης, οπτικούς αισθητήρες, και αισθητήρες αδράνειας, 

γυροσκόπια.   

● Δραστηριοποιητές   

 Οι δραστηριοποιητές  είναι συσκευές σχεδιασμένες να διαβάζουν μια μορφή σήματος και 

τη μετατρέπουν σε δράση σε άλλα συστατικά ή άλλες MEMS συσκευές. Έτσι, το σήμα μπορεί 

να είναι ηλεκτρικό, μαγνητικό, θερμικό, ηλεκτροστατικό, μαγνητοστατικό. 

● RF MEMS (Radio Frequency) 

 Τα RF MEMS είναι ΜΕΜS που χρησιμοποιούνται για RF εφαρμογές. Τυπικές συσκευές 

περιλαμβάνουν μεταλλικούς διακόπτες επαφής, παράλληλοι διακόπτες (shunt switches), 

μεταβλητούς πυκνωτές, κεραίες, φίλτρα, συσκευές που αλλάζουν την φάση, κτλ.     

● Οπτικά MEMS 
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 Τα οπτικά MEMS είναι οι συσκευές που χρησιμοποιούν και οπτικά μέρη. Αυτά τα μέρη 

μπορούν να κατευθύνουν, να ανακλούν, να φιλτράρουν, και να ενισχύουν το φως. Αυτή η 

κατηγορία περιλαμβάνει οπτικούς διακόπτες και ανακλαστήρες.      

● MEMS μικροροής  

 Τα μικροροής MEMS σχεδιάστηκαν να αλληλεπιδρούν με υγρά περιβάλλοντα. Συσκευές 

όπως αντλίες, βαλβίδες έχουν σχεδιαστεί να κινούν, να εκβάλουν, και να ανακατεύουν μικρές 

ποσότητες ρευστών.   

●  Bio – MEMS  

 Τα Bio – MEMS, μοιάζουν λίγο με την προηγούμενη κατηγορία, και είναι σχεδιασμένες να 

αλληλεπιδρούν ιδιαιτέρως  με βιολογικά δείγματα. Συσκευές σαν αυτές είναι σχεδιασμένες να 

αλληλεπιδρούν με πρωτεΐνες, βιολογικά κύτταρα, χημικά αντιδραστήρια, κτλ. και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σαν συσκευές απελευθέρωσης φαρμάκων ή άλλες συσκευές ενδοανάλυσης.   

 

1.10 Παραδείγματα / Εφαρμογές   

1.10.1 Μικρολαβίδες 

 Οι μικρολαβίδες μπορούν να κρατούν και να χειρίζονται μικροαντικείμενα με μεγάλη 

ακρίβεια κάτι που είναι αναγκαίο για ένα μεγάλο εύρος σημαντικών εφαρμογών, όπως η 

συναρμολόγηση μικροσυστημάτων, ενδοσκόπια για μικροεγχειρίσεις, και ενέσεις φαρμάκων. 

Το πιο σύνηθες σχέδιο για τέτοιες μικρολαβίδες είναι ένα ζεύγος από ελάσματα καμπύλωσης 

με αντίθετες κατευθύνσεις ώθησης (εικόνα 1.2α). Όταν τα ηλεκτρόδια θερμανθούν ηλεκτρικά 

τότε καμπυλώνονται προς τα πάνω με αποτέλεσμα η μικρολαβίδα να ανοίγει. Μια άλλη 

πρωτοποριακή μικρολαβίδα φαίνεται στην εικόνα 1.2β όπου τα άκρα της έχουν μήκος 100μm 

περίπου, όσο η διάμετρος μιας ανθρώπινης τρίχας. Ένα μικρό ρεύμα την κρατάει στο επίπεδο 

και όταν το ρεύμα αφαιρεθεί τότε τα μικρά άκρα κλείνουν προς τα πάνω σχηματίζοντας ένα 

κελί. Αυτή η μικρολαβίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαχειρίζεται μικροοργανισμούς ή 

σαν χειρουργικό εργαλείο να αφαιρεί ανωμαλίες σε ιστούς. Επίσης υπάρχουν ειδικές 

μικρολαβίδες οι οποίες μπορούν και συγκρατούν νεύρα ή άλλους ζώντες μικροοργανισμούς      

(εικόνα 1.3)   
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                         (α)                                                                               (β) 

Εικόνα 1.2 Μικρολαβίδες 
 

   
Εικόνα 1.3 Μικρολαβίδες για την συγκράτηση νεύρων 

 

1.10.2 Μικροκινητήρες  

 Μια ηλεκτροστατική ώθηση χρησιμοποιεί την ηλεκτροστατική δύναμη που παρέχεται από 

τους παράλληλους οπλισμούς δομών πυκνωτών. Οι ελκτικές και απωθητικές δυνάμεις που 

δημιουργούνται από την κατανομή των ηλεκτρικών φορτίων, χρησιμοποιούνται στην 

μετατροπή της ηλεκτρικής σε μηχανική ενέργεια. Έτσι μπορεί και κινείται ο μικροκινητήρας. 

 Οι μικροκινητήρες χρησιμοποιούνται για παράδειγμα να ανοιγοκλείνουν 

μικροδιαφράγματα σε οπτικά συστήματα, σε κινήσεις μικροσαρωτών και διατάξεων φακών. Η 

διάμετρος του μικροκινητήρα (εικόνα 1.4α) είναι 80μm. 
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                                   (α)                                                                           (β) 

Εικόνα 1.4 (α) Ηλεκτροστατικός μικροκινητήρας, (β) μαγνητοστατικός κινητήρας  

 

1.10.3 Γυροσκόπια 

 Είναι μια κατασκευή κατά την οποία ένα σώμα στηρίζεται στο κέντρο μάζας του και είναι 

ελεύθερο να κινείται σε μια διάσταση. Το γυροσκόπιο υπολογίζει με ακρίβεια την μεγάλη 

γωνιακή ορμή που είναι ανάλογη με την μάζα ενός τροχού, το μεγάλο μέγεθος του και τους 

υψηλούς ρυθμούς περιστροφής του. Υπάρχουν μικρομηχανικοί αισθητήρες που ανιχνεύουν 

την γωνιακή περιστροφή εκμεταλλευόμενοι την επίδραση της δύναμης κοριόλης.(εικόνα 1.5)  

 
Εικόνα 1.5 Γυροσκόπιο 
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1.10.4 Μικροβαλβίδες 

 Έχουν κατασκευαστεί μικροβαλβίδες που ελέγχουν την 

είσοδο ή όχι, αερίων και ρευστών. Η αρχή λειτουργίας 

βασίζεται σε μια ποσότητα αδρανούς αερίου που με έναν 

αντιστάτη θερμαίνεται έως ότου αλλάξει φάση και έτσι 

ασκεί μια τεράστια δύναμη και κλείνει η βαλβίδα (εικόνα 

1.6) 

 

 

                                                     Εικόνα 1.6 Μικροβαλβίδα 

 

1.10.5 Μικροαντλίες  

 Μια μικροαντλία αποτελείται από μια κοιλότητα που σχηματίζεται από μια μεμβράνη και 

δύο μικροβαλβίδες μονής κατεύθυνσης. Τα ηλεκτρόδια είναι σε μια άλλη κοιλότητα 

ασφαλισμένα μακριά από το υλικό που θα αντληθεί. Το ρευστό αντλείται από την μια βαλβίδα 

εισόδου και ελευθερώνεται από την άλλη βαλβίδα εξόδου με την βοήθεια της μεμβράνης όπως 

φαίνεται στην εικόνα 1.7.  

 

 

   

 
Εικόνα 1.7 Μικροαντλία με δύο 
μικροβαλβίδες μονής κατεύθυνσης. 
 

 

 

1.10.6 Χειρουργικά εργαλεία 

 Ένα μικρονυστέρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με έναν πιεζοηλεκτρικό μικροωθητήρα σαν 

χειρουργικό εργαλείο. Χρησιμοποιεί ένα πιεζοηλεκτρικό μικροκινητήρα ικανό για ακριβό 

χειρισμό, εικόνα 1.8α. 

 Μικροβελόνες έχουν κατασκευαστεί ώστε να μειωθεί ο πόνος από τους ασθενείς που 

πρέπει να τις χρησιμοποιούν συχνά (διαβητικοί). Στην παρακάτω εικόνα 1.8β φαίνεται η κοινή 

βελόνα και η μικροβελόνα  στην εικόνα 1.8γ 
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                    (α)                                                 (β)                                                 (γ) 

Εικόνα 1.8 (α) μικρονυστέρι, (β) Συμβατική βελόνα, (γ) Μικροβελόνα 
 

1.10.7 Μικροαισθητήρες  

 Οι αισθητήρες βασισμένοι στην τεχνολογία των MEMS έχουν ένα μεγάλο εύρος 

εφαρμογών. Οι εφαρμογές κυμαίνονται από αισθητήρες κίνησης και αδράνειας μέχρι χημικούς 

και βιολογικούς αισθητήρες. Είναι στοιχεία που μετατρέπουν μια μορφή ενέργειας σε μια άλλη 

η οποία μπορεί εύκολα να μετρηθεί ή χρησιμοποιηθεί σαν είσοδος σε κάποιο άλλο κύκλωμα. 

Υπάρχουν πολλά είδη μικροαισθητήρων που είναι πολύ χρήσιμοι στην αγορά όπως 

αισθητήρες πίεσης, θερμικοί αισθητήρες, χημικοί / αερίων αισθητήρες, επιταχυνσιόμετρα.   

 Μια εμπορική εφαρμογή χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των MEMS είναι η χρήση των 

MEMS σαν αισθητήρες στην αυτοκινητιστική βιομηχανία, στα συστήματα των αερόσακων 

των αυτοκινήτων. Σε αυτήν την εφαρμογή ένα επιταχυνσιόμετρο κατασκευάστηκε να 

αισθάνεται την απότομη αλλαγή της επιτάχυνσης και να ενεργοποιεί έναν αερόσακο. Όπως 

φαίνεται στην εικόνα 1.9α, β η συσκευή MEMS περιστοιχίζεται από στοιχεία κατασκευασμένα 

με CMOS τεχνολογία ώστε να επεξεργαστούν το εξερχόμενο σήμα του επιταχυνσιόμετρου. 

Στην εικόνα 1.9γ παρουσιάζεται ένας εγκιβωτισμένος αισθητήρας αερόσακου. 

 

      
 

                              (α)                                                    (β)                                        (γ) 
Εικόνα 1.9 (α, β) Επιταχυνσιόμετρα αερόσακου, (γ) εγκιβωτισμένο επιταχυνσιόμετρο αερόσακου 
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 Άλλου είδους εφαρμογές των αισθητήρων είναι η ανάλυση της ποιότητας του αέρα και 

ιχνών χημικών. Ένας αισθητήρας αερίου καυσίμου φαίνεται στην εικόνα 1.10  αποτελείται από 

ένα αγώγιμο νήμα, με ένα καταλυτικό στρώμα επίστρωσης, το οποίο θερμαίνεται από ένα 

ηλεκτρικό ρεύμα. Τα αέρια αντιδρούν με την καταλυτική επιφάνεια, ελευθερώνοντας 

θερμότητα η οποία αλλάζει την αγωγιμότητα του νήματος. 

. 
 
Εικόνα 1.10 Αισθητήρας αέριου καυσίμου 
κατασκευασμένο με τεχνολογία MEMS. Η πάνω 
εικόνα αντιστοιχεί σε έναν αισθητήρα από νήμα 
πολυπυριτίου, η κάτω εικόνα είναι το ίδιο νήμα με 
επίστρωση του καταλυτικού στρώματος.   
 
 
 
    

 
 
 
Εικόνα 1.11 Μικρομηχανικοί αισθητήρες πίεσης με τον 
μικρότερο να έχει διαστάσεις (175 x 700 x 1000 μm3). 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 1.12 Εφαρμογές των αισθητήρων στην αυτοκινητοβιομηχανία 
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1.10.8 Οπτικά MEMS 

 Τα οπτικά MEMS είναι μια εξαιρετική εφαρμογή όπου τα MEMS χρησιμοποιούνται για να 

κατευθύνουν, να μεταδίδουν, να φιλτράρουν, και σε μερικές  περιπτώσεις να ενισχύουν τα 

οπτικά σήματα. Γνωστές εφαρμογές των οπτικών MEMS περιλαμβάνουν τους οπτικούς 

διακόπτες, ψηφιακούς αναμεταδότες, μικροφράγματα, μικροσαρωτές, κτλ. 

 Στις εφαρμογές των οπτικών διακοπτών μικροκαθρέπτες χρησιμοποιούνται ώστε να 

κατευθύνουν το φως από μια εισερχόμενη οπτική ίνα σε μια εξερχόμενη οπτική ίνα. Αυτή η 

διαδικασία γίνεται με την χρήση μιας σειράς οπτικών διακοπτών όπως φαίνεται στην εικόνα 

1.13α, όπου έχουμε την πρόσπτωση της δέσμης από τα αριστερά και ανάλογα με την 

κατάσταση του κάθε οπτικού διακόπτη, ανακλά την δέσμη ή την αφήνει να περάσει. Έτσι, η 

δέσμη φθάνει στις εξόδους, για την δισδιάστατη περίπτωση. Στην τρισδιάστατη περίπτωση οι 

οπτικοί διακόπτες δεν έχουν μόνο δύο καταστάσεις, αλλά μπορούν να αλλάζουν την θέση τους 

σε ένα συνεχές εύρος γωνιών και σε δύο διαστάσεις, που επιτρέπει σε έναν τέτοιο διακόπτη να 

κατευθύνει την δέσμη στο χώρο, εικόνα 1.13β. 

              
                              (α)                                                                             (β) 

Εικόνα 1.13 (α) Δισδιάστατος 4x4 οπτικός διακόπτης, (β) Τρισδιάστατος μικροκαθρέπτης 
 
Στην εικόνα 1.14 φαίνεται μια διάταξη από μικροκαθρέπτες που καθοδηγούν τις δέσμες από 

την είσοδο στην έξοδο, μπορώντας ο κάθε μικροκαθρέπτης να κατευθύνει την δέσμη που 

πέφτει πάνω του σε οποιοδήποτε από τους μικροκαθρέπτες της άλλης διάταξης καθρεπτών και 

άρα σε οποιαδήποτε έξοδο. 
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                                            (α)                                                                      (β) 
Εικόνα 1.14 (α) Διάταξη με δύο παρατάξεις από μικροκαθρέπτες, (β) παράταξη από 
μικροκαθρέπτες.   
 
 Έχουν κατασκευαστεί οπτικά φράγματα ικανά να διαμορφώνουν το πλάτος και την φάση 

του προσπίπτοντος κύματος, το φράγμα αποτελείται από μια σειρά λεπτών γραμμών πυριτίου 

(polisilicon) αιωρούμενων πάνω από το υπόστρωμα και στηριζόμενων σε ελάσματα που 

κινούνται ηλεκτροστατικά εικόνα 1.15α. Επίσης έχουν κατασκευαστεί μικροφακοί Fresnel που 

αποτελούνται από μια σειρά πολυπυριτούχων ομόκεντρων δακτυλιδιών όπως φαίνεται στην 

εικόνα 1.15β.     

  
                                      (α)                                                            (β) 

Εικόνα 1.15 (α) Οπτικό φράγμα, (β) σειρά από φακούς Fresnel 
 

1.10.9 RF MEMS  

 Tα RF MEMS είναι MEMS που χρησιμοποιούνται για RF(Radio frequency) εφαρμογές 

και δεν θα έπρεπε να ερμηνεύονται σαν τα κλασικά MEMS που λειτουργούν στην περιοχή των 

RF   
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 Τα RF MEMS παρουσιάζουν αρκετά πλεονεκτήματα, όπως πολύ καλή μόνωση και μικρές 

απώλειες απόσβεσης, αρκετά μεγάλες ταχύτητες, καλή απόδοση και μικρή ισχύ κατανάλωσης 

και  σχετικά μικρό κόστος (σχεδιασμός και κατασκευή από την μικρομηχανική τεχνολογία).     

 Παραδείγματα των RF MEMS μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες: 

● RF MEMS μικροδιακόπτες και μεταβλητοί πυκνωτές που μπορούν να μετακινούνται αρκετά 

μικρόμετρα όταν ωθούνται, επαγωγής. Λειτουργούν στα DC 120GHz και αυτήν την στιγμή 

είναι σχεδόν μια ολοκληρωμένη τεχνολογία. 

● Μικρομηχανικές γραμμές μεταφοράς, συντονιστές, φίλτρα, και κεραίες, που είναι ικανά για 

τα 12 – 120GHz, συνήθως ολοκληρώνονται πάνω σε μεμβράνη αλλά είναι ακίνητα. 

● Τα FBAR (thin film bulk acoustic resonator) και φίλτρα και χρησιμοποιούν ακουστικές 

δονήσεις στα λεπτά στρώματα παρουσιάζοντας καλή λειτουργία πάνω από 3GHz   

● Οι RF αντιστάτες και φίλτρα που χρησιμοποιούν μηχανικές δονήσεις για να επιτύχουν υψηλό 

συντονισμό στα 0.01 – 200 MHz  σε κενό. 

 

 
Εικόνα 1.16 (α)FBAR, (β) μικρομηχανικό φίλτρο, (γ) μικροδιακόπτης, (δ)φίλτρο βασισμένο σε 
μικρομηχανικό αντιστάτη  
 
 Τα RF MEMS έχουν πολλές εφαρμογές στην καθημερινή μας ζωή. Τέτοια παραδείγματα 

είναι στην κινητή τηλεφωνία, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στα αυτοκίνητα, στους 

δορυφόρους, σε πυραύλους, κτλ. 

 

 15



                                                                                           Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή για τα MEMS  

1.11 Αναφορές  

[1]Tianhong Cui, Mechanical Engineering, ‘Introduction to MEMS’ 

[2]Harrie A C Tilmans, Walter De Raedt and Eric Beyne, ‘MEMS for wireless 

communications: ‘from RF-MEMS components to RF-MEMS-SiP’’, JOURNAL OF 

MICROMECHANICS AND MICROENGINEERING J. Micromech. Microeng. 13 (2003) 

S139–S163 PII: S0960-1317(03)59929-6 

[3]Bruce K. Gale, ‘Introduction to MEMS’ 

[4]Haixia Zhang ‘Introduction to MEMS’, MEMS DEVICES AND DESIGN , Spring 2004 

[5]Adisorn Tuantranont and Victor M. Bright, ‘Introduction to Micro-Electro-Mechanical 

Systems (MEMS) with Emphasis on Optical Applications’, Technical Journal vol1. No6. 

January – February 2000 

[6]Nadim Maluf, ‘An Introduction to Microelectromechanical Systems Engineering’ 

[7]Gabriel M. Rebeiz , ‘RF MEMS : Fiction or Reality ?’ 

[8]Jeremy A. Walraven, ‘Introduction to Applications and Industries for  

Microelectromechanical Systems (MEMS)’, 0-7803-8106-8/03 Copyright 2003 IEEE 

[9]Kimberly S. Elliott, Parag Gupta, Kyle B. Reed, Raquel C. Rodriguez, ‘Micromachined 

Vibrating Gyroscopes: Design and Fabrication’, Vibrating Gyroscopes 

[10]Siavash Pourkamali, Reza Abdolvand, and Farrokh Ayazi, ’ A 600kHz ELECTRICALLY-

COUPLED MEMS BANDPASS FILTER’, 0-7803-7744-3/03/$17.00 ©2003 IEEE 

[11]University of Maryland, ‘A MEMS Technology Update’, March 2003 High Frequency 

Electronics Copyright © 2003, Summit Technical Media, LLC 

[12]William C. Tang, Ph. D., ‘MEMS Resonators for Communication and Signal Processing 

Application’ 

[13]Desmond Tan James Chow Ansoft Corporation, ‘RF MEMS Simulation–High Isolation 

CPW Shunt Switches’ 

[14]Roger Howe and Thara Srinivasan, ‘EE C245 - ME C218 Introduction to MEMS Design 

Fall 2003’ 

[15]Jérémie Bouchaud, Dr. Henning Wicht, ‘RF MEMS Analysis, Forecasts and Technology 

Review’, Semi & Microtechnology 

[16]Jérémie Bouchaud, Dr. Henning Wicht’, ‘Reducing MEMS product development and 

commercialization time’, System Planning Corporation, 1999, MEMS 1999 Emerging 

Applications and Markets 

[17]J. S. Harris, Jr., ‘OPTICAL MICRO-ELECTROMECHANICAL SYSTEMS (O-MEMS)’ 

 16



                                                                                           Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή για τα MEMS  

[18]Meng Fai Tung, ‘An Introduction to MEMS Optical Switches’ 

[19]Miikka Ylimaula, Markku Åberg, Jyrki Kiihamäki, Hannu Ronkainen, ‘Monolithic SOI-

MEMS Capacitive Pressure Sensor with Standard Bulk CMOS Readout Circuit’ 

[20]Yu Liu, Andrea Borgioli, Amit S. Nagra, Robert A. York, ‘Distributed MEMS 

Transmission Lines for TunableFilter Applications’, 2001 John Wiley & Sons, Inc. 

[21]P. Ericsson, M. Hedstrφm, A Olsson, A. Scholes, J. Svennebrink, C. Vieider, B. Wenk, 

‘MEMS SWITCHES AND OTHER RF COMPONENTS FABRICATED USING CMOS 

POSTPROCESS COMPATIBLE SURFACE MICROMACHINING.’, The 12th International 

Conference on Solid State Sensors, Actuators and Microsystems, Boston, June 8-12, 2003 

[22]Tze-Wei Yeow, Eddie Law, Andrew Goldenberg, ‘MEMS Optical Switches’ 

[23]Jack W. Judy, ‘BIOMEDICAL APPLICATIONS OF MEMS’ 

[24]PAN ZHENG, ‘MAGNETIC MEMS AND ITS APPLICATIONS’  

[25]Yongqing Fu, Hejun Du, Weimin Huang, Sam Zhang, Min Hu, ‘TiNi-based thin films in 

MEMS applications: a review’, Y. Fu et al. / Sensors and Actuators (2004) 

 

 17



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Υπόβαθρο για RF MEMS διακόπτες    

 

2.1 RF MEMS  

 Ο πρώτος διακόπτης κατασκευάστηκε το 1979 από τον K. E. Peterson, παρουσιάζοντας τις 

δυνατότητες της αναδυόμενης μικρομηχανικής τεχνολογίας. Το 1991, Ο L. E. Larson 

παρουσίασε ένα μικρομηχανικό διακόπτη που αποκλειστικά λειτουργούσε για σήματα RF 

μεγαλύτερα από μερικά GHz. Αντίθετα με την ανωριμότητα της συσκευής, οι χαρακτηριστικές 

ηλεκτρικού σήματος ήταν τόσο αξιοσημείωτες που πολλά ινστιτούτα και πανεπιστήμια 

ασχολήθηκαν με τον τομέα των RF MEMS. Στα μέσα της δεκαετίας του ΄90, η μια 

δημοσίευση ακολουθούσε την άλλη στον νέο τομέα των RF MEMS, και στο τέλος της 

δεκαετίας του ΄90 οι ερευνητές παρουσίαζαν όλο και περισσότερα στοιχεία αξιοπιστίας για τις 

συσκευές, παρουσιάζοντας  και αυξάνοντας την προσοχή της τεχνολογίας. Η συσκευή με το 

κύριο ενδιαφέρον, λόγο της τέλειας λειτουργίας, ήταν ,και ακόμα είναι, ο μικροδιακόπτης. 

Κάποια RF MEMS στοιχεία είναι συντονιστές για εφαρμογές σε συγκεκριμένη συχνότητα, 

πυκνωτές, τρισδιάστατοι επαγωγείς, μικρομηχανικές κεραίες και γραμμές μεταφοράς.  

 Όλες αυτές οι συσκευές χαρακτηρίζονται από την εξαίρετη λειτουργία τους -χαμηλή 

απόσβεση και υψηλή γραμμικότητα σήματος για τους διακόπτες, μεγάλη επιλεκτικότητα 

συχνότητας και πολύ μικρό μέγεθος για τα φίλτρα βασισμένα σε μικρομηχανικούς αντιστάτες, 

χαμηλή σειριακή αντίσταση και υψηλή γραμμικότητα των μικρομηχανικών πυκνωτών- από 

την άλλη πλευρά χαρακτηρίζονται από την πολυπλοκότητα στην κατασκευή τους, προβλήματα 

αξιοπιστίας, δυσκολία στην ενσωμάτωση με τα παραδοσιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα, και 

τέλος χρειάζονται ιδιαίτερες μεθόδους εγκιβωτισμού. 

 

2.2 Γιατί μικρογραφημένους μηχανικούς διακόπτες; 

 Τα πιο τρωτά τμήματα μιας ηλεκτρικής συσκευής και εκείνα που καθορίζουν το χρόνο ζωή 

της είναι τα μηχανικά της μέρη. Επίσης, η αξιοπιστία και η απόδοση των ηλεκτρικών / 

ηλεκτρονικών συσκευών κερδίζει συνεχώς έδαφος κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

δεκαετιών. Ειδικά οι ηλεκτρονικοί διακόπτες είναι το αντικείμενο των εκτεταμένων 

δραστηριοτήτων ερευνών και ανάπτυξης δεδομένου ότι είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των 

υπολογιστικών συσκευών. Γιατί όμως κάποιος να χρησιμοποιήσει μικροσκοπικά μηχανικά 

εξαρτήματα ως διακόπτες για ηλεκτρικά σήματα  για τεχνολογικές εφαρμογές αιχμής; 

 Η ανάπτυξη των ψηφιακών διακοπτών (τρανζίστορ) σε λογικές συσκευές έχει προχωρήσει 

με γοργούς ρυθμούς τις τελευταίες δεκαετίες, από την άποψη των συστατικών ανά chip, του 

κόστους ανά λειτουργία, τους χρονικούς ρυθμούς, την κατανάλωση ισχύος, την πυκνότητα και 

την λειτουργία. Εντούτοις τα όρια των ψηφιακά ελέγξιμων διακοπτών αναλογικών σημάτων 
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δεν έχουν προωθηθεί  τόσο γρήγορα, και οι ηλεκτρονικοί διακόπτες βασισμένοι στις PIN 

διόδους και τα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου(FET) μπορούν με τα βίας να καλύψουν τις 

απαιτήσεις απόδοσης των σημερινών συστημάτων επικοινωνιών, ειδικά σχετικά με την  

μόνωση, την απόσβεση και την γραμμικότητα σημάτων. Ακόμα και οι διακόπτες βασισμένοι 

σε ημιαγωγούς που έχουν βελτιωθεί κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η απόδοση 

τους σε σήματα RF  μειώνετε ακόμα δραστικά με την συχνότητα πάνω από 1GHz όπου αυτοί 

είναι περιορισμένοι είτε στην ισχύ χειρισμού ή παρουσιάζουν μια πολύ μεγάλη απόσβεση, 

μικρή μόνωση και υψηλή παραμόρφωση σημάτων. Οι MEMS διακόπτες λειτουργούν πολύ 

καλά πέρα από ένα εξαιρετικά μεγάλο εύρος ζώνης με πολύ ομοιόμορφα χαρακτηριστικά, 

ακόμη και πάνω από 100GHz. Αυτό είναι το πλεονέκτημα ενός καθαρά μηχανικού στοιχείου 

που να ανοίγει και να κλείνει ή να βραχυκυκλώνει μια γραμμή μετάδοσης. Ο πίνακας 2.1 

συγκρίνει την απόδοση ηλεκτρονικών διακοπτών βασισμένους στις PIN διόδους και FET και 

των υψηλής συχνότητας ηλεκτρομηχανικών relay (EMR) με τους RF MEMS διακόπτες. Οι 

ανώτερες ιδιότητες για χειρισμό RF σήματος των διακοπτών MEMS επαφών μετάλλων επίσης 

παρουσιάζονται στο εικόνα.2.1. 

 Δυστυχώς οι MEMS διακόπτες έχουν επίσης μερικά μειονεκτήματα, τα οποία 

συγκρίνονται με τα πλεονεκτήματα τους στον πίνακα 2.2. Αυτά τα προβλήματα έχουν 

επιβραδύνει το άλμα από το εργαστήριο στην παραγωγή, δεδομένου ότι κανένας 

κατασκευαστής συστημάτων και συστατικών δεν έχει τολμήσει να διατρέξει τον κίνδυνο μια 

συσκευή αβέβαιη στην αξιοπιστία και την διάρκεια ζωής της να γίνει προϊόν παρασκευής. 

 Ακόμη και από μια προοπτική MEMS, ένας μικρομηχανικός διακόπτης –ειδικά ένας DC 

διακόπτης επαφής μετάλλου- είναι μάλλον προβληματική και περίπλοκη συσκευή σε σύγκριση  

με άλλες τυπικές συσκευές MEMS, όπως διευκρινίζεται στον πίνακα 2.3. Αν και λόγω της 

δυνατότητας αγοράς τους, οι MEMS διακόπτες προσελκύουν πολύ προσοχή από τα 

πανεπιστήμια, τα ερευνητικά ιδρύματα και τις βιομηχανίες. Η ανάγκη των καλύτερων 

ιδιοτήτων μετατροπής σημάτων στα πολυπλοκότερα πρότυπα τηλεπικοινωνιών και στις 

εφαρμογές αιχμής να αντισταθμίζει τον τεχνολογικό σκεπτικισμό. 
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Πίνακας 2.1. Σύγκριση απόδοσης διακοπτών βασισμένων σε PIN-διόδους, FET, MEMS ή EMR 

τεχνολογία, σχεδιασμένοι σαν διακόπτες για RF σήματα. 

 

Παράμετρος Μονάδες PIN δίοδος 
(διακόπτης) 

FET 
διακόπτης 

EMR MEMS 
διακόπτες 

Τάση ώθησης V ±3–5 3–5 3–24 20–80 

Ρεύμα ώθησης mA 3–20 0 150–15 0 

Ισχύς κατανάλωσης mW 5–100 0.05–0.1 <400 0.05–0.1b

Χρόνος λειτουργίας μs 0.01–0.1 0.001–0.1 >1000 1–300 

Χωρητικότητα 
ανοικτού κυκλώματος 

fF 18–80 70–140 – 1–6 

Σειριακή αντίσταση Ω 2–4 4–6 <0.1 0.5–2 

Συχνότητα αποκοπής THz 1–4 0.5–2 0.005 20–80 

RF μόνωση(1-10GHz) dB >35 15–25 >40 >40 

RF μόνωση(>10GHz) dB 20–35 <20 – 25–40 

Απόσβεση(1-10GHz) dB 0.3–0.7 0.4–2 <0.3 0.05–0.2 

Απόσβεση(>10GHz) dB 0.7– 2 >2 – 0.1-0.2 

Τάση μόνωσης - Μεσαίο Χαμηλό Υψηλό Χαμηλό 

Ισχύς χειρισμού(1GHz) WCW <10 <5 10 <0.5 

Γραμμικότητα σήματος dBBm 27–45 27–53 >60 66–80 

Μέγεθος - Χαμηλό Πολύ 
χαμηλό 

Μεγάλο μικρό 

Κόστος $ 0.9–8 0.5–4.5 0.85–12 8–20 

Κύκλοι ζωής - >109 >109 0.5–5×106 >108

          b Περιλαμβάνει κύκλωμα καθοδήγησης   
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Εικόνα 2.1 Τυπική απόδοση των MEMS διακοπτών επαφής μετάλλου σε σύγκριση με PIN-

διόδους και FET  διακόπτες. 

 
 

Πίνακας 2.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των MEMS διακοπτών 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Πολύ καλή μόνωση για συχνότητες DC και RF Ανάγκη για υψηλές τάσεις ώθησης α

Πολύ χαμηλή απόσβεση Χαμηλή ταχύτητα λειτουργίας 

Υψηλή γραμμικότητα σήματος  Περιορισμένη ισχύς χειρισμού 

Σχεδόν μηδενική ισχύ κατανάλωσης α Αβέβαιος χρόνος ζωής 

Πολύ μεγάλο εύρος συχνοτήτων β Προβληματική ολοκλήρωση με RF 

κυκλώματα  

Μικροσκοπικοποίηση Απαραίτητος ειδικός τρόπος εγκιβωτισμού 

Απλός έλεγχος κυκλωμάτων Αβέβαιη αξιοπιστία 

Υψηλός βαθμός ικανότητας παραγωγής Αβέβαιη τιμή 

Πολύ ανθεκτικοί σε εξωτερικές επιδράσεις γ  
α για διακόπτες με ηλεκτρομηχανικό τρόπο ώθησης 
β χωρίς να θυσιάζεται η απόδοση 
γ θερμοκρασία, ακτινοβολία, μηχανικός κλονισμός 
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Πίνακας 2.3 Κατηγοριοποίηση των MEMS συσκευών σε σχέση με την μηχανική πολυπλοκότητα 

 

 Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 

Κινούμενα μέρη - X X X 

Εφαπτόμενες 
επιφάνειες  

- X X X 

Προσκρουόμενες 
επιφάνειες  

- - - X 

Παραδείγματα Μικροακίδες Επιταχυνσιόμετρα, 
γυροσκόπια 

Βαλβίδες Διακόπτες 
μεταλλικών 
επαφών 

Πολυπλοκότητα Χαμηλή    Υψηλή 

Αξιοπιστία Λιγότερο 
κρίσιμο 

  Πολύ κρίσιμο 

 

 

2.3 Τύποι μικροηλεκτρομηχανικών (MEMS) διακοπτών 

 Ένας μικρομηχανικός διακόπτης είναι μια δισταθής μηχανική συσκευή που 

κατασκευάζεται με μικρομηχανικές τεχνικές, επιτρέποντας την ελεύθερη διάδοση ενός  

ηλεκτρικού σήματος από μια είσοδο σε μια έξοδο στην μια κατάσταση (θέση της γέφυρας του 

διακόπτη) και εμποδίζοντας  το σήμα στην άλλη κατάσταση. Η σταθερότητα στην μια ή και 

στις δύο περιπτώσεις επιτυγχάνετε με ή χωρίς την εφαρμογή μιας εξωτερικής πηγής ενέργειας, 

και η μετάβαση ανάμεσα στις δύο καταστάσεις ελέγχεται με την επιβολή ή την απελευθέρωση 

της εξωτερικής επίδρασης. 

 Οι RF MEMS διακόπτες μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με τον μηχανισμό ώθησης, 

την κυκλωματική διαμόρφωση, την τεχνολογία κατασκευής, ή από την προοριζόμενη 

εφαρμογή. 

Ο πίνακας 2.4 παρουσιάζει τρόπους να ταξινόμησης  των MEMS διακοπτών. 
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Πίνακας 2.4 Δυνατοί τρόποι κατηγοριοποίησης των MEMS διακοπτών 

Ταξινόμηση με Κατηγορίες Σχόλια 

 

Τύπος 

• σειριακός διακόπτης  
   (series switch) 
• παράλληλος διακόπτης  
   (shunt switch) 

Μεταλλικής επαφής ή χωρητικός 
 
Μεταλλικής επαφής ή χωρητικός 

Επαφή λειτουργίας  • μεταλλική επαφή 
• χωρητική 

Από DC μέχρι λίγες δεκάδες GHz 
RF > 2GHz 

 
 
 
 
 
Μηχανισμός ώθησης 

• ηλεκτροστατικά 
 
• ηλεκτροθερμικά 
 
• μαγνητοστατικά 
 
 
• σταγονίδιο-υδραργύρου 
• πιεζοηλεκτρικά 
• συνδυασμός Μηχανισμών 
(π.χ. ηλεκτρ/κά και μαγν/κά) 

Γρήγοροι, χαμηλής ισχύος, απλοί, 
υψηλής τάσης 
Αργοί, υψηλής ισχύος, χαμηλής 
τάσης 
Υψηλή δύναμη, υψηλή ισχύς, 
πολύπλοκη κατασκευή, μεγάλες 
αποστάσεις 
Πολύ περιορισμένων εφαρμογών 
Πολύπλοκη κατασκευή 
Πολύπλοκη κατασκευή, καλή 
απόδοση 

 
 
 
Κίνηση 

• πλευρική 
 
• κατακόρυφη 
 
• στρέψης (torsional) 
 
• περιστροφής σε ένα επίπεδο 

Μεγάλο μέγεθος, δύσκολή 
κατασκευή επαφής 
Πιο συνήθης και κατάλληλος για 
επιφάνειες-μικρομηχανικές 
Χαμηλή τάση, απλοί, μεγάλη 
απόσταση επαφής 
Πολύπλοκοι, ασυνήθιστοι 

 
Κινούμενα μέρη 

• μεμβράνη 
 
• γέφυρα 
• έλασμα (cantilever) 

Μεγάλα ηλεκτρόδια ώθησης, 
χαμηλή τάση 
Χαμηλή RF παρεμβολή 
Ενιαία στερεωμένη πλευρά γέφυρας 

 
 
 
 
 
Τεχνολογία κατασκευής 

• στο πάνω μέρος των RF 
  κυκλωμάτων 
• CMOS τεχνολογία 
 
 
• μεταφορά σύνδεσης 
  (transfer bonded) 
• απεριόριστη 
 
• όχι συγκεκριμένα 
   υποστρώματα 

SOC ολοκλήρωση, συμβατή 
διεργασία μόνο με CMOS/GaAs 
Χρήση της συγκεκριμένης CMOS 
διεργασίας, πολύ περιορισμένη, 
πολύ χαμηλό κόστος 
SOC ολοκλήρωση, πολύπλοκη, 
πολύ εύκαμπτος σχεδιασμός 
SOP ολοκλήρωση ή ατομικό 
εγκιβωτισμό 
Επεξεργασία σε χαμηλού κόστους 
φύλλα, περιορισμένη συμβατότητα 
με αποστειρωμένους χώρους 

 
 
Εφαρμογές λειτουργίας 
(διακοπτών) 

• microrelay 
 
• DC…RF σήματα 
 
• RF σήματα 
 
• RF ισχύς 

Λειτουργία διακόπτη με ρεύματα 
>10mA 
Για τον αυτοματοποιημένο 
εξοπλισμό δοκιμής 
Χαμηλή ισχύς, χαμηλό ρεύμα 
(<10mA) RF σημάτων 
Λειτουργία με RF σήματα >10 dBm 
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Εικόνα 2.2 Οι δύο πιο συνηθισμένοι MEMS διακόπτες με ηλεκτροστατικό μηχανισμό ώθησης 

 

   Περίπου το 80% από τους διακόπτες που παρουσιάστηκαν μέχρι εδώ ανήκουν στους δύο πιο 

κοινούς τύπους διακοπτών, που παρουσιάζονται στην εικόνα 2.2: 

• Σειριακοί διακόπτες με ηλεκτροστατικό μηχανισμό ώθησης και επαφή μετάλλου (series 

switches):   

Ένα έλασμα(cantilever) ή μια μεμβράνη με μεταλλική επαφή λειτουργίας κινείται κατακόρυφα 

ανοίγοντας ή κλείνοντας την γραμμή σήματος. Διακόπτες αυτής της κατηγορίας είναι συνήθως 

στην ανοικτή κατάσταση, και το εισερχόμενο RF σήμα ανακλάται από την διακοπτόμενη 

γραμμή μεταφοράς στην ανοικτή θέση. Στην κλειστή κατάσταση το σήμα μπορεί να διαδοθεί 

από το μεταλλικό κομμάτι βραχυκυκλώνοντας το κενό μεταξύ της γραμμής εισόδου και 

εξόδου. Αυτού του είδους διακόπτες είναι ικανοί να λειτουργήσουν με DC και RF σήματα 

αλλά είναι πιο πολύπλοκοι στην κατασκευή και στην αξιοπιστία σε σχέση με τον επόμενο 

τύπο διακοπτών, κυρίως λόγω των μεταλλικών επαφών τους. 

 • Χωρικοί παράλληλοι διακόπτες με ηλεκτροστατικό μηχανισμό ώθησης (shunt 

switches): 

Αποτελείται από μια γέφυρα ή μια μεμβράνη που συνδέεται στην γείωση και κινείται 

κατακόρυφα πάνω από την μονωμένη γραμμή μεταφοράς. Ο διακόπτης είναι συνήθως στην 

ανοικτή κατάσταση, όταν η γέφυρα είναι στην κάτω θέση, η γέφυρα βραχυκυκλώνει 
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(χωρητικά) την γραμμή μεταφοράς με την RF γείωση. Έτσι για την ανοικτή κατάσταση του 

διακόπτη, το σήμα διαδίδεται μέσω της γέφυρας στην γείωση και η μόνωση κυρίως εξαρτάται 

από την παρασιτική επαγωγή από ολόκληρη την γραμμή γείωσης. Είναι σχετικά απλός στην 

κατασκευή του, πολύ γρήγορος με χρόνο λειτουργίας μόνο μερικών μικροδευτερολέπτων, και 

πολύ μικρός σχετικά με τον διακόπτη μεταλλικής επαφής ο οποίος χρειάζεται μεγαλύτερη 

ώθηση για να επιτύχει την απαιτούμενη επαφή και την δύναμη επαναφοράς. 

Από την πλευρά των εφαρμογών, ένας τρίτος τύπος πρέπει να προστεθεί, ακόμα και αν δεν 

επαφής μετάλλου κατασκευάζονται με τεχνικές 

.4 Κάποιοι επιλεγμένοι MEMS διακόπτες 

φέροντα χαρακτηριστικά σχεδιασμού έχουν 

 δ

.  σύμφωνα 

ατήρηση είναι ότι τα ερευνητικά ιδρύματα, οι επιχειρήσεις και τα 

ν

είναι ένας ‘αληθινός’ RF MEMS διακόπτης και στην βασική έννοια του είναι ακριβώς μια 

παραλλαγή του πρώτου τύπου διακοπτών:  

 • Microrelays: Μικρογραφημένοι relays 

μικρομηχανικής. Οι πιο γνωστοί μηχανισμοί ώθησης είναι ηλεκτροστατικοί, μαγνητοστατικοί 

ή ηλεκτροθερμικοί, και τα relay κατασκευάζονται με μεγάλες επαφές και αποθηκευμένες 

δυνάμεις από μερικές μέχρι μερικές δεκάδες mN για να είναι σε θέση να χειριστούν ρεύματα 

πάνω από 10mA. Η αντίσταση επαφής είναι μάλλον χαμηλή της τάξης των μερικών 

εκατοντάδων mΩ ή χαμηλότερη. Η απόσταση επαφής στην ανοικτή κατάσταση πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 10-20μm ώστε να παρουσιάσει σημαντική DC μόνωση. Η αξιοπιστία είναι 

ένα μεγάλο ζήτημα για αυτόν τον τύπο διακόπτη, δεδομένου ότι ο σχετικά αδύνατος MEMS 

ενεργοποιητής πρέπει να ανοίγει τις επαφές μετάλλου που φέρουν τα μεγαλύτερα ρεύματα. 

Ένας μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας στην περιοχή των μιλλιδευτερολέπτων(ms) είναι ανεχτό 

από το μεγαλύτερο μέρος του στόχου των εφαρμογών.   

 

2

 Ποικίλες έννοιες διακοπτών με ενδια

δημοσιευθεί κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Οι ακόλουθες παράγραφοι ίνουν 

μια επισκόπηση μερικών MEMS διακοπτών, σχολιάζοντας τα ειδικά χαρακτηριστικά και την 

απόδοση τους. Τα κριτήρια επιλογής για τους απαριθμημένους διακόπτες είναι: Η καινοτομία 

που κατείχαν τον χρόνο που παρουσιάστηκαν, αναφορικά ως προς την λειτουργία, απόδοση, 

ειδικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού, διαδικασίες κατασκευής ή ειδική επιλογή 

κατασκευαστικών υλικών Τα στοιχεία καταχωρούνται χρονολογικά με την 

ημερομηνία δημοσίευσης. 

 Μία ενδιαφέρουσα παρ

πανεπιστήμια συμμετέχουν στην ανάπτυξη διακοπτών όπως και στην έκδοση των 

αποτελεσμάτω  στα επιστημονικά περιοδικά. Εντούτοις, οι επιχειρήσεις βάζουν όλες τις 

προσπάθειές τους στους διακόπτες επαφής μετάλλου, όσο είναι δυνατόν, με την καλή 
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μικροκυματική απόδοση, ενώ το πεδίο των χωρητικών μικροκυματικών στρεφόμενων 

διακοπτών  απασχολεί κυρίως τα πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα. Ο τελευταίος τύπος 

διακοπτών είναι μεγάλου ενδιαφέροντος για τις στρατιωτικές εφαρμογές, οι οποίες θα 

μπορούσαν να είναι ένας λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις να μην είναι πρόθυμες να 

αποκαλύψουν τις δραστηριότητες τους στην κοινότητα. 

 Μια έρευνα για τους μικρομηχανικούς διακόπτες δεν πρέπει να βασιστεί μόνο στις 

κ

Πίνακας 2.5 Αμερικανικές ευρεσιτεχνίες σειριακών διακοπτών με ηλεκτροστατική ώθηση, που 

Ημερομηνία

επιστημονικές δημοσιεύσεις, δεδομένου του μεγάλου εμπορικού ενδιαφέροντος. Οι 

ευρεσιτεχνίες είναι μια πλούσια πηγή πληροφοριών για τον σχεδιασμό διακοπτών, αι 

αποκαλύπτουν πολλές έξυπνες ιδέες. Επίσης οι δραστηριότητες πολλών μεγάλων εταιριών 

όπως Intel, Northrop Grumman, NEC, Nokia και Ericsson, που δημοσιεύουν σπάνια ή και 

καθόλου πληροφορίες για τους MEMS διακόπτες στα επιστημονικά περιοδικά. Είναι επίσης 

ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι ευρεσιτεχνίες προσδοκούν χρονολογικά την ανάπτυξη των 

MEMS διακοπτών. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η έρευνα και η κατασκευή διακοπτών που 

δημοσιεύτηκαν το 1997 από τους Zavracky / Majumder στο πανεπιστήμιο του Northeastern, 

MA, USA, σε συνεργασία με τις Analog Devices και που συνεχίζονται τώρα σε MEMS για 

ραντάρ, επιστρέφουν στις ιδέες που ήταν πεδίο ευρεσιτεχνίας του Zavracky το 1984, πολύ πριν 

ο Larson δημοσιεύσει το ιστορικό άρθρο το 1991 για τους RF MEMS διακόπτες. Ο πίνακας 

2.5 είναι ένας κατάλογος που παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον, με τις κατοχυρωμένες 

αμερικανικές ευρεσιτεχνίες σειριακών διακοπτών με ηλεκτροστατική ώθηση και με επαφή 

μετάλλου, από τα μέσα της δεκαετίας του ΄80 μέχρι το 2004. 

 

χορηγήθηκαν μέχρι τον Απρίλη του 2004. Καταχωρημένοι ανάλογα την ημερομηνία 
κατοχύρωσης. 

 Εφευρέτης Περιγραφή 
κατοχύρωσης 
25.01.1984 Peterse

evices) 
Πίεση, επιτάχυνση, ψηφιοποίησης με n et al. 

(Transensory D
δυνατότητα 

διακόπτη 
01.05.1984 Zavracky, Morrison 

(Foxbro) 
ughes) 

Iστορική εφεύρεση του διακόπτη ελάσματος 
(cantilever) 
Παράλληλος RF MEMS διακόπτης 01.11.1990 Larson (H

31.10.1994 Goldsmith et al. (Texas , 

rn Univ.) 
 πλευρική 

Instr., now Raytheon) 
Πολλές παραλλαγές διακοπτών (σειριακοί
παράλληλοι) 
Rockwell διακόπτης ελάσματος (cantilever) 22.06.1995 Yao (Rockwell) 

at 03.10.1995 Schlaak, Schimk
(Siemens) 

Διακόπτης κυρτωμένης μεμβράνης 

11.01.1996 Zavracky 
e(Northeast

Σειριακός διακόπτης, βασισμένος σε
κίνηση διακόπτης για αναλογικές συσκευές 
Διακόπτης ελλάσματος με κύρτωση 06.11.1997 Schiele, Kozlowski 
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(Fraunhofer Ges.) 
15.05.1998 

) 
Κλασσικός σχεδιασμός ελάσματος-ελατήριο με 

17.07.1998 
ents) 

ς 

04.06.1999 
s) 

Διακόπτης με ελεύθερη μεμβράνη 

30.06.1999 Goodwin-Johansson Έλασμα κύρτωσης, ηλεκτρόδια γύρω από τις 

16.09.1999 
orola) 

ήρια με πτυχές 

01.02.2000 
 

Μονόπλευρη στήριξη, διακόπτης τύπου 

19.04.2000 Calcatera al. τα μετάλλων, κατακόρυφης 
όπτης 

19.06.2000 
te Univ.) 

02.10.2000 
 

Μηχανικός δισταθής, με κατακόρυφη κίνηση 

16.03.2001 άνης με κατανεμημένη ακαμψία 

29.06.2001 Nelson 
in Techologies) 

Διακόπτης ελάσματος με μηχανισμό έλξης για να 

06.07.2001  μηχανισμό ώθησης 
  

l. (Sarno.) 
ρμονικής 

10.05.2002 τήριξη, εξαιρετικά μικρογραφημένος 

31.05.2002 Dickens 
man) 

, λεπτά ελατήρια, 

15.08.2002 κευή βασιζόμενη σε 
ες 

18.12.2002 
p Grumman) 

α 

Loo, Hyman, et al. 
(Hughes, τώρα HRL μια δομή σάντουιτς  

Διακόπτης μεμβράνηRandall, Kao 
(Texas Instrum
Feng and Shen 
(Univ. of Illinoi

(MCNC) επαφές, ‘θαμμένα’ ηλεκτρόδια  
Διακόπτης με μεμβράνη και ελατSun 

(Mot
Sun et al. 
(Motorola) μεμβράνης 

Τρία στρώμαet 
(US Air force) συσσώρευσης σειριακός/παράλληλος διακ

Μικρομαγνητικό relay Ruan, Shen 
(Arizona Sta
Kornrumpf et al. 
(General Electric) διακόπτης   

Τύπου μεμβρKasai et al. 
(NEC) 

(Teravic διαχωρίζει τις επαφές 
Διακόπτες με σταδιακόMa (Intel) 

30.08.2001 Ma (Intel) Κοίλος-διαμορφωμένος σειριακός διακόπτης
06.11.2001 Bechtle et a Στρεφόμενος (torsional) διακόπτης 
01.04.2002 Hallbjorner et al. 

(Ericsson) 
Διακόπτης με μηχανική μεμβράνη α
ακαμψίας 
Κεντρική σKang, Cho 

(Samsung) σειριακός διακόπτης 
Άκαμπτη μεμβράνη, πτυχέςet al. 

(Northrop Grum φύλακες απόστασης 
Τεσσάρων πόλων συσAllison, Lee 

(Raytheon) τέσσερις στρεφόμενους (cantilever) διακόπτ
Διακόπτης γέφυρας με τρία συμμετρικά μπράτσBluzer 

(Northro
 

.4.1 Σειριακοί διακόπτες (series switches) 

τών δημοσιεύθηκε το 1991 από τα εργαστήρια 

ς

2

 Ο πρόγονος όλων των RF MEMS διακοπ

τη  Hughes, ΗΠΑ. Ο περιστρεφόμενος μικροκυματικός διακόπτης γραμμής μετάδοσης άρχισε 

τις παγκόσμιες RF MEMS δραστηριότητες από την στιγμή που απέδειξε να έχει την άριστη 

απόδοση σημάτων RF. Η απόσβεση του ήταν λιγότερη από 0.5dB και η μόνωση του ήταν 

μεγαλύτερη από 35dB για συχνότητες από DC μέχρι 45GHz. Εντούτοις, η απαιτούμενη τάση 

ώθησης ήταν πάνω από 100V, και ο διακόπτης είχε δυσκολίες στην δημιουργία κατάλληλης 

επαφής μεταξύ του στρεφόμενου μέρος με τις επαφές του. 
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 Το 1994 το πανεπιστήμιο του Neuchatel παρουσίασε έναν διακόπτη που κατασκευάστηκε 

με τις παραδοσιακές μικρομηχανικές  διαδικασίες LPCVD. Ο διακόπτης λειτούργησε στα 50-

75V και ολοκληρώθηκε μαζί με MOSFET στο ίδιο υπόστρωμα. 

 Το 1995 ερευνητές από τα εργαστήρια του πανεπιστημίου του  Texas, ΗΠΑ, παρουσίασαν 

έναν διακόπτη με ηλεκτρομηχανική ώθηση βασισμένο σε μια δομή μικρομηχανικής 

μεμβράνης που αρχικά είχε κατασκευαστεί για μια διάταξη από οπτικούς καθρέπτες. Η 

μεμβράνη μπορούσε να ωθείται με τάσεις μεταξύ 30-50V.  

 Επίσης το 1995 το επιστημονικό κέντρο Rockwell, ΗΠΑ, παρουσίασε έναν SiO2 διακόπτη 

ελάσματος (cantilever) με επαφές κατασκευασμένες με χρυσό, και τάση ηλεκτροστατικής 

ώθησης στα 28V. Με μια απόσταση επαφής 3μm στην ανοικτή κατάσταση, ο διακόπτης είχε 

αρκετά καλά DC και RF χαρακτηριστικά (απόσβεση <0.12dB και μόνωση >50dB για 

συχνότητες μεγαλύτερες από 4GHz). Ακόμα ένας σειριακός διακόπτης που αναπτύχθηκε στο 

κέντρο φαίνεται στην εικόνα 2.3(α)        

 

 
                                 (α)                                                                            (β)       

Εικόνα 2.3 (α) Σειριακός διακόπτης από το ερευνητικό κέντρο Rockwell (β) σειριακός 
διακόπτης από τα εργαστήρια MIT Lincoln 

 

 Το 1997 το πανεπιστήμιο Northeastern,Boston, MA, ΗΠΑ, σε συνεργασία με τις Analog 

Devices, δημοσίευσαν έναν διακόπτη με ηλεκτροστατική ώθηση (30-400V) αποτελούμενο από 

ένα έλασμα (cantilever) νικελίου που προήλθε με την μέθοδο της ηλεκτρόλυσης, όπως 

φαίνεται στην εικόνα 2.4(α). Βασισμένοι σε αυτήν την ιδέα αλλά με την χρήση χρυσού αντί 

του νικελίου, το 1999 παρουσίασαν έναν εξαιρετικά μικρό διακόπτη (30x75μm2), που φαίνεται 

στην εικόνα 2.4(β). Η απόσταση ανάμεσα στις δύο επαφές ήταν μόλις 0.6μm και η τάση 

ώθησης ήταν λίγο μεγαλύτερη από 60V. Παρόλο την μικρή απόσταση επαφών η μόνωση ήταν 

αρκετά καλή (40dB στα 4GHz) και η απόσβεση περίπου 0.15dB. 
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 Το 1999, η OMORON, Ιαπωνία, μια από τις πιο μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες 

μικρομηχανικών συστημάτων, παρουσίασε έναν διακόπτη μεμβράνης από μονοκρυσταλλικό 

πυρίτιο με ηλεκτροστατική ώθηση (19.2V). Μια από τις πιο ολοκληρωμένες συσκευές του 

είδους τους, παρουσιάστηκε εγκιβωτισμένο πάνω σε πορσελάνη, με καλή απόδοση σε 

συχνότητες από DC μέχρι αρκετές δεκάδες GHz.       

 

 
                              (α)                                                                               (β) 

Εικόνα 2.4 (α) Ένας μικροδιακόπτης από την Analog Devices, (β) Σειριακός διακόπτης από την 
ίδια εταιρία. 

 
 Το 2000, το Ινστιτούτο επιστήμης και τεχνολογίας στην Κορέα, παρουσίασε μια πολύ 

ενδιαφέρουσα ιδέα για διακόπτη με χαμηλή τάση ώθησης χωρίς να θυσιάζουν την απόδοση 

της συσκευής. Ο διακόπτης αποτελούνταν από μία δοκό κινούμενη με την δύναμη μοχλού και 

η οποία ήταν σταθεροποιημένη με στρεφόμενα ελατήρια παρέχοντας ένα ενεργό άνοιγμα-

κλείσιμο. Η αναφερόμενη τάση ώθησης ήταν 5V παρουσιάζοντας μια καλή απόδοση 

(απόσβεση 1dB και μόνωση 40dB στα 4GHz).  

 Το 2000, τα MIT Lincol εργαστήρια στην Lexington, ΗΠΑ, παρουσίασαν έναν συμπαγή 

και απλό σειριακό διακόπτη σχεδιασμένο βάση της κύρτωσης ηλεκτροστατικού ενεργοποιητή 

λειτουργώντας σε 35-80V. Ο διακόπτης έλασμα (cantilever), φαίνετε στην εικόνα 2.3(β), 

αποτελούμενος από μια δομή SiO2 / Al / SiO2 σάντουιτς, με απόσταση επαφής 10-15μm. 

 Το 2001, της Samsung το ερευνητικό ινστιτούτο στην Κορέα, παρουσίασε έναν διακόπτη 

με ηλεκτροστατική ώθηση πολύ χαμηλής τάση. Η SiN μεμβράνη του κατασκευάστηκε πάνω 

σε ένα επιφανειακό (sacrificial) στρώμα φωτορητίνης και ο διακόπτης επιτύγχανε πολύ καλές 

μονώσεις, παρά την μικρή τάση ώθησης μόλις 3-5V (απόσβεση 0.9dB, και μόνωση 46dB στα 

2GHz). 

 Ένα εγκιβωτισμένο σύστημα ολοκληρωμένης λύσης παρουσιάστηκε από την Motorola, 

ΗΠΑ, το 2002. Ο ελασματικός (cantilever) διακόπτης με ηλεκτροστατική ώθηση (30-60V), με 
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πολύ καλή RF απόδοση (απόσβεση 0.3dB, μόνωση 50dB στα 2GHz), είχε ολοκληρωθεί μαζί 

με ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα σε ένα κεραμικό εγκιβωτίδιο. Η συνολική ισχύς κατανάλωσης 

του μικροσυστήματος ήταν 200μW για μια τάση ώθησης 3V, που αποτελεί μια χαμηλή τάση 

την οποία χρησιμοποιούν οι ασύρματοι εξοπλισμοί. 

 Ένας από τους γίγαντες στην βιομηχανία ημιαγωγών, η ST Microelectronics, Γαλλίας / 

Ιταλίας, ακολούθησε έναν άλλον δρόμο προσπαθώντας να λύσει τα προβλήματα της χαμηλής 

τάσης και της ολοκλήρωσης του διακόπτη. Έτσι το 2003, αποκάλυψε πληροφορίες σχετικά με 

έναν συνδυασμό ηλεκτροθερμικής και ηλεκτροστατικής ώθησης διακόπτη με SiN μεμβράνη, 

σε συνδυασμό με τον ερευνητικό της συνεργάτη CEA-LETI, Grenoble, Γαλλίας. Οι επαφές 

του διακόπτη κλείνουν με την θερμική ώθηση (2V, 20mA, για 200μs) και η ισχυροποίηση του  

κλεισίματος γίνετε από μια ηλεκτροστατική ώθηση με 10-15V. Με μια απόσταση επαφής στα 

3μm, ο διακόπτης παρουσίαζε μια αξιοσημείωτη RF απόδοση στα 2GHz (απόσβεση 0.18dB, 

και μόνωση 57dB). 

 
2.4.2 Παράλληλοι διακόπτες (shunt switches) 

 Το 1998, το πανεπιστήμιο του Michigan, ΗΠΑ, έκανε μια δημοσίευση πάνω σε έναν 

διακόπτη με ηλεκτροστατική ώθηση (14-16V). Το πάχος της μεμβράνης αυτού του διακόπτη 

ήταν 2μm χρυσός, κατασκευασμένη με την μέθοδο της ηλεκτρόλυσης, παρουσιάζοντας μια 

πρόσθετη ώθηση για να ανοίγει ο διακόπτης. Η RF απόδοση αυτού του διακόπτη ήταν αρκετά 

καλή (απόσβεση 0.2dB στα 20GHz, και μόνωση μεγαλύτερη από 30dB για συχνότητες 

μικρότερες από 40GHz). Διακόπτες με μια χαμηλή σταθερά ελατηρίου ταυτόχρονα 

αναπτύχθηκαν από την ομάδα RF MEMS του πανεπιστημίου, και αυτός φαίνεται στην εικόνα 

2.6(α).

 
                     (α)                                           (β)                                              (γ)   

Εικόνα 2.6 (α) Χωρητικός παράλληλος (shunt) διακόπτης  χαμηλής σταθεράς ελατηρίου από 
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το πανεπιστήμιο του Michigan. (β) Ο κλασσικός χωρητικός παράλληλος (shunt) διακόπτης του 
Raytheon (μέγεθος 280x120μm2), (γ) Χωρητικός παράλληλος(shunt) διακόπτης με στρώμα 

μετάλλου που αιωρείται από την IMEC. 
 

 Επίσης το 1998, στο Raytheon, Dallas, ΗΠΑ, ερευνητές που δούλευαν παλαιότερα στην 

Texas Instruments, παρουσίασαν έναν χωρητικό παράλληλο(shunt) διακόπτη βασισμένο σε 

μια αλουμινένια μεμβράνη με πάχος 0.4μm, στηριζόμενη σε ύψος 4μm από αλουμινένιους 

στύλους που δημιουργήθηκαν με την μέθοδο του sputtering. Χρησιμοποιώντας SiN σαν 

διηλεκτρικό στρώμα, ο διακόπτης επιτύγχανε μια απόσβεση 0.25dB και μια μόνωση 35dB στα 

35GHz. Η τάση ώθησης του διακόπτη που φαίνεται στην εικόνα 2.6(β) ήταν μεταξύ 30 και 

50V. 

 
                              (α)                                                                      (β) 
 
Εικόνα 2.5 (a) διακόπτης με εντελώς αστήρικτη μεμβράνη κινούμενη ανάμεσα στο πάνω και 
κάτω ηλεκτρόδιο, με πολύ χαμηλή τάση ώθησης (ένα κομμάτι του  πάνω ηλεκτρόδιου έχει 
αφαιρεθεί από την εικόνα για να φαίνεται η μεμβράνη), (β) Διαμήκης χωρητικός παράλληλος 
διακόπτης (shunt switch), 
 

 Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Illinois, ΗΠΑ, ανακάλυψαν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα 

για να μειώσουν την τάση ώθησης ενός μεταλλικού χωρητικού παράλληλου (shunt) διακόπτη. 

Ο διακόπτης τους παρουσιάστηκε το 2000, αποτελούμενος από μια παχιά (1μm χρυσού) 

αστήρικτη μεμβράνη κατασκευασμένη ανάμεσα σε δύο επιφανειακό (sacrificial) στρώματα 

πολυμιδίου, και κρατείται στην σωστή θέση με δύο ‘μεντεσέδες’ που την αφήνουν ελεύθερη 

να κινείται ανάμεσα στα δύο ηλεκτρόδια όπως φαίνεται στην εικόνα 2.5(α). Χρειάζεται πολύ 

μικρή τάση ώθησης (9V), και επιτυγχάνει αξιοσημείωτες DC και RF αποδόσεις (απόσβεση 

μικρότερη από 0.1dB για πάνω από συχνότητα 40GHz, και μόνωση 50dB για συχνότητα 

1GHz, και 25dB για συχνότητα 40GHz). 

 Το 2000, το πανεπιστήμιο του Michigan, ΗΠΑ, πολύ ενεργό στο πεδίο των RF MEMS 

κυκλωμάτων για διακόπτες, παρουσίασε τέσσερις ηλεκτροστατικά χωρητικούς παράλληλους 
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(shunt) διακόπτες που χρησιμοποιούνταν στην Ka-ζώνη συχνοτήτων. Με απόσταση επαφής 

1.5-2.5μm και μια τάση ώθησης 15-25V για να κινηθεί η χρυσή γέφυρα πάχους 2-2.5μm, 

παρουσιάζονταν μειωμένη RF απώλεια ανάκλασης και υψηλή μόνωση πάνω από ένα εύρος 

συχνοτήτων (απόσβεση 0.3-0.6dB, και μόνωση 45-50dB για 22-38GHz). 

 Επίσης το 2000, η LG, Seoul, Korea, παρουσίασε έναν χωρητικό διακόπτη 

χρησιμοποιώντας σαν στρώμα μόνωσης SrTiO3 με σχετικά πολύ υψηλή διαπερατότητα. Η 

μεμβράνη του διακόπτη ήταν κατασκευασμένη από χρυσό ή χαλκό με την μέθοδο της 

ηλεκτρόλυσης πάνω σε ένα επιφανειακό (sacrificial) στρώμα πολυμιδίου ή φωτορητίνης, ενώ 

η απόδοση του διακόπτη ήταν πολύ εντυπωσιακή (απόσβεση 0.08dB για συχνότητα 10GHz, 

και μόνωση 42dB σε συχνότητα 5GHz). 

 Μια ενδιαφέρουσα παραλλαγή στον σχεδιασμό εμφανίστηκε το 2001 από τον Robert 

Bosch GmbH, Germany. Η μεμβράνη από τον χωρητικό παράλληλο (shunt) διακόπτη είναι ένα 

κομμάτι από την γραμμή μεταφοράς, και όταν χαμηλώνει λόγω της εφαρμοζόμενης τάσης 

προσεγγιστικά 25V, βραχυκυκλώνει χωρητικά από το μηδενικό δυναμικό που συνδέει τις δύο 

γειωμένες γραμμές μεταφοράς του συνεπίπεδου κυματοδηγού, όπως φαίνεται στην 

φωτογραφία 2.5(β). Οι συχνότητες λειτουργίας του ήταν 24 και 77GHz με απόσβεση 

μικρότερη από 0.3dB και μόνωση πάνω από 33dB. 

 Το 2002, στο πανεπιστήμιο του Michigan, ΗΠΑ, δημοσίευσαν έναν ηλεκτροστατικά  

χωρητικό παράλληλο (shunt) διακόπτη μεταλλικής επαφής χρησιμοποιώντας τον κλασσικό 

σχεδιασμό μεμβράνης ενός χωρητικού παράλληλου (shunt) διακόπτη. Μια μεμβράνη πάχους 

0.8μm χρυσού, κατασκευάστηκε πάνω σε ένα SiO2 επιφανειακό (sacrificial) στρώμα, 

βραχυκυκλώνοντας την γραμμή μεταφοράς όταν η τάση ώθησης ήταν 50V. 

 Επίσης το 2002, η IMEC, Belgium, το μεγαλύτερο ανεξάρτητο κέντρο ερευνών στην 

μικροηλεκτρονική, παρουσίασε ένα πολύ έξυπνο σχέδιο διακόπτη. Έχοντας εναποθέσει ένα 

λεπτό στρώμα (100nm) αλουμινίου πάνω σε ένα λεπτό στρώμα Ta2O5 (200nm) μόνωσης, όπως 

φαίνεται στην εικόνα 2.6(γ). Το επιπρόσθετο μέταλλο δρα σαν ένα στρώμα ηλεκτρικής 

αιώρησης που όταν ακουμπάει η γέφυρα πολύ λίγο, παίρνει το RF δυναμικό γείωσης και 

βραχυκυκλώνει χωρητικά την γραμμή μεταφοράς. Αυτό έχει τα εξής πλεονεκτήματα: 1) η 

περιοχή κίνησης της γέφυρας δεν ορίζει το βραχυκύκλωμα και για αυτό και μπορεί να είναι 

αρκετά ασθενής και 2) αποβάλλει το πρόβλημα να κολλήσει η γέφυρα στην κάτω θέση μια και 

αυτό προκαλείται από τα φορτία που παγιδεύονται στο λεπτό στρώμα του διηλεκτρικού. 

 Το πρόβλημα κολλήματος του διακόπτη δεν συμβαίνει στις περιπτώσεις των μεταλλικών 

διακοπτών, που δεν περιλαμβάνουν κάποιο μονωτικό στρώμα. Το 2003, το πανεπιστήμιο του 

Illinois, ΗΠΑ, παρουσίασε έναν παράλληλο (shunt) διακόπτη με μεταλλική επαφή 
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χρησιμοποιώντας μικροσκοπικούς διαχωριστές κάτω από το μέταλλο της μεμβράνης όπως 

εμφανίζεται στις εικόνες 2.7(α) και (β), αυξάνοντας την αξιοπιστία του διακόπτη. 

   
                              (α)                                                                             (β) 

Εικόνα 2.7 Μεταλλικοί παράλληλοι (shunt) διακόπτες από το πανεπιστήμιο του Illinois: 
(α) Γενική εικόνα ενός διακόπτη μεμβράνης (250x150μm), και (β) φωτογραφία από SEM των 

μικροσκοπικών διαχωριστών. 
 

 

2.4.3 Μηχανισμός κατακόρυφων ωθήσεων μικροσυστημάτων 

 Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, αυτές οι συσκευές είναι βασικά παραλλαγή στον σχεδιασμό 

των σειριακών διακοπτών με μεταλλική επαφή. Αντί να στοχεύουν σε εφαρμογές διακοπτών 

με DC μέχρι RF σήματα, αυτοί είναι σχεδιασμένοι να λειτουργούν για μεγαλύτερα ρεύματα  

σήματος από DC σε χαμηλότερες συχνότητες. Γι’αυτό και είναι πιο ευπαθή σε συγκόλληση 

επαφής, η οποία μαζί με τη μεγαλύτερη απόσταση επαφών που απαιτείται για καλύτερη DC 

μόνωση και μεγαλύτερη δύναμη επαφής για μικρότερη αντίσταση, υποχρεώνει έναν 

σχεδιασμό ισχυρότερου ενεργοποιητή, οδηγώντας σε μια μεγαλύτερη και πιο αργή συσκευή. 

 Το1998, στην Siemens Berlin, Germany, παρουσίασαν έναν ενεργοποιητή 

ηλεκτροστατικής κύρτωσης, ο οποίος μπόρεσε να μειώσει την τάση ώθησης. Ο διακόπτης 

μπορούσε να λειτουργεί στα 24V και δοκιμάστηκε επιτυχώς στην αντοχή του σε 106 κύκλους 

λειτουργίας (ανοιγοκλεισίματος) μεταφέροντας ένα αξιοσημείωτο φορτίο 100mA μεταξύ των 

AuNi5 επαφών αυξάνοντας το ενδιαφέρον για κατασκευές επαφής ελάσματος. 

 Το 1998, το CSEM, Neuchatel, Ελβετία, σε συνεργασία με την CP Clare N.V., Βέλγιο, 

δημοσίευσε ένα microrelay με ηλεκτροστατικό μηχανισμό ώθησης κατασκευασμένο πάνω σε 

ένα φερομαγνητικό FeSi υπόστρωμα. Ο ενεργοποιητής αποτελούνταν από ένα στρώμα 

ηλεκτρολυτικού NiFe που μεταφέρθηκε στο υπόστρωμα, εμπεριέχοντας ένα διεπίπεδο πηνίο 

με 127 σπείρες. Η κατανάλωση ισχύος της συσκευής ήταν 16mW για μια τάση ώθησης 1.9V, 

δημιουργώντας μια δύναμη επαφής 1mΝ. Το μέγεθος του ήταν 5.3x4.1 mm2, η συσκευή ήταν 
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ερμητικά εγκιβωτισμένη, και είχε μια απόσταση επαφής 22μm, και επιτυχώς δοκιμάστηκε 

πάνω από 105 κύκλους λειτουργίας μεταφέροντας ρεύμα 10mA.         

  Ένας διακόπτης ελάσματος (cantilever) με ηλεκροθερμική ώθηση, δημοσιεύθηκε το 2001 

από το πανεπιστήμιο Tohoku, Sendai, Japan. Ο μηχανισμός ώθησης του κατανάλωνε 20-

80mW σε μια τάση λειτουργίας στα 5V. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ήταν η μεταλλική 

επαφή ελατηρίου αυξάνοντας την ενεργό περιοχή επαφής σε χαμηλές δυνάμεις επαφής. 

 Το 2002, τα ερευνητικά εργαστήρια του Delphi, ΗΠΑ, παρουσίασαν έναν διακόπτη με 

ηλεκτροστατική ώθηση βασισμένο σε ένα ηλεκτρολυτικό φύλλο χαλκού που έκλεινε μια 

απόσταση 3μm όταν εφαρμοζόταν μια τάση 25V. Επιτύγχανε 1.7x106 κύκλους λειτουργίας με 

φορτίο 50mA, και 5100 κύκλους ζωής όταν είχε 350mA. 

 

2.4.4 Σειριακοί διακόπτες και μικροσυστήματα με μεταλλικές επαφές και πλευρική 

ώθηση 

 Οι πλευρικοί διακόπτες είναι επίσης αντικείμενο ερευνητικών δραστηριοτήτων. Το 

σημαντικότερο πλεονέκτημα της πλευρικής ώθησης είναι ότι ο ενεργοποιητής, οι περιοχές 

αναμονής συνδέσεων, οι δομές υποστήριξης και συχνά ακόμη και οι επαφές, μπορούν να 

κατασκευαστούν σε ένα ενιαίο λιθογραφικό βήμα. Επίσης, ένας πρόσθετος αντίθετος-

ενεργοποιητής για να ανοίξει ενεργά το διακόπτη (εικόνα 2.8) δεν επιβάλλει απαραιτήτως την 

αυξανόμενη πολυπλοκότητα επεξεργασίας, και μια μεγάλη μετατόπιση είναι πολύ απλούστερη 

για ένα σχέδιο πλευρικών ενεργοποιητών παρά για κάθετες κινούμενες δομές. Οι πλευρικοί 

διακόπτες με τους ηλεκτροθερμικούς V-σχήματος ενεργοποιητές είναι αρκετά ισχυροί και μια 

δύναμη πάνω από 8 mN αναφέρθηκε σε μια ισχύ ώθησης 180 mW. Αυτά τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα τους καθιστούν κατάλληλους για τις microrelay εφαρμογές. Εντούτοις, οι 

πλευρικοί διακόπτες καταλαμβάνουν περισσότερη περιοχή από τους κατακόρυφα κινούμενους 

αντίστοιχούς τους, και η εναπόθεση του υλικού επαφών σε μια  κάθετη πλευρά  είναι πολύ 

δυσκολότερη. 

 Το 1998 το τεχνολογικό κέντρο εφαρμογών σε MEMS, ΗΠΑ, παρουσίασε έναν διακόπτη 

(ηλεκτρολυτικού νικελίου) με ηλεκτροθερμική ώθηση, που είχε μέγεθος 1mm2 και ισχύ 

ώθησης πάνω από 300mW, δημιουργώντας έτσι μία δύναμη επαφής 1-10mN, για μια 

απόσταση επαφής 2μm. Λειτουργούσε με ένα ρεύμα 10mA για πάνω από ένα εκατομμύριο 

κύκλους . 

 Ένας ηλεκτροστατικά διακόπτης πλευρικής ώθησης παρουσιάστηκε από το ινστιτούτο 

Fraunhofer, Germany, το 1999. Ο διακόπτης χαράχθηκε από ένα ‘εργαλείο’ πλάσματος πάνω 

σε ένα παχύ (30μm) στρώμα σε SOI υπόστρωμα. Ένας ενεργοποιητής λυγίζει μια μπάρα 
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ελάσματος (cantilever) με την επαφή κατά μήκος του κυρτωμένου ηλεκτροδίου, σε μια τάση 

50-260V. 

 Το 2002, στο Berkeley Sensor and Actuator Center στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, 

ΗΠΑ, δημοσίευσαν έναν ηλεκτροθερμικό οδηγούμενο διακόπτη, αποτελούμενο από LPCVD 

polysilicon σαν κατασκευαστικό υλικό για τον ενεργοποιητή, ενώ χρυσός χρησιμοποιήθηκε 

σαν επίστρωση για τις γραμμές μεταφοράς και για το σημείο επαφής. Το τελευταίο ήταν 

θερμικά και ηλεκτρικά μονωμένο από τον ενεργοποιητή από ένα στρώμα SiN. Ο θερμικός 

ενεργοποιητής πέφτει απότομα με έναν βελτιστοποιημένο τρόπο ώστε να δημιουργεί μια 

μετατόπιση πάνω από 9.2μm με μια ισχύ κατανάλωσης 20 - 40mW. 

 Το 2003, στο Massachusetts ινστιτούτο τεχνολογίας, ΗΠΑ, παρουσίασαν έναν πλευρικό 

διακόπτη με έναν πολύ ενδιαφέροντα δισταθή ηλεκτροθερμικό μηχανισμό ώθησης. Είχε 

περίπου 8mm εύρος, και σχεδιάστηκε να έχει μια πλασματική δύναμη επαφής της τάξης των 

4mN για μια μετατόπιση 137μm, το πάχος της ηλεκτρολυτικής επαφής του ήταν 2.5μm 

χαλκού και μπορούσε να μεταφέρει ένα στατικό φορτίο 3A.          

 

 
                                  (α)                                                                      (β) 

Εικόνα 2.8 Πλευρικοί διακόπτες: (α) με ηλεκτροθερμικό μηχανισμό, (β) ηλεκτροστατικό 
οδηγούμενο μηχανισμό για άνοιγμα και κλείσιμο του διακόπτη. 

 

2.4.5 Διακόπτες με ιδιαίτερη κατασκευαστική τεχνολογία  

 Οι διακόπτες που συζητούνται σε αυτήν την παράγραφο πιθανώς να μην βρίσκονται σε ένα 

ώριμο στάδιο ανάπτυξης και να μην έχουν την πολύ σημαντική απόδοση, αλλά παρουσιάζουν 

νέες και ενδιαφέρουσες μεθόδους στην τεχνολογία κατασκευής ιδιαίτερα κατάλληλη για την 

ολοκλήρωση διακοπτών και για τη συγχώνευση MEMS και  ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. 

 Σχεδόν όλοι οι διακόπτες που εμφανίζονται σε αυτήν την ενότητα είναι συμβατοί με την 

τεχνολογία CMOS. Άρα μπορούν να κατασκευαστούν σε υπόστρωμα που υπάρχουν RF 
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κυκλώματα μια και η θερμοκρασία στις διαδικασίες δεν ξεπερνά τους 350οC. Το 2001, το 

Ασιατικό ινστιτούτο τεχνολογίας σε συνεργασία με το εθνικό πανεπιστήμιο της Ταϊβαν, 

Ταϊβάν, παρουσίασαν έναν διακόπτη με πλευρική κίνηση κατασκευασμένο σε ένα συμβατικό 

0.6μm πολυπυρίτιο με τριπλό στρώμα μετάλλου διαδικασίας CMOS. Χρησιμοποιήθηκε μια 

επιπρόσθετη μάσκα με ένα βήμα χάραξης για να ελευθερώσει τις δομές. Μια όμοια 

προσέγγιση ερευνήθηκε από την IBM Research Group, ΗΠΑ, και παρουσιάστηκε το 2004. Ο 

διακόπτης που έφτιαξαν ήταν ένας διακόπτης μεταλλικής επαφής με κατακόρυφη κίνηση 

κατασκευασμένοι από χαλκό, επιτυγχάνοντας μια τάση λειτουργίας στα 40V και 

παρουσιάζοντας μια αποδεκτή απόδοση πάνω από 2GHz. 

 Το 2001, στο πανεπιστήμιο του Κολοράντο, ΗΠΑ, παρουσίασαν έναν εύκαμπτο RF 

MEMS διακόπτη, βασισμένο σε μια τυπική τεχνολογία εύκαμπτων κατασκευών και υλικών. Η 

μεμβράνη του διακόπτη αποτελούνταν από πολυμίδιο με επίστρωση χαλκού, με χάλκινη 

γραμμή μεταφοράς. Το μέγεθος του εγκιβωτισμένου διακόπτη ήταν 1cm2, με απόσταση 

επαφής του διακόπτη 40-50μm, και τάση ώθησης στα 70-90V. 

2.4.6 Άλλου τύπου διακόπτες  

 Οι διακόπτες επιτάχυνσης είναι συσκευές που κλείνουν μια επαφή από μια μάζα που 

κινείται λόγω κάποιας εξωτερικής επιτάχυνση. Αυτοί οι διακόπτες δεν είναι τυπικοί RF 

MEMS διακόπτες, αλλά η έρευνα και η ανάπτυξη σε αυτό το πεδίο έχει διεξαχθεί για  

περισσότερο από μια δεκαετία και οι λύσεις της εφαρμοσμένης μηχανικής αυτών των 

συσκευών, ειδικά στην ολοκλήρωση και στον εγκιβωτισμό, είναι αξιοσημείωτες (πολύ 

ώριμος). Σε σύγκριση με το συμβατικό πιεζοαντιστάτη  ή τα χωρητικά επιταχυνσιόμετρα 

ανάγνωσης, αυτοί οι διακόπτες έχουν τα πλεονεκτήματα της υψηλής ‘ανοσίας’ σε 

ηλεκτρομαγνητική επίδραση, την πολύ απλή επεξεργασία και ολοκλήρωση με ICs. Όλα αυτά 

τα πλεονεκτήματα τους καθιστούν κατάλληλους για την υψηλών στόχων αγορά, ακόμα κι αν η 

τιμή της αναλογικής ηλεκτρονικής και των αναλογικών σε ψηφιακών μετατροπέων έχει 

μειωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Το 1996, το  KAIST, Κορέα, 

παρουσίασε έναν δίμορφο διακόπτη μπάρας με μια ανθεκτική μάζα 7µg. Ο διακόπτης ήταν 

συντονισμένος με την ευαισθησία επιτάχυνσής του από μια τάση 0-76 V. Η Siemens AG, 

Γερμανία, είναι επίσης αρκετά ενεργή σε αυτό το πεδίο από τα μέσα της δεκαετίας του '90. 

Έχουν ασχοληθεί με  πλευρικές κινούμενες, συμβατές με CMOS, ηλεκτρολυτικές δομές που 

μπορούν να κατασκευαστούν άμεσα πάνω από ολοκληρωμένα κυκλώματα. Επιπλέον, 

παρουσίασαν μια σειρά διακοπτών επιτάχυνσης με διαφορετικά κατώτατα όρια επιτάχυνσης, 

κατά συνέπεια ένα "σχεδόν-αναλογικό" επιταχυνσιόμετρο. Το 2002, το πανεπιστήμιο Tohoku, 

Ιαπωνία, σε συνεργασία με την επιχείρηση αισθητήρων, Ιαπωνία, παρουσίασε έναν 
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μικρομηχανικό διακόπτη επιτάχυνσης του οποίου η διάρκεια κλεισίματος, καθορίζεται από μια 

μάζα, και από έναν έξυπνο μηχανισμό για να επεκτείνει τον χρόνο κλεισίματος, που έχει ως 

σκοπό να μετατρέψει το μέγεθος επιτάχυνσης. 

 Οι επόμενες παράγραφοι εισάγουν μερικούς διακόπτες με ενδιαφέροντες και βεβαίως 

ενθαρρυντικούς μηχανισμούς ώθησης. Τα διαφορετικά σχέδια παρουσιάζουν τις δυνατότητες 

του δημιουργικού και απεριόριστου κόσμου των MEMS κατά την επίλυση των προβλημάτων 

εφαρμοσμένης μηχανικής. 

 Οι διακόπτες σταγόνας υδραργύρου έχουν χρησιμοποιηθεί από το 1940 για να λύσουν τα 

προβλήματα αξιοπιστίας και διάρκειας ζωής των διακοπτών επαφής μετάλλου-μετάλλου. Στο 

πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας, ΗΠΑ, αυτή η ιδέα υιοθετήθηκε για έναν μικρομηχανικό διακόπτη 

βασισμένο στις επαφές μικροσταγονιδίων υδραργύρου το 1996. Ένας  κρεμασμένος 

μικροθερμανστής μέσα σε ένα απόθεμα ιονισμένου νερού δημιουργεί μια φυσαλίδα ατμού της 

οποίας η πίεση προκαλεί τη μετακίνηση ενός σταγονιδίου υδραργύρου που βραχυκυκλώνει 

δύο επαφές μετάλλων. Σε μια άλλη περίπτωση, μια σταγόνα υδραργύρου που εξατμίζεται σε 

μια χρυσή επιφάνεια (pad) έρχεται σε επαφή με μια πλευρική κίνηση, ηλεκτροστατικά 

ωθημένου ελάσματος(cantilever) πολυπυριτίου, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.9(α). 

 Το 2002, η Ford, ΗΠΑ, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Brigham, ΗΠΑ, παρουσίασαν 

έναν μικρομηχανικό διακόπτη με ηλεκτροθερμικό μηχανισμό ώθησης και μέγεθος 1.92mm2. Ο 

διακόπτης σχηματικά φαίνεται στην εικόνα 2.9(β), είναι βασισμένος σε έναν ενδιαφέροντα 

δισταθή απότομο μηχανισμό με πολύ μεγάλη απόσταση επαφής 88μm. Παρόλο την 

βελτιστοποίηση στην επιλογή της γεωμετρίας, μόνο μια σχετικά χαμηλή δύναμη επαφής 25μN 

αναφέρθηκε. 

 Το 2001, η εταιρία MICROLAB, ΗΠΑ, πρότεινε έναν μαγνητοστατικό διακόπτη 

μηδενικής ισχύος, βασισμένος σε έναν μικρομαγνητικό στρεφόμενο μηχανισμό. Μόνο ένας 

βραχής θετικός ή αρνητικός παλμός (80-120 mA στα 5-6V για 0.4s) απαιτείται για να 

αντιστρέψει τη μαγνητική πολικότητα του κράματος που αποτελεί το έλασμα (cantilever) που 

στηρίζεται από τα στρεφόμενα ελατήρια σε ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Ανάλογα με τη 

μαγνητική πόλωση του ελάσματος (cantilever), μια θετική ή αρνητική ροπή δημιουργείται, 

φέρνοντας το διακόπτη σε δύο σταθερές θέσεις. Οι δυνάμεις επαφών που επιτεύχθηκαν με 

αυτό το σχέδιο διακόπτη ήταν σχετικά μικρές (40 µN) και το κύριο μειονέκτημα ολόκληρης 

της έννοιας ήταν η ανάγκη ενός μόνιμου μαγνήτη που τοποθετείται κάτω από το υπόστρωμα.  
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                             (α)                                                                     (β) 

Εικόνα 2.9 Διακόπτες με ενδιαφέροντα σχέδια (μορφή): (α) διακόπτης σταγόνας υδραργύρου με 
έναν δοκό κρεμασμένο πάνω από ένα ηλεκτροστατικά κυρτωμένο ηλεκτρόδιο, (β) μηχανικός 
δισταθής πλευρικός διακόπτης στην ανοικτή και στην κλειστή κατάστασή του.   
 

2.5 Εφαρμογές των μικρομηχανικών διακοπτών 

 Οι μικρομηχανικοί διακόπτες είναι σχεδιασμένοι να ανοιγοκλείνουν την γραμμή 

μετάδοσης ενός αναλογικού σήματος με μια πολύ καλή καθαρότητα σήματος. Αυτή η 

διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδέει/αποσυνδέει ένα ηλεκτρικό δυναμικό, ή να 

επιλέγει σήματα, για παράδειγμα το εισερχόμενο και εξερχόμενο σήμα μια κεραίας, ή να 

αναδιαμορφώνει ένα υποσύστημα. Τυπικές εφαρμογές ενός πλευρικού τύπου διακόπτη να 

ανοιγοκλείνει μια τράπεζα φίλτρων, συντονίζοντας φίλτρα, μεταβάλλοντας πυκνωτές ή πηνία, 

ανοιγοκλείνοντας γραμμές καθυστέρησης για διακόπτες φάσης, συνδυάζοντας εμπεδήσεις 

μεταβάλλοντας υπογραμμές ή πυκνωτές, και διαμορφώνοντας το σχέδιο μιας κεραίας ή τις 

συχνότητες ανοιγοκλείνοντας την κεραία ή κομμάτια από την κεραία. 

 Ανάλογα με τη συχνότητα προδιαγραφών, είτε χωρητικοί είτε διακόπτες επαφής μετάλλων 

προτιμώνται για ορισμένες εφαρμογές. 

 Για να μετατρέψουν τα DC σε RF σήματα, που τυπικά απαιτούνται στον εξοπλισμό 

υψηλής ποιότητας δοκιμής και μέτρησης, οι απαιτούμενες ιδιότητες είναι ένα εξαιρετικά 

μεγάλο εύρος ζώνης συχνοτήτων από DC μέχρι μερικές δεκάδες GHz με πολύ καλές ιδιότητες 

σημάτων πέρα από ολόκληρο το εύρος ζώνης. Η ταχύτητα λειτουργίας και η κατανάλωση 

ισχύος είναι λιγότερο σημαντικές. Οι διακόπτες επαφής μετάλλων είναι καλοί υποψήφιοι για 

αυτές τις εφαρμογές. 

 Οι μικροδιακόπτες (microrelays) προορίζονται για τις εφαρμογές όπου ρεύματα με 

συχνότητες από DC μέχρι χαμηλές χρησιμοποιούνται. Εδώ είναι σημαντικό να αποσυνδεθεί  

το εισαγόμενο από το εξαγόμενο σήμα όταν ο διακόπτης είναι στην κλειστή κατάσταση, και 

να έχει μικρή σειριακή αντίσταση για μια χαμηλή πτώση τάσης και μια  χαμηλή  κατανάλωση 

ισχύος στην ανοικτή κατάσταση του διακόπτη. 
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 Οι χωρητικοί παράλληλοι (shunt) διακόπτες συνήθως σχεδιάζονται για συχνότητες πάνω 

από 1GHz. Ειδικά όταν στοχεύουν σε ασύρματο εξοπλισμό, απαιτούν χαμηλές καταναλώσεις 

ισχύος, και μικρού μεγέθους. 

 Οι στρατιωτικές και διαστημικές εφαρμογές ευνοούν επίσης τα MEMS λόγω της 

ανθεκτικότητας τους ενάντια σε εξωτερικές επιδράσεις, όπως η ακτινοβολία, η θερμοκρασία 

και διάφορα ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

  Η αξιοπιστία διακοπτών και ένας μεγάλος αριθμός κύκλων λειτουργίας της τάξης των 

δεκάδων δισεκατομμυρίων είναι εξίσου σημαντικοί για τις περισσότερες εφαρμογές. 

 Το διάγραμμα στην εικόνα 2.10 δίνει μια επισκόπηση των εφαρμογών διαφορετικών 

MEMS διακοπτών, που επιδεικνύεται πέρα από τη συχνότητα σημάτων. Το διάγραμμα δίνει 

επίσης τις πληροφορίες για την τιμή ευαισθησίας κάποιων ιδιαιτέρων εφαρμογών.  

 

 
Επεξηγήσεις:PAN personal area network                          GPS    global positioning system 
                       LAN local area network                                OWR   obstacle warning radar  
                       PCS personal communication system           AICC   autonomous, intelligent cruise control  
 
 

Εικόνα 2.10 Κύριες εφαρμογές του πεδίου των MEMS διακοπτών 
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3.1 Σταθερά ελατηρίου μιας μικρομπάρας σταθεροποιημένης σε δυο ακλόνητα σημεία    

(fixed-fixed beams). 

 Το πρώτο βήμα για να καταλάβουμε την μηχανική λειτουργία ενός RF MEMS διακόπτη 

είναι να παράγουμε την σταθερά ελατηρίου μιας μικρομπάρας σταθεροποιημένης σε δύο 

ακλόνητα σημεία. Εάν η λειτουργία περιορίζεται σε μικρές αποκλίσεις της δομής, όπως είναι 

οι περιπτώσεις για τις περισσότερες RF MEMS συσκευές, η μηχανική συμπεριφορά μπορεί να 

μοντελοποιηθεί χρησιμοποιώντας μια γραμμική σταθερά ελατηρίου, κ(N/m). Η απόκλιση 

Δg(m), της μικρομπάρας σταθεροποιημένης σε δύο ακλόνητα σημεία για μια εξωτερική 

δύναμή F(N), μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας την σχέση F = κΔg. 

 Οι μικρομπάρες σταθεροποιημένες σε δύο ακλόνητα σημεία συνήθως χρησιμοποιούνται 

λόγω της σχετικά υψηλής σταθεράς ελατηρίου και την ευκολία στην κατασκευή. Η σταθερά 

ελατηρίου για μια μικρομπάρα σταθεροποιημένη σε δύο ακλόνητα σημεία μπορεί να 

μοντελοποιηθεί σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, κ’, είναι λόγω της ακαμψίας της γέφυρας 

(μπάρας) και οφείλεται στα χαρακτηριστικά των υλικών όπως ο συντελεστής του Young, 

Ε(Pa), και η ροπή αδράνειας, Ι(m4). Το άλλο κομμάτι της σταθεράς ελατηρίου, κ’’, είναι λόγω 

της διαξονικής υπολειπόμενης τάσης (biaxial residual stress), σ(Pa), μέσα στην μπάρα και 

είναι ένα αποτέλεσμα της κατασκευαστικής διαδικασίας. 

 Η έκφραση για την σταθερά ελατηρίου της μικρομπάρας σταθεροποιημένης σε δύο 

ακλόνητα σημεία με ένα συγκεντρωμένο κάθετο φορτίο, Ρ(N) όπως φαίνεται στην εικόνα 3.1, 

βρίσκεται από την εκτροπή συναρτήσει της θέσης φόρτωσης και δίνεται από την σχέση: 

 

 

 
Εικόνα 3.1  
Μικρομπάρα σταθεροποιημένη 
σε δύο ακλόνητα σημεία με 
συγκεντρωμένο κάθετο φορτίο. 

 

 

 

xRM
dx

ydIE AA ⋅+=⋅⋅ 2

2

        για χ ≤ α 

                                              
IE

xR
IE

xMy AA

⋅⋅
⋅

+
⋅⋅
⋅

=
62

32

            για χ ≤ α                                (3.1) 

 

 49



                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Μηχανική μοντελοποίηση των MEMS διακοπτών  

 
2

2 )( al
l

aPM A −
⋅

−=  

)2()( 2
3 alal

l
PRA ⋅+⋅−=  

όπου το l είναι το μήκος της μπάρας, ΜΑ(N•m) είναι η ροπή αντίδρασης στην αριστερή άκρη 

στήριξης, και RA(Ν) είναι η κατακόρυφη αντίδραση στο αριστερό άκρο. Η ροπή αδράνειας Ι, 

για μια τετράγωνη επιφάνεια δίνεται από την εξής σχέση Ι = w •  t3/12, όπου w είναι το πλάτος 

και t το πάχος της μπάρας. 

 Στις εφαρμογές των MEMS, το φορτίο κατανέμεται κατά μήκος της μπάρας, και η εκτροπή 

της μπάρας στο κέντρο ορίζει την σταθερά ελατηρίου. Μια αντικατάσταση χ = l / 2 στην 

σχέση 3.1, η εκτροπή στο κέντρο βρίσκεται για ένα συγκεντρωμένο φορτίο στο σημείο α. Για 

τον υπολογισμό της απόκλισης για την κατανομή φορτίου, η αρχή της υπέρθεσης 

χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που το φορτίο κατανέμεται κατά μήκος 

ολόκληρης της μπάρας, η απόκλιση υπολογίζεται εκτιμώντας το ολοκλήρωμα  
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όπου το ξ είναι το φορτίο ανά μονάδα επιφάνειας έτσι ώστε το συνολικό φορτίο να είναι Ρ=ξ•l, 

και οι εκφράσεις για τα ΜΑ και RA έχουν αντικατασταθεί στην σχέση 3.1. Αφού η δομή είναι 

συμμετρική, το ολοκλήρωμα υπολογίζεται από l / 2 μέχρι l και πολλαπλασιάζεται επί 2. 

 Έτσι η σταθερά ελατηρίου υπολογίζεται να είναι       
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 Η δύναμη μπορεί να κατανέμεται άρτια γύρω από την κεντρική θέση μιας μικρομπάρας 

σταθεροποιημένης σε δυο ακλόνητα σημεία (εικόνα 3.2). Για αυτήν την περίπτωση, το 

ολοκλήρωμα της σχέσης 3.2 πρέπει να υπολογιστεί με όρια από l / 2 μέχρι χ. Η γενική 

έκφραση για αυτήν την σταθερά του ελατηρίου είναι: 
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Εικόνα 3.2 Μια μικρομπάρα σταθεροποιημένη σε 
δυο ακλόνητα σημεία με μια δύναμη,  Ρ=ξ·2·(χ - 
l/2), άρτια κατανεμημένη γύρω από το κέντρο της 
μπάρας. 
 ‘Έτσι η σταθερά του ελατηρίου για το 
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συγκεντρωμένο φορτίο στο κέντρο της μπάρας υπολογίζεται όταν χ = l/2, και για την 

περίπτωση όπου το φορτίο είναι κατανεμημένο σε ολόκληρη την μπάρα υπολογίζεται όταν χ = 

l, και παράγει την εξίσωση (3.3). Αυτό που μπορεί να παρατηρηθεί είναι ότι, όταν το φορτίο 

συγκεντρώνεται κοντά στο κέντρο της μπάρας προκαλεί μείωση της σταθεράς ελατηρίου σε 

σχέση με την περίπτωση που το φορτίο κατανέμεται ομοιόμορφα κατά μήκος ολόκληρης της 

μπάρας. Άλλη μια περίπτωση είναι όταν η δύναμη συγκεντρώνεται στα άκρα της μπάρας, και 

όχι στο κέντρο  της (εικόνα 3.3). Εδώ η  σταθερά  ελατηρίου  υπολογίζεται  από  το  

ολοκλήρώμα   της εξίσωσης 3.2 με όρια από χ στο l. Το αποτέλεσμα είναι 

                                              2
3'

))/(1()/(
1)(4

lxlxl
twEke −⋅

⋅⋅⋅=                                       (3.5) 

                                                                                              
 
Εικόνα 3.3 Μικρομπάρα στηριγμένη σε δύο 
ακλόνητα σημεία με δύναμη, Ρ=ξ·2·(l – χ), 
άρτια κατανεμημένη στις άκρες της.  
 

 

Για  την  περίπτωση  που  χ/l  = 1 για το κc
’ και χ/l = 0.5 για το κe

’ προκαλούν την ίδια σταθερά 

ελατηρίου διότι και οι δύο αναπαριστούν την περίπτωση όπου η δύναμη κατανέμεται σε 

ολόκληρη την μπάρα. Όπως αναμένεται, η συγκέντρωση της δύναμης κατά μήκος ολόκληρης 

της μπάρας προκαλεί μια μεγαλύτερη σταθερά ελατηρίου (και λιγότερη εκτροπή για την ίδια 

δύναμη) από την περίπτωση όπου η δύναμη εφαρμόζεται κατά μήκος του κέντρου της μπάρας 

 

3.1.1 Σταθερά ελατηρίου οφειλόμενη στην υπολειπόμενη τάση στην μπάρα 

 Το κομμάτι της σταθεράς ελατηρίου που οφείλεται στην διαξονική υπολειπόμενη τάση 

μέσα στην μπάρα υπολογίζεται από την μοντελοποίηση της μπάρας σαν ένα τεντωμένο νήμα  

(εικόνα 3.4). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το μοντέλο χρησιμοποιείται μόνο για τις 

έντονες τάσης. Η διαξονική υπολειπόμενη τάση, σ, προκαλεί μια δύναμη, S, 

                                                             wtvS ⋅⋅−⋅= )1(σ                                                      (3.6) 

η οποία τραβάει και τις δύο άκρες της μπάρας, όπου ν είναι ο λόγος του Poisson. Όταν μια 

κατακόρυφη δύναμη (Ρ) εφαρμόζεται, η μπάρα εκτρέπεται κατά, u, στο σημείο της 

εφαρμοζόμενης δύναμης. Αυτή η εκτροπή τεντώνει την μπάρα, η οποία αυξάνει την τάση στην 

μπάρα, και η δύναμη έλξης στις άκρες αυξάνεται κατά  

                                                
α

1Δ⋅⋅
+

EAS    και 
)(

2

al
EA

S
−
Δ⋅⋅

+                                         (3.7) 
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όπου Δ1 και Δ2 είναι τα μήκη στα οποία τεντώνεται κάθε πλευρά από την κατακόρυφη δύναμη 

που εφαρμόζεται, P, και δίνεται από  

                                                     αα −+=Δ 22
1 u                     (3.8α) 

                                                   )()( 22
2 alul −−+−=Δ α                                              (3.8β) 

 

                                                

Εικόνα 3.4 Μοντελοποίησης της 
μπάρας (μήκους l) σαν ένα 
τεντωμένο σύρμα με 
συγκεντρωμένο κατακόρυφο 
φορτίο Ρ.   
 

 
Εξισώνοντας την εφαρμοζόμενη δύναμη, Ρ, με τις δυνάμεις στην μπάρα προβάλλοντας τις 

πάνω στον κατακόρυφο άξονα και υποθέτοντας μια μικρή εκτροπή, η παρακάτω σχέση 

προκύπτει για την u 

                                                             
lS
lPu
⋅
−⋅⋅

=
)( αα                                                         (3.9) 

στην οποία οι επιπρόσθετες δυνάμεις λόγω των Δ1 και Δ2 θεωρούνται αμελητέες. Για αυτήν 

την εξίσωση, η εκτροπή στο κέντρο της γέφυρας (χ = l/2) υπολογίζεται να είναι 

                                                             )(
2

α−⋅
⋅

−= l
S

Py                                                     (3.10) 

Η εκτροπή για ένα φορτίο κατανεμημένο κατά μήκος ολόκληρης της μπάρας (Ρ = ξ · l) μπορεί 
να βρεθεί υπολογίζοντας το ολοκλήρωμα  

                                                       ∫ ⋅−⋅
⋅

⋅−=
l

l
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S

y
2/

)(
2

2 ααξ                                            (3.11) 

 

όπου η χρήση συμμετριών έχει γίνει. Η σταθερά του ελατηρίου υπολογίζεται να είναι  

                                            )()1(88''

l
tw

l
S

y
lka ⋅⋅−⋅⋅=

⋅
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⋅
−= νσξ                                  (3.12) 

 Για την περίπτωση όπου η δύναμη κατανέμεται πάνω στην μπάρα όπως φαίνεται στις 

εικόνες 3.2 και 3.3 όπου η εκτροπή ορίζεται στο κέντρο της μπάρας (χ = l / 2), η σταθερά 

ελατηρίου λόγω της υπολειπόμενης τάσης είναι  

                                             
)/(23

1)()1(8''
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twkc ⋅−
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 Η συνολική σταθερά ελατηρίου είναι το άθροισμα των συνεισφορών από την ακαμψία της 

μπάρας και την διαξονική υπολειπόμενη τάση, και για ένα φορτίο κατανεμημένο κατά μήκος 

ολόκληρης της μπάρας, είναι  

                                 )()1(8)(32 3'''

l
tw

l
twEkkk aaa ⋅⋅−⋅⋅+⋅⋅⋅=+= νσ                         (3.15) 

 Για μια μικρομπάρα πάνω από ένα συνεπίπεδο κυματοδηγό (CPW) με το πλάτος του 

μεσαίου κυματοδηγού να είναι το ένα τρίτο του μήκους της μπάρας με μια δύναμη να 

κατανέμεται πάνω από τον κεντρικό κυματοδηγό, η συνολική σταθερά ελατηρίου υπολογίζεται 

προσθέτοντας την συνεισφορά από τις εξισώσεις 3.4 και 3.13 με χ = 2 · l / 3 ως : 

                           )
5
3()()1(8)

49
27()(32 3 ⋅⋅⋅−⋅⋅+⋅⋅⋅⋅=

l
tw

l
twEk νσ                            (3.16) 

 
3.1.2 Σταθερά ελατηρίου από μη γραμμικό τέντωμα  

 Η δύναμη επαναφοράς τεντώματος και η σταθερά ελατηρίου (επίδραση τεντώματος) μιας 

μικρομπάρας στηριζόμενη σε σταθερά σημεία έχει υπολογιστεί από τον Chan et al. 

                                                               F = κs· (go –g)3                                                      (3.17) 

με                                                          3

4

8 l
twks ⋅
⋅⋅Ε⋅

=
π                                                      (3.18) 

Η δύναμη επαναφοράς τεντώματος είναι αμελητέα για μικρά Δg, αλλά μπορεί να είναι 33 % 

της συνολικής δύναμης επαναφοράς για κ = 10 N/m και Δg = 3μm. Για αυτό τον λόγο, η 

επίδραση  τεντώματος είναι αμελητέα στην ανάλυση για την τάση έλξης της μπάρας (ενότητα 

3.3), αλλά εμπεριέχεται στους υπολογισμούς στην τάση συγκράτησης της μπάρας στην κάτω 

θέση (ενότητα 3.5). 

 

3.1.3 Κρίσιμη τάση μιας μικρομπάρας στηριγμένη σε σταθερά σημεία 

 Για την περίπτωση όπου η υπολειπόμενη τάση μέσα στην μπάρα είναι συμπιεσμένη, το 

μοντέλο για το κ’’ δεν είναι έγκυρο πια. Το αρχικό ενδιαφέρον για την τάση συμπίεσης είναι η 

‘προσπάθεια’ της μπάρας να λυγίσει. Λόγω της ακαμψίας της μπάρας, για μια ορισμένη 

ποσότητα της τάσης συμπίεσης μπορεί να αντισταθεί η μπάρα πριν δημιουργηθεί κάποιο 

λύγισμα. Αυτή η τάση, είναι γνωστή σαν κρίσιμη τάση (critical stress), και δίνεται για την 

περίπτωση της μπάρας από 
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3.1.4 Υπολειπόμενη τάση και η σταθερά του Young μιας μπάρας αποτελούμενης από 

διαφορετικά υλικά 

 Η ισοδύναμη σταθερά του Young, και η υπολειπόμενη τάση μιας μπάρας στηριγμένη σε 

δύο σταθερά σημεία αποτελούμενη από διαφορετικά στρώματα υλικών, το καθένα έχει tn, En, 

vn και σn, που είναι το βάρος για την μέση τιμή των διαφορετικών στρωμάτων 

                                                             
∑

∑ ⋅
=

n

nn
e t

tE
E                                                           

και η ίδια εξίσωση εφαρμόζεται για τα νe, σe. Οι ισοδύναμοι αριθμοί πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της σταθεράς ελατηρίου μιας μπάρας 

σταθεροποιημένης ανάμεσα σε δύο ακλόνητα σημεία. 

 

3.1.5 Επίδραση των οπών στην μπάρα 

 Σε πολλούς MEMS διακόπτες και πυκνωτές, υπάρχουν μικρές οπές (διαμέτρου 3- 8 μm) 

στην μπάρα για να μειώσουν την συμπίεση της μεμβράνης και να αυξήσουν την ταχύτητα ενός 

MEMS διακόπτη. Η επιφάνεια των οπών μπορεί να είναι πάνω από 60% της συνολικής 

επιφάνειας των  MEMS  δομών. Το διάτρητο σχέδιο χαρακτηρίζεται από μια συνδετική   

σταθερά, μ = l / βήμα,  ορίζεται  σαν ο  λόγος  της απόστασης των οπών προς την απόσταση 

των κέντρων των οπών (εικόνα 3.5). 

 Οι οπές απελευθερώνουν ένα μέρος από την υπολειπόμενη τάση στην μπάρα, και μειώνουν 

την σταθερά του Young μιας MEMS δομής. Η μείωση της υπολειπόμενης τάσης 

προσεγγιστικά υπολογίζεται να είναι ίση με σ = (1 – μ) · σο, όπου το σο είναι η υπολειπόμενη 

τάση χωρίς τις οπές. Η σταθερά του Young μειώνεται κατά 25% για μ = 0,625. Οι οπές επίσης 

μειώνουν την μάζα της μπάρας, η οποία στην συνέχεια παράγει μια υψηλότερη συχνότητα 

μηχανικού συντονισμού. 

 Η επίπτωση των οπών στην χωρητικότητα στην πάνω θέση της μπάρας είναι αμελητέα αν 

η διάμετρος των οπών είναι μικρότερη από από 3 – 4 go, όπου go είναι το ύψος που βρίσκεται 

η γέφυρα. Ο λόγος είναι εξαιτίας των αναδεικνυόμενων πεδίων που καλύπτουν τις οπές. 

Γι’αυτό, η ηλεκτροστατική δύναμη δεν επηρεάζεται από την πυκνότητα των οπών και 

τοποθετούνται έτσι ώστε οι πιο πάνω συνθήκες να ικανοποιούνται. Από την άλλη πλευρά, οι 

οπές επιδρούν στην χωρητικότητα στην κάτω θέση της μπάρας και προκαλούν μια μείωση του 

λόγου των χωρητικοτήτων.  
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Εικόνα 3.5 Παράμετροι για τον συντελεστή σύνδεσης για μια μπάρα με οπές.  
 
 
3.2 Σταθερά ελατηρίου για μπάρες με χαμηλό - Κ 

 Υπάρχουν πολλές παραλλαγές από στηριζόμενες μπάρες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να μειώσουν την ενεργή σταθερά ελατηρίου των MEMS συσκευών. 

Μερικές από τις πιο συνηθισμένες μπάρες που χρησιμοποιούνται παρουσιάζονται στην εικόνα 

3.6, και οι σχετικές εξισώσεις για την σταθερές ελατηρίου δίνονται παρακάτω. Σημειώνοντας 

ότι αυτές οι εξισώσεις δεν εμπεριέχουν την επίδραση από την υπολειπόμενη τάση στο στρώμα 

της μεμβράνης.  

Μπάρα Σταθερά ελατηρίου 
Διπλώματα (flexure) στηριζόμενα σε 
ακλόνητα σημεία 

3)(4
l
twEk ⋅⋅⋅=  

 
 
Διπλώματα (flexure) όπως ‘‘τα πόδια του 
καβουριού’’ 
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Ελικοειδή διπλώματα (flexure)   
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Όπου το η είναι ο αριθμός των ελίκων στα ελικοειδή διπλώματα, G = E / 2 · (1 + v) είναι η 
σταθερά στρέψης, Ιχ =  w · t 3 / 12 είναι η ροπή αδράνειας, και η σταθερά στρέψης δίνετε 

από την παρακάτω σχέση   ))
2

tanh(11921(
3
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,1
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για την περίπτωση όπου lα>>lb, η σταθερά ελατηρίου για τις ελικοειδή διπλώματα  γίνεται 
κ≈4·Ε·w·(t/(n·lα)3). 
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Εικόνα 3.6 Παραλλαγές στηρι-
ζόμενων μπαρών που χρησιμο-
ποιούνται για να μειώσουν την 
σταθερά ελατηρίου. 
(α) διπλώματα στηριγμένα σε 
ακλόνητα σημεία (fixed - fixed 
flexures),  
(b) διπλώματα όπως τα πόδια του 
καβουριού (Crab – leg flexures), 
(γ) πτυχωτά διπλώματα (Folded 
flexures),  
(δ) ελικοειδής διπλώματα 
(Serpentine flexures).                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Η επίδραση της υπολειπόμενης τάσης στις μπάρες με χαμηλό – κ μπορεί να υπολογιστεί 

ακολουθώντας την μεθοδολογία της ενότητας 3.1.1.  

 

3.3 Ηλεκτροστατική ώθηση 

        Όταν μια τάση εφαρμόζεται μεταξύ μιας μπάρας με στηριγμένα άκρα σε ακλόνητα 

σημεία και του ηλεκτροδίου έλξης, μια ηλεκτροστατική δύναμη επάγεται πάνω στην μπάρα 

(γέφυρα) (εικόνα 3.7). Αυτή είναι η ευρέως γνωστή ηλεκτροστατική δύναμη η οποία υπάρχει 

στους οπλισμούς ενός πυκνωτή υπό την επίδραση μιας εφαρμοζόμενης τάσης. Για να 

προσεγγίσουμε αυτή την δύναμη, η γέφυρα πάνω από το ηλεκτρόδιο έλξης μοντελοποιείται 

σαν ένας πυκνωτής με παράλληλους οπλισμούς. Στην πραγματικότητα η ακριβής 

χωρητικότητα είναι περίπου 20 –  40% μεγαλύτερη λόγω των αναδεικνυόμενων φορτίων. 

 Εάν το πλάτος της γέφυρας είναι w και το πλάτος του ηλεκτροδίου έλξης είναι W(A = W · 

w), τότε η χωρητικότητα του παράλληλου οπλισμού του πυκνωτή είναι  
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C
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όπου το g είναι το ύψος της γέφυρας πάνω από το ηλεκτρόδιο. Η ηλεκτροστατική δύναμη 

εφαρμόζεται στην γέφυρα υπολογίζεται υποθέτοντας ότι η ισχύς επιδίδεται σε ένα 

χρονοεξαρτώμενο πυκνωτή και δίνεται από την  
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                                  (3.21) 

όπου η V είναι η εφαρμοζόμενη τάση μεταξύ του ηλεκτρόδιου και της γέφυρας. Παρατηρείται 

ότι η δύναμη είναι ανεξάρτητη από την πολικότητα της εφαρμοζόμενης τάσης. Η εξίσωση 3.21 

θεωρεί αμελητέα την επίδραση από το διηλεκτρικό στρώμα μεταξύ της γέφυρας και του 

ηλεκτροδίου έλξης, και μια πιο ακριβής σχέση θα υπολογιστεί στην ενότητα 3.4. 

 
Εικόνα 3.7 (α) Μία γέφυρα στηριγμένη σε ακλόνητα σημεία (β) και ένα έλασμα (cantilever) με 

ηλεκτρόδιο έλξης. 
 
 Η ηλεκτροστατική δύναμη προσεγγίζεται σαν να ήταν ομαλά κατανεμημένο κατά μήκος 

της γέφυρας πάνω από το ηλεκτρόδιο. Γι’αυτό οι κατάλληλες σταθερές ελατηρίου από τις 

ενότητες 3.1 – 3.3 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ορίσουν την απόσταση στην οποία η 

γέφυρα κινείται κάτω από την εφαρμοζόμενη δύναμη που δίνεται από την εξίσωση 3.21. Αν 

και πρέπει να σημειωθεί ότι η σταθερά ελατηρίου πρέπει να συνδεθεί με την απόσταση που 

κινείται κάτω από την θέση όπου εφαρμόζεται η δύναμη. Για παράδειγμα στην περίπτωση της 

εικόνας 3.3, η σταθερά ελατηρίου συνδέεται με την μετατόπιση στο κέντρο της γέφυρας και 

όχι κάτω από την θέση όπου εφαρμόζεται η δύναμη (στις άκρες της γέφυρας). Η σταθερά 

ελατηρίου πρέπει να ξαναυπολογιστεί χρησιμοποιώντας την εξίσωση 3.1 ώστε να μπορεί να 

συνδυαστεί σωστά με την εξ. 3.21. 

 Εξισώνοντας την εφαρμοζόμενη ηλεκτροστατική δύναμη με την μηχανική δύναμη 

επαναφοράς λόγω της ακαμψίας της μπάρας (F = k · χ), βρίσκουμε ότι  
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                                         (3.22) 

όπου το g0 είναι το ύψος της γέφυρας όταν δεν εφαρμόζεται κάποια τάση. Λύνοντας την 

εξίσωση ως προς την τάση έχουμε  
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 που μας δίνει το ύψους της γέφυρας συναρτήσει της εφαρμοζόμενης τάσης στα ηλεκτρόδια 

του διακόπτη.  

3.4 DC τάση συγκράτησης μιας MEMS γέφυρας στην κάτω θέση 

 Οι MEMS διακόπτες χρησιμοποιούν ένα στρώμα διηλεκτρικού πάχους 1000 έως 2000 Å 

μεταξύ της γέφυρας και του ηλεκτροδίου έλξης έτσι ώστε να αποκτήσουν μια DC μόνωση, 

όταν ο διακόπτης ωθείται στην κάτω θέση. Στους χωρητικούς διακόπτες υπάρχει στενή επαφή 

μεταξύ της γέφυρας και του στρώματος του διηλεκτρικού. Στους γραμμικούς διακόπτες μια 

απόσταση(κενό) 0.3 με 0.6 μm μπορεί να παρουσιάζεται ανάμεσα στην γέφυρα και στο 

ηλεκτρόδιο έλξης στην κάτω θέση. Και στις δύο περιπτώσεις, μια τάση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να κρατήσει κάτω την γέφυρα στην κάτω θέση. 

 Η χωρητικότητα για ένα ύψος g λαμβάνοντας υπόψη το στρώμα του διηλεκτρικού είναι 
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όπου td και εr είναι το πάχος και η διηλεκτρική σταθερά ενός διηλεκτρικού στρώματος. Η 

ηλεκτροστατική δύναμη υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την εξ. 3.21. και είναι  
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όπου το ε προέρχεται από την μείωση της χωρητικότητας στα παράλληλα επίπεδα λόγω της 

τραχύτητας της ενδοεπιφάνειας μετάλλου – διηλεκτρικού. Για g » td, η εξίσωση 3.25 μειώνεται 

στην εξ. 3.21. Σημειώνοντας ότι το g = 0, η ηλεκτροστατική δύναμη είναι  
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η οποία περιέχει έναν επιπρόσθετο παράγοντα εr όταν συγκριθεί με την εξ. 3.24. Ο λόγος είναι 

ότι η εξ. 3.24 εφαρμόζεται μόνο για μια γέφυρα προσεγγίστηκα μέσα σε ομοιόμορφο 

διηλεκτρικό μέσω. Ένας άλλος τρόπος για να δούμε την σχέση 3.26 είναι να 

συνειδητοποιήσουμε ότι αν η γέφυρα κινηθεί έστω και λίγο από το διηλεκτρικό, τότε θα 

δημιουργηθεί μια μεγάλη μείωση στην χωρητικότητα, και αυτό θα προκαλέσει μια μεγάλη 

ελκτική δύναμη χρησιμοποιώντας την εξ. 3.21. 
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 Ένα απλό μοντέλο της μηχανικής δύναμης επαναφοράς που ενεργεί πάνω στην γέφυρα 

φαίνεται στην εικόνα 3.8 

                                                                (3.27) )()()( 0
3

00 ggkggkggkF esr −⋅≡−⋅+−⋅=

όπου το κs είναι ο παράγοντας τεντώματος και υπάρχει μόνο στην περίπτωση της γέφυρας 

στηριγμένη σε δύο ακλόνητα σημεία, κe είναι η ισοδύναμη σταθερά ελατηρίου παίρνοντας 

υπόψη το συστατικό τεντώματος, g0 = 1 – 5 μm, και g = 0 – 0.5 μm. Η εξίσωση 3.27 είναι 

ακριβής για g μεγαλύτερο από το μηδέν αλλά όχι για g = 0. Ο λόγος είναι ότι η μηχανική 

δύναμη επαναφοράς για έναν διακόπτη σε στενή επαφή με το στρώμα του διηλεκτρικού δεν 

είναι καλά κατανοητό λόγω των δυνάμεων προσκόλλησης και άπωσης μεταξύ των στρωμάτων 

του μετάλλου και του διηλεκτρικού. Η εξ. 3.27 φαίνεται να είναι σωστή για g = 0 μm. Οι 

γέφυρες με μικρό – κ (σταθερά ελατηρίου) έχουν πολύ μικρές δυνάμεις επαναφοράς και για 

αυτό τον λόγο είναι πολύ ευαίσθητες στην προσκόλληση λόγω των ατμών νερού. 

                      
 

                                                              .                      
Εικόνα 3.8 Η μηχανική δύναμη επαναφοράς πάνω σε μια 
γέφυρα που έχει εκτραπεί από την θέση ισορροπίας. 
 

 Για να μείνει ο διακόπτης στην κάτω θέση, η ηλεκτροστατική δύναμη (εξ. 3.25) πρέπει να 

είναι μεγαλύτερη από την μηχανική δύναμη επαναφοράς (εξ. 3.27), και αυτό επιτυγχάνεται 

από για μια τάση συγκράτησης (εικόνα 3.9)  
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3.5 Μηχανική μοντελοποίηση των διακοπτών μας  

 Λαμβάνοντας υπόψη του όλα αυτά το πρόγραμμα μοντελοποίησης (Conventor Wave) 

μπορεί να μας δώσει αποτελέσματα σχετικά με την μηχανική λειτουργία των διακοπτών μας. 

Μπορεί να μας δώσει αποτελέσματα όπως την τάση ώθησης, την τάση (misses stress) που 

δημιουργείται μέσα στην γέφυρα του διακόπτη μας, την μετατόπιση της γέφυρας, τους 

τρόπους και τους ρυθμούς ταλάντωσης. 

 

 

3.5.1 Απεικόνιση των διακοπτών μας  

 59



                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Μηχανική μοντελοποίηση των MEMS διακοπτών  

 
 Στις παρακάτω εικόνες 3.9α,β,γ παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση των διακοπτών 

μας από το πρόγραμμα μηχανικής μοντελοποίησης. Οι τρεις τύπου διακόπτες είναι όμοιοι με 

μόνη διαφορά το σχήμα της  γέφυρας όπου στον πρώτο έχουμε τρεις γραμμές που συνδέουν τα 

δύο ηλεκτρόδια (ηλεκτρόδια που είναι πάνω στην γέφυρα), στον δεύτερο δύο και στον τρίτο 

μια. 

 
α) 

 
                            β)                                                                                      γ) 
Εικόνα 3.9 Σχηματική απεικόνιση των διακοπτών, α) μοντέλο 1, β) μοντέλο 2, γ) μοντέλο 3 

 

 

 

 

3.5.2 Τάση ώθησης  
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 Με την χρήση του προγράμματος προσομοίωσης υπολογίζουμε την τάση ώθησης που 

πρέπει να εφαρμοστεί ανάμεσα στα κάτω ηλεκτρόδια και στα πάνω ηλεκτρόδια, ώστε να 

εφαρμοστεί αρκετή δύναμη στην γέφυρα του διακόπτη, ώστε να λυγίσει προς τα κάτω και να 

ενώσει τα δύο επίπεδα γείωσης με τη  γραμμή μεταφοράς του σήματος. Στα διαγράμματα της 

εικόνας 3.10 φαίνεται η μετατόπιση (το ύψος στο οποίο βρίσκεται η γέφυρα του διακόπτη) της 

γέφυρας συναρτήσει της εφαρμοζόμενης τάσης για τους τρεις διακόπτες που έχουμε. Όπως 

φαίνεται η τάση στην οποία η γέφυρα είναι στην  κάτω θέση για την περίπτωση του πρώτου 

διακόπτη (μοντέλο 1) είναι 5,5 volt, για τον δεύτερου διακόπτη (μοντέλο 2) είναι 4,4 volt και 

για το τρίτο διακόπτη (μοντέλο 3) είναι  4,0 volt. Το ύψος στο οποίο ήταν η γέφυρα αρχικά και 

στις τρεις περιπτώσεις ήταν 2μm. 
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Εικόνα 3.10 Μετατόπιση της γέφυρας συναρτήσει της τάσης ώθησης  
 
 

3.5.3 Σχηματική παραμόρφωση της γέφυρας υπό ηλεκτροστατική ώθηση 

 Οι πιο πάνω υπολογισμοί (ενότητες 3.1 - 3.4) ήταν βασισμένοι σε ένα μονοδιάστατο 

μοντέλο και υποθέτοντας ότι η παραμόρφωση της γέφυρας παραμένει επίπεδη (δεν κάμπτεται 

στο κέντρο της) ανεξάρτητα από την θέση της. Μια ακριβής λύση μπορεί να υπολογιστεί με 

ένα δυδιάστατο μηχανικό μοντέλο σε συνδυασμό με την κατανομή της ηλεκτροστατικής 

δύναμης από το πρόγραμμα προσομοίωσης. Με αυτόν τον τρόπο παίρνουμε τα παρακάτω 

διαγράμματα που είναι η παραμόρφωση της γέφυρας υπό την εφαρμοζόμενη ηλεκτροστατική 

ώθηση (τάση ώθησης).  

 Στην περίπτωση του πρώτου διακόπτη εικόνα 3.11 (μοντέλο 1)  η τάση ώθησης που έχει 

εφαρμοστεί (από το πρόγραμμα προσομοίωσης) είναι 5,5 volt και όπως ήταν αναμενόμενο η 

γέφυρα κάμπτεται στην μέση της γέφυρας, η μετατόπιση του κέντρου της γέφυρας όπως 

φαίνεται από την εικόνα είναι 2μm, και η γέφυρα βραχυκυκλώνει την  γραμμή μεταφοράς με 

τα επίπεδα γείωσης. Στην περίπτωση του δεύτερου διακόπτη (μοντέλο2) εικόνα 3.12 η τάση 

ώθησης που έχει εφαρμοστεί είναι 4,25 volt για αυτό τον λόγο η γέφυρα είναι σε ύψος 1μm 

από την γραμμή μεταφοράς. Και τέλος στην τρίτη περίπτωση εικόνα 3.13 (μοντέλο 3) η τάση 

ώθησης που εφαρμόστηκε ήταν 3,75 volt, για αυτό και η μετατόπιση της γέφυρας είναι 0,9μm.   
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α)

 
β) 

Εικόνα 3.11 Παραμόρφωση  της γέφυρας του διακόπτη (μοντέλο 1), κάτοψη (α) και τομή (β)  

 
α) 
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β) 

Εικόνα 3.12 Παραμόρφωση  της γέφυρας του διακόπτη (μοντέλο 2),  κάτοψη (α) και τομή (β) 
 

 
α) 

 
β) 

 
γ) 

Εικόνα 3.13 Παραμόρφωση  της γέφυρας του διακόπτη (μοντέλο 3), κάτοψη (α) και τομή (β, γ)  
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3.5.4 Τάσεις στις γέφυρες των διακοπτών μας 

 Όταν εφαρμόζεται μια τάση ώθησης στον διακόπτη μας τότε η γέφυρα έλκεται προς τα 

κάτω, κάνοντας την γέφυρα να κάμπτεται. Έτσι δημιουργούνται τάσεις στο μέταλλο της 

γέφυρας οι οποίες παρουσιάζονται κυρίως στους σημεία στήριξής της, μιας και είναι τα πιο 

στενά μέρη της γέφυρας. Στις παρακάτω εικόνες 3.14, 3.15, 3.16 παρουσιάζονται αυτές οι 

τάσεις για τους τρεις διακόπτες, οι τάσεις μετρώνται σε ΜPa. 

  

 
                            α)                                                                                          β) 

Εικόνα 3.14 Τάσεις στον διακόπτη (μοντέλο 1) 

 
                             α)                                                                                          β) 

Εικόνα 3.15 Τάσεις στον διακόπτη (μοντέλο 2)  
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Εικόνα 3.16 Τάσεις στον διακόπτη (μοντέλο 3) 

 

3.5.5 Τρόποι, ρυθμοί ταλάντωσης των διακοπτών μας  

 Σε οποιοδήποτε σύστημα αν εφαρμοστεί μια εξωτερική διέγερση, αυτό ταλαντώνεται σε 

μια συχνότητα συντονισμού. Έτσι και στους διακόπτες όταν εφαρμοστεί μια τάση ώθησης για 

την μετακίνηση του διακόπτη στην κάτω θέση, δημιουργούνται ταλαντώσεις που φαίνονται 

στις παρακάτω εικόνες 3.17, 3.18, 3.19. Στους δικούς μας διακόπτες είχαμε έξι διαφορετικούς 

τρόπους ταλάντωσης.  Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν ρυθμοί / τρόποι ταλάντωσης που 

μπορούν να καταστρέψουν τον διακόπτη, όπως ο έκτος τρόπος ταλάντωσης και στις τρεις 

περιπτώσεις. Στις εικόνες αυτές έχει γίνει μια μεγέθυνση (x10) γι’ αυτό τον λόγο φαίνεται η 

γέφυρα να περνάει κάτω από την γραμμή μεταφοράς, και τα επίπεδα γείωσης. 

 

 
 
                                 α)                                                                             β) 
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                              γ)                                                                                     δ) 
 

 
                                ε)                                                                                  ζ) 

 1) Εικόνα 3.17 Τρόποι, ρυθμοί ταλάντωσης για τον πρώτο διακόπτη (μοντέλο

 

 
                                 α)                                                                                  β) 
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                                γ)                                                                                  δ) 

 
 

 

                                       ε)                                                                              ζ) 
 

Εικόνα 3.18 Τρόποι, ρυθμοί ταλάντωσης για τον δεύτερο  διακόπτη (μοντέλο 2) 

 
 
                                    α)                                                                                 β) 
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                                γ)                                                                                      δ) 

 

                                 ε)                                                                                ζ) 
 

Εικόνα 3.19 Τρόποι, ρυθμοί ταλάντωσης για τον τρίτο  διακόπτη (μοντέλο 3) 

 

 Στον παρακάτω πίνακα 3.1 παρουσιάζονται οι συχνότητες συντονισμού από την μηχανική 

προσομοίωση των διακοπτών μας από το πρόγραμμα (Conventor Ware), για τους τρόπους 

ταλάντωσης που παρουσιάστηκαν. 

 

Πίνακας 3.1 Συχνότητες συντονισμού για τους διακόπτες μας    

Αριθμός ρυθμού Συχνότητα (Hz) 
Μοντέλο 1 

Συχνότητα (Hz) 
Μοντέλο 2 

Συχνότητα (Hz) 
Μοντέλο 3 

α) 7,24 103 3,94 103 4,11 103

β) 9,85 103 4,87 103 7,35 103

γ) 1,35 104 8,81 103 1,09 104

δ) 1,38 104 1,25 104 1,16 104

ε) 2,13 104 1,27 104 1,18 104

ζ) 2,61 104 1,90 104 2,31 104
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4.1 Παρουσίαση 

 Υπάρχουν δύο βασικά είδη διακοπτών που χρησιμοποιούνται για τα RF μικροκυματικά 

κυκλώματα: ο παράλληλος διακόπτης (shunt switch) και ο σειριακός διακόπτης (series switch). 

  Ο ιδανικός σειριακός διακόπτης προκαλεί ένα ανοικτό κύκλωμα στην γραμμή μεταφοράς 

όταν δεν εφαρμόζεται η τάση ώθησης (πάνω θέση), και προκαλεί ένα βραχυκύκλωμα στην 

γραμμή μεταφοράς όταν η τάση ώθησης εφαρμόζεται (κάτω θέση). Ο ιδανικός σειριακός 

διακόπτης, έχει άπειρη μόνωση στην πάνω θέση και μηδενική απόσβεση στην κάτω θέση. Οι 

MEMS σειριακοί διακόπτες χρησιμοποιούνται εκτεταμένα για εφαρμογές με συχνότητες 

λειτουργίας από 0.1 – 40 GHz. Προσφέρουν υψηλή μόνωση σε RF συχνότητες, περίπου    -50 

dB με -60 dB σε 1GHz και μειωμένη σε – 20 έως -30 dB στα 20 GHz. Στην κάτω θέση, 

παρουσιάζουν πολύ μικρές απώλειες εισαγωγής, - 0.1 dB έως – 0.2 dB στα 0.1 με 40 GHZ. 

 Ο παράλληλος διακόπτης τοποθετείται σε διακλάδωση μεταξύ της γραμμής μεταφοράς και 

των γειώσεων, και εξαρτάται από την εφαρμοζόμενη τάση αν θα βραχυκυκλώνει την γραμμή 

μεταφοράς με τις γειώσεις ή όχι. Γι’αυτό και ο ιδανικός παράλληλος διακόπτης προκαλεί 

μηδενική απώλεια εισαγωγής όταν δεν εφαρμόζεται μια τάση ώθησης (πάνω θέση) και άπειρη 

μόνωση όταν μια τάση ώθησης εφαρμόζεται (κάτω θέση). Οι παράλληλοι διακόπτες είναι 

κατάλληλοι για υψηλές συχνότητες (5 – 100 GHz). Ένας παράλληλος διακόπτης με καλή 

σχεδίαση προκαλεί (α) χαμηλή απώλεια εισαγωγής (-0.04 έως -0.1 dB στα 5 – 50 GHz) στην 

πάνω θέση του διακόπτη (β) αποδεκτή μόνωση (περισσότερο από -20 dB στα 10 – 50 GHz) 

στην κάτω θέση του διακόπτη. 

 Αυτό το κεφάλαιο ασχολείται με την ηλεκτρομαγνητική μοντελοποίηση των παράλληλων 

MEMS διακοπτών. Προσπαθεί να δώσει μια γενική επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο 

μοντελοποιούμε την χωρητικότητα, την αυτεπαγωγή, και την αντίσταση των MEMS 

διακοπτών (CLR μοντέλο) και πως να παράγουμε το CLR μοντέλο από τις S – παραμέτρους 

μέτρησης ή εξομοίωσης. Εστιάζοντας στα σχέδια των διακοπτών μας. 
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Εικόνα 4.1 Παρουσίαση ενός τυπικού MEMS παράλληλου διακόπτη δείχνοντας την τομή του και 

την κάτοψη. Επίσης παρουσιάζεται και το ισοδύναμο κύκλωμα. 
 

4.2 Φυσική περιγραφή των MEMS των χωρητικών παράλληλων διακοπτών 

 Ένας MEMS παράλληλος χωρητικός διακόπτης παρουσιάζεται στην εικόνα 4.1. Η 

γεωμετρία του διακόπτη είναι όμοια με αυτήν του τρίτου κεφαλαίου. Ο διακόπτης κρέμεται σε 

ένα ύψος g πάνω από το στρώμα του διηλεκτρικού πάνω στην γραμμή μεταφοράς, με πάχος 

διηλεκτρικού td και με μια σταθερά διηλεκτρικού εr. Ο διακόπτης είναι L μm μήκος, w μm 

πλάτος, και t μm πάχος. Το πλάτος της γραμμής μεταφοράς είναι W μm. Το υπόστρωμα 

μπορεί να είναι πυρίτιο, αρσενιούχο γάλλιο,  ή ακόμα και χαλαζίας. 

 Ο MEMS παράλληλος διακόπτης μπορεί να ολοκληρωθεί σε έναν συνεπίπεδο κυματοδηγό 

(CPW) ή σε μια μικρολουρίδα (microstrip). Στην περίπτωση του CPW,  οι βάσεις (δοκοί 

στήριξης) του MEMS διακόπτη συνδέονται με τα γειωμένα επίπεδα του CPW. Στην 

περίπτωση της μικρολουρίδας, η μια βάση συνδέεται στο ανοικτό στέλεχος, το οποίο προκαλεί 

ένα βραχυκύκλωμα με την γέφυρα. Η δεύτερη βάση της γέφυρας μένει ασύνδετη ή συνδέεται 

σε κάποιον αντιστάτη. 

 Μια DC τάση εφαρμόζεται ανάμεσα στην γέφυρα του διακόπτη και στην μικροκυματική 

γραμμή. Αυτή δημιουργεί μια ηλεκτροστατική δύναμη και κάνει την γέφυρα να πέφτει στο 

στρώμα του διηλεκτρικού, αυξάνοντας έντονα την χωρητικότητα της γέφυρας κατά έναν 

παράγοντα του 30 – 100. Αυτή η χωρητικότητα συνδέει την γραμμή μεταφοράς με την γείωση 

και δρα σαν ένα βραχυκύκλωμα σε μικροκυματικές συχνότητες. Όταν η εφαρμοζόμενη τάση 
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αφαιρεθεί, ο διακόπτης γυρνά στην αρχική του κατάσταση λόγω των αναπτυσσόμενων 

δυνάμεων επαναφοράς της γέφυρας. 

 Τυπικά μεγέθη της γεωμετρίας του διακόπτη είναι ένα πάχος διηλεκτρικού 1000 – 1500 Å, 

και μια σχετική σταθερά διηλεκτρικού 5.0 – 7.6 ανάλογα του υλικού που χρησιμοποιείται, ένα 

ύψος γέφυρας 1.5 – 5 μm, ένα μήκος γύρω στα 250 – 400 μm, και ένα πλάτος μεταξύ 25 – 180 

μm εξαρτώμενο από την χωρητικότητα του διακόπτη που απαιτείται. Το μήκος σπάνια είναι 

μικρότερο από 200 μm λόγω της έντονης αύξησης της τάσης ώθησης με την μείωση του 

μήκους της γέφυρας. Το πλάτος πρακτικά περιορίζεται σε 200 μm έτσι ώστε να προκαλείται 

μια μεγάλη περιοχή επαφής μεταξύ της γέφυρας του διακόπτη και της γραμμής μεταφοράς. 

  

4.3 Μοντέλο κυκλώματος ενός MEMS παράλληλου χωρητικού διακόπτη 

 Ο MEMS παράλληλος χωρητικός διακόπτης μοντελοποιείται από δύο ενότητες της 

γραμμής μεταφοράς και του συμπυκνωμένου CLR μοντέλο της γέφυρας με την χωρητικότητα 

να έχει μια τιμή για την πάνω και μια για την κάτω θέση. Το κομμάτι της γραμμής μεταφοράς 

έχει μήκος (w / 2) + l , όπου l =  20 μm είναι η απόσταση από το επίπεδο αναφοράς στην άκρη 

της γέφυρας. Τυπικές μεγέθη για μικροκυματικούς διακόπτες είναι 35 fF / 2.8pF, μια επαγωγή 

6 – 12 pH, και σειριακή αντίσταση 0.2 – 0.3 Ω. Για τους διακόπτες στην Χ – ζώνη 

συχνοτήτων, η χωρητικότητα είναι 70 fF / 5.6 pF με μια επαγωγή 4 – 5 pH και μια σειριακή 

αντίσταση 0.1 – 0.2 Ω. 

 Η εμπέδηση ενός παράλληλου διακόπτη δίνεται από την σχέση  

                                                      
Cj

LjRZ ss ⋅⋅
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ω
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με C = Cu  ή Cd εξαρτώμενο από την θέση του διακόπτη. Η σειριακή συχνότητα συντονισμού 

αυτού του διακόπτη είναι  
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και η εμπέδηση για τον παράλληλο διακόπτη μπορεί να προσεγγιστεί από  

                                                 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

⋅⋅

⋅⋅
=

Lj

R
Cj

Z ss

ω

ω
1

     για      

0

0

0

ff

ff

ff

>>

=

<<

                                         (4.3) 

Το CLR μοντέλο συμπεριφέρεται σαν ένας πυκνωτής κάτω από την σειριακή συχνότητα 

συντονισμού και σαν επαγωγός πάνω από αυτήν την συχνότητα. Στον συντονισμό, το CLR 
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μοντέλο μειώνει την σειριακή αντίσταση της γέφυρας. Για Cu = 35 fF, Cd = 2.8 pF, και    L = 7 

pH, η συχνότητα συντονισμού προκύπτει στα f0 = 322 GHz και 36 GΗz όταν ο διακόπτης είναι 

στην πάνω και στην κάτω θέση, αντίστοιχα. Γι’αυτόν τον λόγο (f0 = 322 GHz) ο επαγωγός της 

γέφυρας δεν παίζει κάποιον ρόλο στην πάνω θέση του διακόπτη όταν f < 100 GHz. Γι’αυτό 

και στην πάνω θέση του διακόπτη, η γέφυρα μοντελοποιείται ακριβώς σαν μια χωρητική 

διακλάδωση με την γείωση. Όπως θα δούμε παρακάτω, η αυτεπαγωγή παίζει έναν σημαντικό 

ρόλο στην κάτω θέση. 

 Η συχνότητα αποκοπής ορίζεται σαν την συχνότητα στην οποία ο λόγος της εμπέδησης της 

κλειστής κατάστασης (πάνω θέση) και της ανοικτής κατάστασης (κάτω θέσης) μειώνεται στην 

μονάδα και είναι  

                                                             
su

c RC
f

⋅⋅⋅
=

π2
1                                                       (4.4) 

και fc = 30 THz για τον διακόπτη με Cu = 35 fF και Rs = 0.15Ω. Αυτό χρησιμοποιείται 

εκτεταμένα από τις Schottky και PIN διόδους και προσεγγιστικά περιγράφει την λειτουργία 

των συσκευών (απώλειες, μόνωση, και μέγιστη συχνότητα λειτουργίας). Αν και, δεν είναι 

ακριβώς κατάλληλο για τους MEMS παράλληλους διακόπτες. Ο λόγος είναι ότι η αυτεπαγωγή 

του διακόπτη περιορίζει την λειτουργία στην κάτω θέση σε πολύ χαμηλότερες συχνότητες από 

fc. Ένα καλύτερο μέγεθος για να χρησιμοποιήσουμε για την μέγιστη συχνότητας λειτουργίας 

είναι το (2·f0), μια και ο παράλληλος διακόπτης παρουσιάζει αποδεκτή μόνωση πάνω από το 

διπλάσιο της συχνότητας συντονισμού (L·C) στην κάτω θέση. 

 

4.4 Προσαρμόζοντας τις CLR παραμέτρους στους προσομοιωμένους S – παραμέτρους του 

παράλληλου διακόπτη μας (shunt switch) 

 Υπάρχουν τέσσερις S – παράμετροι που μπορούν να προσομοιωθούν με το πρόγραμμα 

Zeland και αργότερα να μετρηθούν. Αυτοί είναι οι S11, S12, S21, S22 στην πάνω θέση του 

διακόπτη και στην κάτω θέση του διακόπτη. 

 Η παράμετρος S11 είναι ο συντελεστής ανάκλασης για την περίπτωση όπου ο διακόπτης 

είναι στην πάνω θέση, και S21 είναι ο συντελεστής μόνωσης του διακόπτη για την περίπτωση 

που ο διακόπτης είναι στην κάτω θέση. Η παράμετρος S21 είναι η απόσβεση του σήματος κατά 

την διάρκεια της μετάδοσης όταν ο διακόπτης είναι στην πάνω θέση. Όμοιος προκύπτουν και 

οι υπόλοιποι παράμετροι S που συγκεντρωτικά παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες 4.1, 

4.2. 
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Πίνακας 4.1 S – παράμετροι για την περίπτωση όπου ο διακόπτης είναι στην πάνω θέση 

S – παράμετρος Πάνω θέση διακόπτη 

S11 Συντελεστής ανάκλασης 

S12 Συντελεστής απόσβεσης, όταν έχω σαν είσοδο τον port 2 

S21 Συντελεστής απόσβεσης 

S22 Συντελεστής ανάκλασης, όταν έχω σαν είσοδο τον port 2 

 

Πίνακας 4.2 S – παράμετροι για την περίπτωση όπου ο διακόπτης είναι στην κάτω θέση 

S – παράμετρος Κάτω θέση διακόπτη 

S11 Συντελεστής ανάκλασης 

S12 Συντελεστής μόνωσης, όταν έχω σαν είσοδο τον port 2 

S21 Συντελεστής μόνωσης 

S22 Συντελεστής ανάκλασης, όταν έχω σαν είσοδο τον port 2 

 

4.4.1 Χωρητικότητα πάνω θέσης  

 Οι S – παράμετροι πρώτα προσομοιώνονται (πρόγραμμα Zeland) στην πάνω θέση και η 

μετρούμενη παράμετρος (S11) προσαρμόζεται για να πάρουμε την χωρητικότητα στην πάνω 

θέση του διακόπτη. Η επαγωγή και η σειριακή αντίσταση δεν υπολογίζονται χρησιμοποιώντας 

αυτές τις μετρήσεις διότι η επίδρασή τους είναι αμελητέα σε αυτήν την περίπτωση. 

 Στην πάνω θέση, ο συντελεστής ανάκλασης είναι (θεωρώντας αμελητέα τα LRs)

                                                          
0

0
11 2 ZCj

ZCj
S

u

u

⋅⋅⋅+
⋅⋅⋅−

=
ω
ω

                                                 (4.5) 

και για S11 ≤ -10 dB ή ω · Cu · Z0 « 2, έχουμε  
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Η πιο πάνω εξίσωση δημιουργεί έναν απλό ορισμό της χωρητικότητας στην πάνω θέση του 

διακόπτη από τα δεδομένα μέτρησης. Η εικόνα 4.3 παρουσιάζει τον συντελεστή ανάκλασης 

του μικροδιακόπτη μας από την προσομοίωση. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πούμε ότι 

είχαμε τρεις διαφορετικούς διακόπτες (με μόνη διαφορά το σχήμα της γέφυρας τους όπως 

φαίνεται στην εικόνα  4.2α,β,γ). 

 77



                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ηλεκτρομαγνητική μοντελοποίηση των MEMS διακοπτών  

 

 
α) 

 
β) 
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γ) 

Εικόνα 4.2 Σχηματική αναπαράσταση των διακοπτών μας, α) διακόπτης μοντέλο 1, β) 
διακόπτης μοντέλο 2, γ) διακόπτης μοντέλο 3 

 
 

 
α) 
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β) 

 
 
 

γ) 
Εικόνα 4.3 Συντελεστές ανάκλασης (S11) για τους μικροδιακόπτες μας σε απλά  διαγράμματα  
και Smith Chart,  α) διακόπτης μοντέλο 1, β) διακόπτης μοντέλο 2, γ) διακόπτης μοντέλο 3 

 

 Όπως παρατηρούμε από τα διαγράμματα της εικόνας 4.3 ο συντελεστής ανάκλασης έχει 

πολύ μεγάλες αρνητικές τιμές, αυτό μεταφράζεται σαν μια πολύ μικρή ανάκλαση σήματος 

πίσω στην είσοδό μας. Αυτό προκύπτει από την σχέση  

( ) ⎟
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log20
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IdBI  

όπου όσο πιο μεγάλη είναι η ένταση του ρεύματος Ι σε dB τόσο η ένταση Ι θα είναι πολύ 

μικρότερη από την  Ιμέγ., ενώ όταν η ένταση Ι σε dB είναι περίπου ίση με το μηδέν θα έχουμε 

ότι η Ι θα είναι ίσο με την Ιμέγ. (Ιμέγ. είναι η ένταση ρεύματος που εμείς δίνουμε στην είσοδό 

μας). Κάτι που ήταν αναμενόμενο μια και το ρεύμα είναι ελεύθερο να μεταδοθεί από την 

είσοδο μας (port 1)  στην έξοδο μας (port 2) χωρίς να διακόπτεται από κάτι. Από τα 
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διαγράμματα Smith Chart μπορούμε να πούμε ότι δημιουργείται μια ζεύξη (match) ανάμεσα 

στο σήμα που μπαίνει στην είσοδο μας (port 1) και της εξόδου του διακόπτη. 

 Από την σχέση 4.6 μπορούμε να υπολογίσουμε την χωρητικότητα στην πάνω θέση του 

διακόπτη για κάποια συγκεκριμένη συχνότητα, γνωρίζοντας ότι η αντίσταση Ζ0 είναι περίπου 

45 Ω (από την προσομοίωση του δείγματός μας από το πρόγραμμα Zeland, όπως φαίνεται στο 

τέλος του κεφαλαίου). Αντικαθιστώντας στην εξίσωση 4.6 για το πρώτο μοντέλο                    

S11 = -25dB(από το διάγραμμα της εικόνα 4.3α, για συχνότητα f =15GHz), f = 15GHz,            

Z0 = 45Ω, παίρνουμε ότι η χωρητικότητα του διακόπτη μας στην πάνω θέση για συχνότητα 

15GHz θα είναι Cu = 26,5fF. Όμοια για το δεύτερο μοντέλο S11 = -26dB(από το διάγραμμα της 

εικόνα 4.3β), f = 15GHz, Z0 = 45Ω παίρνουμε ότι Cu = 23,7fF και για το τρίτο μοντέλο                     

S11 = -26,5dB(από το διάγραμμα της εικόνα 4.3γ), f = 15GHz, Z0 = 45Ω παίρνουμε ότι           

Cu = 22,4fF. 

 

4.4.2 Χωρητικότητα και αυτεπαγωγή στην κάτω θέση 

 Οι S – παράμετροι προσομοιώνονται στην κατάσταση όπου ο διακόπτης είναι στην κάτω 

θέση, και το CLR μοντέλο προσαρμόζεται στα προσομοιωμένα  δεδομένα (S21).   

 Υπάρχουν κάποιες εφαρμογές με CPW διακόπτες που προκαλούν πολύ χαμηλή 

αυτεπαγωγή γέφυρας. Σε αυτήν την περίπτωση, η απόσβεση στην κάτω θέση αποκλειστικά 

ορίζεται από την χωρητικότητα στην κάτω θέση του διακόπτη και είναι  
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και για S21 « -10dB και ω · Cd · Z0 » 2 που συγκεκριμένα έχουμε 
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 Η μετρούμενη μόνωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογίσει την χωρητικότητα 

στην κάτω θέση εφόσον η μέτρηση παίρνεται πολύ μακρύτερα από την συχνότητα 

συντονισμού LC.  
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α) 

 
 

β) 

 
 

γ) 
Εικόνα 4.4 Συντελεστές μόνωσης (S21) για τους μικροδιακόπτες μας σε απλά  διαγράμματα  και 
Smith Chart,  α) διακόπτης μοντέλο 1, β) διακόπτης μοντέλο 2, γ) διακόπτης μοντέλο 3 
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  Όπως είπαμε και προηγουμένως, τα διαγράμματα της εικόνας 4.4 μας περιγράφουν 

τώρα τον συντελεστή μόνωσης, όπως φαίνεται έχει πολύ μεγάλη τιμή (απόλυτη τιμή) και άρα 

το ρεύμα που περνάει από την είσοδο μας (port 1) στην έξοδο μας (port 2) είναι πολύ μικρό 

όπως περιγράφεται από τον παρακάτω τύπο. Δηλαδή το σήμα μας ανακλάται στην γέφυρα και 

επιστρέφει πίσω στην είσοδό μας (95%). 
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 Με την βοήθεια του προγράμματος προσομοίωσης (Zeland) μπορούμε να υπολογίσουμε 

από τον τύπο 4.8 την χωρητικότητα του διακόπτη στην κάτω θέση. Έτσι έχουμε για το  πρώτο 

μοντέλο S21 = -76dB(από το διάγραμμα της εικόνα 4.4α), f = 15GHz, Z0 = 45Ω παίρνουμε ότι 

Cd = 3nF.  Ομοίως για το μοντέλο 2, S21 = -74dB(από το διάγραμμα της εικόνα 4.4β),                

f = 15GHz, Z0 = 45Ω παίρνουμε ότι Cd = 2,36nF.  Και για το μοντέλο 1, S21 = -45dB(από το 

διάγραμμα της εικόνα 4.4γ), f = 15GHz, Z0 = 45Ω παίρνουμε ότι Cd = 0,084nF. 

4.4.3 Σειριακή αντίσταση της γέφυρας του διακόπτη 

 H σειριακή αντίσταση της γέφυρας στην κάτω θέση του διακόπτη καλύτερα 

προσαρμόζεται στην περιοχή κοντά στην συχνότητα συντονισμού LC. Σε αυτήν την 

περίπτωση, η εμπέδηση του είναι Ζs = Rs και το S21 είναι  
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4.4.4 Προσομοίωση των υπόλοιπων S – παραμέτρων  

 Με  το πρόγραμμα (Zeland) προσομοιώνονται τέσσερις S – παράμετροι οι οποίοι αργότερα 

θα μετρηθούν. Αυτοί είναι οι S11, S12, S21, S22 στην πάνω θέση του διακόπτη και στην κάτω 

θέση του διακόπτη. Τα γραφήματα αυτών φαίνονται στις παρακάτω εικόνες 4.5-10. 

 
α) 
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   β) 

 

 
 

                                                                     γ) 
Εικόνα 4.5 Συντελεστές απόσβεσης (S21) για τους μικροδιακόπτες μας στην πάνω θέση, σε απλά  
διαγράμματα  και Smith Chart, α) διακόπτης μοντέλο 1, β) διακόπτης μοντέλο 2, γ) διακόπτης 
μοντέλο 3 

α) 
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β) 

 
γ) 

Εικόνα 4.6 Συντελεστές απόσβεσης (S12) για τους μικροδιακόπτες μας στην πάνω θέση, σε απλά  
διαγράμματα  και Smith Chart, α) διακόπτης μοντέλο 1, β) διακόπτης μοντέλο 2, γ) διακόπτης 
μοντέλο 3 

 
 

 
α) 

 85



                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ηλεκτρομαγνητική μοντελοποίηση των MEMS διακοπτών  

 

 
β) 

 
γ) 

Εικόνα 4.7 Συντελεστές ανάκλασης (S22) για τους μικροδιακόπτες μας στην πάνω θέση, σε απλά  
διαγράμματα  και Smith Chart, α) διακόπτης μοντέλο 1, β) διακόπτης μοντέλο 2, γ) διακόπτης 
μοντέλο 3 

 
 
α) 
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β) 

 
γ) 

Εικόνα 4.8 Συντελεστές ανάκλασης (S11) για τους μικροδιακόπτες μας στην κάτω θέση, σε απλά  
διαγράμματα  και Smith Chart, α) διακόπτης μοντέλο 1, β) διακόπτης μοντέλο 2, γ) διακόπτης 
μοντέλο 3 

 

 
α) 
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β) 

 
      γ) 

Εικόνα 4.9 Συντελεστές μόνωσης (S12) για τους μικροδιακόπτες μας στην κάτω θέση, σε απλά  
διαγράμματα  και Smith Chart, α) διακόπτης μοντέλο 1, β) διακόπτης μοντέλο 2, γ) διακόπτης 
μοντέλο 3 

 
 

α) 
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β) 

 
      γ) 

Εικόνα 4.10 Συντελεστές ανάκλασης (S22) για τους μικροδιακόπτες μας στην κάτω θέση, σε απλά  
διαγράμματα  και Smith Chart, α) διακόπτης μοντέλο 1, β) διακόπτης μοντέλο 2, γ) διακόπτης 
μοντέλο 3 
 
 Όπως ήταν αναμενόμενο στην περίπτωση που ο διακόπτης είναι στην πάνω θέση τότε το 

σήμα μας περνάει ολόκληρο (με πολύ μικρή απόσβεση) από την είσοδο μας στην έξοδο μας, 

αυτό φαίνεται στα διαγράμματα στις εικόνες 4.5, 4.6 όπου οι S  - παράμετροι είναι σχεδόν 

μηδέν, και από το διάγραμμα 4.7 όπου ο συντελεστής ανάκλασης είναι πολύ μεγάλος (απόλυτη 

τιμή) που σημαίνει ότι στην έξοδό μας δεν έχουμε (ή είναι πολύ μικρό) ανακλώμενο σήμα, 

όταν βάλουμε το σήμα. Επίσης βλέπουμε από τα γραφήματα Smith Chart ότι για τις S12, S21 

παραμέτρους (εικόνες 4.5, 4.6) παρουσιάζει μια χωρητική συμπεριφορά  

 Ομοίως για τους διακόπτες στην κάτω θέση παρατηρούμε ότι το σήμα μας ανακλάται πίσω 

στην είσοδό μας και αυτό διότι οι συντελεστές S11, S22 είναι περίπου μηδέν (dB) στο 

διάγραμμα 4.8, 4.10 που σημαίνει ότι ολόκληρο το σήμα μας επιστρέφει στην είσοδο, και ο 
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συντελεστής μόνωσης (dB) εικόνα 4.9 είναι πολύ μεγάλος δηλαδή το σήμα μας δεν περνάει 

στην έξοδό μας. Τέλος από τα διαγράμματα Smith Chart εικόνες 4.8 και 4.10 (για τις S11, S22 

παραμέτρους) παρατηρούμε ότι ο διακόπτης παρουσιάζει μια επαγωγική συμπεριφορά. 

 

4.4.5 Υπολογισμός της εμπέδησης Ζ0 με την βοήθεια του προγράμματος Zeland  

 Με την βοήθεια του προγράμματος Zeland μπορούμε να υπολογίσουμε την εμπέδηση του 

συστήματός μας. Επιλέγουμε συγκεκριμένα το CPW που έχουμε, επιλέγουμε το υπόστρωμά 

μας GaAs με το πάχος του, τις κατάλληλες αποστάσεις s, w, t, l, την συχνότητα και η 

προσομοίωση, μας δίνει το αποτέλεσμα Ζc = 45 Ω.   

 
Εικόνα 4.11 Υπολογισμός της εμπέδησης του διακόπτη μας 

 

4.4.6 Κατανομή ρεύματος στους διακόπτες 

 Με το πρόγραμμα προσομοίωσης (Zeland) παίρνουμε τις κατανομές ρεύματος όταν ο 

διακόπτης είναι στην πάνω και κάτω θέση, τα αποτελέσματα φαίνονται στις παρακάτω εικόνες 

4.12, 4.13. 
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α) 

 
β) 
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γ) 

Εικόνα 4.12 Κατανομή ρεύματος στις πάνω περιπτώσεις του διακόπτη, α) μοντέλο 1,                 
β) μοντέλο 2, γ) μοντέλο 3 

 
α) 
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β) 

 
γ) 

Εικόνα 4.13 Κατανομή ρεύματος στις κάτω περιπτώσεις του διακόπτη, α) μοντέλο 1,                 
β) μοντέλο 2, γ) μοντέλο 3 
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Εικόνα 4.14 Τομή του διακόπτη μας 

 
 Στην περίπτωση όπου έχουμε την γέφυρα του διακόπτη στην πάνω θέση τότε παρατηρούμε 

ότι το ρεύμα από την γραμμή μεταφοράς μεταφέρεται στην έξοδο. Παρατηρούμε ότι στα 

επίπεδα γείωσης στην πλευρά που είναι κοντά στην γραμμή μεταφοράς υπάρχει μια μικρή 

κατανομή ρεύματος που οφείλεται στα ηλεκτρικά πεδία που δημιουργούνται και 

συγκεντρώνονται σε αυτές τις πλευρές και αυτό διότι η γραμμή μεταφοράς είναι αρκετά μικρή 

και το ρεύμα πολύ μεγάλο. Η κατανομή του ρεύματος είναι μεγαλύτερη όπου και το ηλεκτρικό 

πεδίο είναι μεγάλο. 

 Στην κάτω θέση του διακόπτη όπως φαίνεται στην εικόνα 4.13, το ρεύμα φαίνεται να 

συγκεντρώνεται στην άκρη της γέφυρας μιας και η γέφυρα δρα σαν ένα βραχυκύκλωμα στο 

εισερχόμενο σήμα, και μέσω των επιπέδων γείωσης επιστρέφει στην είσοδο. 

 

4.5 Αναφορές  

[1]Gabriel M. Rebeiz, ‘RF MEMS THEORY, DESIGN AND TECHNOLOGY’ 

[2]Yu Liu, ‘MEMS and BST Technologies for Microwave Applications’ 
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5.1 Φωτολιθογραφία 

    Η φωτολιθογραφία είναι η διαδικασία με την οποία μεταφέρονται γεωμετρικά σχήματα 

στην επιφάνεια ενός υποστρώματος. Τα βήματα που περιλαμβάνονται στη φωτολιθογραφική 

διαδικασία είναι: καθαρισμός υποστρώματος, εναπόθεση στρώματος φωτορητίνης, ψήσιμο, 

ευθυγράμμιση μασκών, έκθεση και εμφάνιση, και ψήσιμο σκλήρυνσης. 

 

5.1.1 Καθαρισμός υποστρώματος  

 Το πρώτο βήμα στην φωτολιθογραφία είναι ο καθαρισμός του υποστρώματος, που έχει ως 

σκοπό την απομάκρυνση οργανικών ουσιών από την επιφάνεια του, και γίνεται στον στείρο 

χώρο, πάντα σε συγκεκριμένο πάγκο χημικής επεξεργασίας σε ειδικά γυάλινα δοχεία. Αυτό 

γίνεται σε βήματα. Καταρχάς, εμβαπτίζουμε το υπόστρωμά μας σε τριχλωροαιθυλένιο για λίγο 

χρόνο (μερικά λεπτά) που έχει ως στόχο την απομάκρυνση λιπών. Εν συνεχεία, αφαιρούμε το 

υπόστρωμά μας από το τριχλωροαιθυλένιο και το εμβαπτίζουμε σε ακετόνη (μερικά λεπτά) η 

οποία απομακρύνει υπολείμματα του τριχλωροαιθυλενίου. Έπειτα αφαιρούμε το υπόστρωμα 

από την ακετόνη και το εμβαπτίζουμε στην προπανόλη (μερικά λεπτά) με σκοπό να 

απομακρύνουμε τα υπολείμματα της ακετόνης που υπάρχουν στο υπόστρωμά μας. Τέλος 

αφαιρούμε το υπόστρωμα από την προπανόλη και το ξεπλένουμε σε τρεχούμενο απιονισμένο 

νερό για αρκετό χρόνο και έπειτα το στεγνώνουμε με αέριο άζωτο. Ελέγχουμε το υπόστρωμα  

μετά τον καθαρισμό ώστε να μην υπάρχουν στίγματα και ‘λεκέδες’. Στην περίπτωση που το 

δείγμα δεν καθαρίζεται εύκολα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν υπέρηχοι όταν το δείγμα 

βρίσκεται εμβαπτισμένο σε τριχλωροαιθυλένιο, ακετόνη ή προπανόλη. 

5.1.2 Φωτορητίνη 

 Η φωτορητίνη  είναι μια χημική ουσία ευαίσθητη σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, σε 

συγκεκριμένο μήκος κύματος. Όταν εκτίθεται στο συγκεκριμένο μήκος κύματος, υποβάλλεται 

σε μια χημική αλλαγή. Στην εικόνα 5.1 παρουσιάζονται οι χημικές αντιδράσεις που 

συμβαίνουν όταν η φωτορητίνη εκτεθεί (φωτιστεί) με συγκεκριμένο μήκος κύματος. Με την 

απορρόφηση της ακτινοβολίας ο δεσμός του αζώτου σπάει από την ένωση και σχηματίζεται 

κετόνη. Η κετόνη αντιδρά με υγρασία που υπάρχει μέσα στην φωτορητίνη και σχηματίζει το 

καρβοξυλικό οξύ το οποίο διαλύεται πολύ εύκολα σε διάλυμα αλκαλικής βάσης.  
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Εικόνα 5.1 Χημικές αντιδράσεις της 
φωτορητίνης όταν εκτεθεί σε συγκεκριμένο 
μήκος κύματος. 
 
 
 
 
 
 

 
 Υπάρχουν δύο τύποι φωτορητίνης η θετική και η αρνητική. Η θετική φωτορητίνη όταν 

εκτεθεί σε κάποιο συγκεκριμένο μήκος κύματος αλλάζει την χημική της δομή και γίνεται πιο 

διαλυτή σε κάποιον εμφανιστή, οπότε τα σημεία της φωτορητίνης που εκθέτονται είναι αυτά 

που στην συνέχεια (με κάποιο διαλύτη) θα φύγουν όπως φαίνεται στην εικόνα 5.2. Δηλαδή 

‘‘ότι εκτίθεται, φεύγει’’. Η αρνητική φωτορητίνη συμπεριφέρεται ακριβώς ανάποδα, όταν 

εκτεθεί σε κάποιο μήκος κύματος πολυμερίζεται με αποτέλεσμα γίνεται πιο ανθεκτική σε 

διαλύτες. Γι’αυτό και η αρνητική φωτορητίνη παραμένει στην επιφάνεια όπου έχει εκτεθεί, και 

ο εμφανιστής (διαλύτης) αφαιρεί μόνο τα μη εκτεθειμένα σημεία όπως φαίνεται στην εικόνα 

5.2. Δηλαδή ‘‘ότι εκτεθεί, μένει’’. 

 

 
 

Εικόνα 5.2 Θετική και αρνητική φωτορητίνη 
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5.1.3 Είδη φωτορητίνης 

 Στο εμπόριο υπάρχουν διαφόρων τύπων φωτορητίνες. Ανάλογα με την εφαρμογή 

επιλέγεται και η κατάλληλη φωτορητίνη. Στα πειράματα μας χρησιμοποιήθηκαν οι ΑΖ5214 

και ΑΖ4562 της εταιρίας Clariant.  

 

5.1.4 Επίστρωση της φωτορητίνης με φυγοκέντριση 

 Η επίστρωση της φωτορητίνης γίνεται με φυγοκέντριση που σκοπό έχει την εναπόθεση 

ομοιόπαχων στρωμάτων της πάνω σε διάφορα υποστρώματα. Η εναπόθεση της φωτορητίνης 

γίνεται στον στείρο χώρο, σε συγκεκριμένο πάγκο επεξεργασίας χρησιμοποιώντας έναν από 

τους δύο φυγοκεντριστές της εταιρίας Headway. Το υπόστρωμα προς επίστρωση τοποθετείται 

στην κατάλληλη βάση ανάλογα με το μέγεθος του. Ανάλογα την εφαρμογή επιλέγεται η 

κατάλληλη φωτορητίνη και τοποθετείται πάνω στο υπόστρωμα με μια σύριγγα ή πιπέτα 

προσέχοντας να μην δημιουργηθούν φυσαλίδες αέρα (στην φωτορητίνη πάνω στο   

υπόστρωμα). Τέλος, το υπόστρωμα περιστρέφεται με συγκεκριμένη ταχύτητα και για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (το υπόστρωμα συγκρατείται με κενό πάνω στην ειδική 

βάση). 

 

5.1.5 Θέρμανση φωτορητίνης 

 Η θέρμανση της φωτορητίνης έχει ως σκοπό την απομάκρυνση σχεδόν ολόκληρου του 

διαλύτη που περιέχει. Η θέρμανση της πραγματοποιείται στον στείρο χώρο, επιλέγοντας έναν 

από τους δύο ειδικούς φούρνους ή την θερμαντική πλάκα με δυνατότητα πρόσφυσης του 

υποστρώματος λόγω κενού. Η θέρμανση του υποστρώματος γίνεται ανάλογα με την εφαρμογή 

σε επιλεγμένη θερμοκρασία και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Έτσι επιτυγχάνεται ένα 

σκληρό στρώμα φωτορητίνης στο υπόστρωμά μας. 

5.1.6 Έκθεση φωτορητίνης 

 Σκοπό έχει την έκθεση ορισμένων περιοχών της φωτορητίνης με ακτινοβολία υπεριώδους  

(300 nm) ή βαθέως υπεριώδους (248 nm) επιτυγχάνοντας την αλλαγή της χημικής σύνθεσης 

της. Η έκθεση της φωτορητίνης γίνεται στον στείρο χώρο με ευθυγραμμιστές μασκών της 

εταιρίας Karl – Suss (MJB3 στα 300 nm, MA6 στα 400 και  248nm). Το υπόστρωμα 

τοποθετείται στην κατάλληλη θέση και η κατάλληλη μάσκα (ένα κομμάτι χαλαζία με το 

σχέδιο,  συνήθως κατασκευασμένο από οξείδιο του χρωμίου, που επιθυμείται να μεταφερθεί 

στο υπόστρωμά μας)  τοποθετείται στην κατάλληλη θέση του ευθυγραμμιστή. Κατόπιν μάσκα 

και δείγμα έρχονται σε επαφή (εικόνα 5.3) και με την βοήθεια μικροσκοπίου και με την χρήση 

μικρομετρικών ρυθμιστών, που κινούν το δείγμα (υπόστρωμα) κατά χ, ψ, θ, ευθυγραμμίζονται 
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απολύτως και εκτίθεται η φωτορητίνη. Όπου υπάρχει χρώμιο δεν περνά η ακτινοβολία άρα δεν 

εκτίθεται η φωτορητίνη που βρίσκεται από κάτω. 

 

5.1.7 Εμφάνιση φωτορητίνης 

 Το ακτινοβολούμενο υπόστρωμα τοποθετείται σε γυάλινο δοχείο με διάλυμα απιονισμένου 

νερού και εμφανιστή (με αναλογία 4 : 1). Οι περιοχές της φωτορητίνης που έχουν εκτεθεί 

διαλύονται πιο γρήγορα από τις περιοχές που δεν έχουν εκτεθεί, έτσι σύντομα (λίγα 

δευτερόλεπτα) υπάρχουν περιοχές με φωτορητίνη και περιοχές χωρίς φωτορητίνη πάνω στο 

υπόστρωμά μας. Τα σχέδια που δημιουργούνται είναι όμοια με αυτά της μάσκας μας που 

χρησιμοποιήθηκε. Ο εμφανιστής που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο ΑΖ 400 για την εμφάνιση των 

φωτορητινών ΑΖ 5214 και ΑΖ 4562.  Έπειτα  χρησιμοποιείται απιονισμένο νερό και στέγνωμα 

με αέριο άζωτο.   

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 5.3   
Μέθοδος έκθεσης του υποστρώματος. 
Επαφή μάσκας και υποστρώματος. 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1.8 Επαναθέρμανση φωτορητίνης 

 Η επαναθέρμανση της φωτορητίνης έχει ως σκοπό την αύξηση της αντοχής της σε 

περαιτέρω διεργασίες όπως ξηρή ή υγρή χάραξη, και γίνεται συνήθως στον φούρνο στους 

1100C για περίπου 30 λεπτά. 

 

5.1.9 Συγκεκριμένα στα πειράματα μας 

 Έγινε χρήση των φωτορητινών ΑΖ 5214, ΑΖ 4562. Με την βοήθεια του φυγοκεντριστή 

στις 4000στροφές/λεπτό για 20 δευτερόλεπτα και θέρμανση στους 85 0C για 20 λεπτά, και 
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έκθεση στα 400 nm για 5 και 15 δευτερόλεπτα αντίστοιχα, επιτεύχθηκε πάχος φωτορητίνης 

στα 1,2 μm και 6,1 μm αντίστοιχα. Η εμφάνιση έγινε με απιονισμένο νερό και καυστικό κάλιο  

σε αναλογία (4 H2O : 1 KOH) για χρόνο 20 και 40 δευτερόλεπτα. 

 Σε ορισμένα διεργασίες χρειάστηκε φωτορητίνη με πάχος 2 μm και 3 μm. Αυτή που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν η ΑΖ 4562 αραιωμένη (αφού τοποθετήθηκε σε ειδικό γυάλινο δοχείο 

για 10 λεπτά στους υπέρηχους) με ειδικό αραιωτή σε αναλογία (1 αραιωτής : 5 ΑΖ 4562).  

Οι διεργασίες είναι συγκεντρωτικά καταχωρημένες στον πίνακα 5.1 

Πίνακας 5.1 Φωτολιθογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν 

Φωτορητίνη Περιστροφή 
(στροφές/λεπτό) 

Χρόνος 
(sec) 

Θέρμανση   
(0C) 

Πάχος 
(μm) 

Έκθεση 
(nm) 

Εμφάνισηα 
(sec) 

AZ 5214 4000 20 85 (20 min.) 1.2 5 20 

AZ 4562 4000 20 85 (20 min.) 6.1 15 40 

AZ 4562β 4000 20 85 (20 min.) 2.0 15 40 

AZ 4562β 4000 20 85 (20 min.) 3.0 15 40 
α εμφάνιση σε διάλυμα με αναλογία (1 ΑΖ 400 : 4 Η20) 
β ΑΖ 4562 αραιωμένο με αναλογία (1 αραιωτής : 5 ΑΖ 4562) 
 

5.2 Επιμετάλλωση 

 Οι επιμεταλλώσεις χρησιμοποιούνται συνήθως για την εναπόθεση μεταλλικών στρωμάτων 

(επαφές) σε ημιαγωγούς, καθώς και για την κατασκευή ηλεκτροδίων, αντιστάσεων, οπλισμών 

πυκνωτών, γραμμών μεταφοράς, και διασυνδέσεις σε ολοκληρωμένα κυκλώματα. Μπορούν να 

έχουν συγκεκριμένη σύσταση και γεωμετρία. Πραγματοποιούνται μέσα στον στείρο χώρο 

αλλά και εκτός. 

 

5.2.1 Επιμετάλλωση με εξάχνωση 

  Οι επιμεταλλώσεις μέσα στον στείρο χώρο γίνονται με την βοήθεια του εξαχνωτή 

ηλεκτρονίων (Temescal BJD 1800), σε συνθήκες υψηλού κενού (2 x 10-7 Torr), που 

δημιουργείται  βοήθεια μιας κρυαντλίας υποστηριζόμενη από μια μηχανική αντλία. Η 

σύσταση και το πάχος των επιμεταλλώσεων ελέγχονται κατά την διάρκεια της εναπόθεσης, 

μέσα στο σύστημα επιμετάλλωσης. Το σχήμα της επιμετάλλωσης καθορίζεται από την 

φωτολιθογραφία. 

 Η αρχή λειτουργίας του εξαχνωτή μετάλλων είναι απλή. Μια δέσμη ηλεκτρονίων 

δημιουργείται από το κανόνι ηλεκτρονίων (ένα θερμαινόμενο νήμα μέχρι πυρακτώσεως που 

εκπέμπει ηλεκτρόνια) και μέσω ενός ισχυρού μαγνητικού πεδίου κατευθύνεται και 

συγκεντρώνεται στον στόχο μας, που είναι μια ειδική θήκη από άνθρακα όπου τοποθετείται το 
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συγκεκριμένο μέταλλο που θέλουμε να εξαχνώσουμε. Όταν η δέσμη αυτή προσπέσει στον 

στόχο, εξαχνώνει το μέταλλό (εικόνα 5.4). Την κατάλληλη στιγμή (αφότου έχει θερμανθεί ο 

στόχος) και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με το επιθυμητό πάχος 

επιμετάλλωσης, ένα πέτασμα που υπάρχει μπροστά από το δείγμα μας ανοίγει και γίνεται η 

επιμετάλλωση. Το δείγμα μας είναι τοποθετημένο πάνω από τον στόχο, ούτως ώστε τα 

εξαχνώμενα άτομα του μετάλλου που κατευθύνονται προς όλες τις κατευθύνσεις να 

εναποτίθενται στην επιφάνεια του δείγματος που θέλουμε. Ανάλογα το υλικό που θέλουμε να 

επιμεταλλώσουμε (π.χ. χρυσάφι, αλουμίνιο, γερμάνιο, νικέλιο, τιτάνιο, χαλκό, και άλλα όπως 

και κάποια διηλεκτρικά όπως διοξείδιο του πυριτίου) λαμβάνονται υπόψη οι παράμετροι του 

όπως πυκνότητα, Ζ – λόγος και άλλα. 

 
        Εικόνα 5.4 Επιμετάλλωση με εξάχνωτη ηλεκτρονίων 

5.2.1.1 Απομάκρυνση πλεονάζουσας επιμετάλλωσης   

 Όταν γίνει η εναπόθεση κάποιου υλικού (συνήθως μέταλλο) στο δείγμα η γεωμετρία του 

μετάλλου δίνεται σύμφωνα με την φωτολιθογραφία. Η φωτορητίνη που έχει επιστρωθεί στο 

δείγμα διαλύεται με χημικό τρόπο, συμπαρασύροντας το υπερκείμενο της μέταλλο. Με αυτό 

τον τρόπο το δείγμα παραμένει επιμεταλλωμένο μόνο στις περιοχές όπου δεν υπήρχε 

φωτορητίνη. Το αποτέλεσμα είναι η επιμετάλλωση να προσλαμβάνει την συμπληρωματική 

γεωμετρία της φωτορητίνης. Αυτή η διαδικασία παρουσιάζεται στην εικόνα 5.5.  

 Ο χημικός τρόπος με τον οποίο διαλύεται η φωτορητίνη (lift – off) είναι με την βοήθεια 

της ακετόνης. Τοποθετούνται τα δείγματα μέσα σε γυάλινα δοχεία με ακετόνη για όσο χρόνο 

χρειαστεί, αναδεύοντας τα δοχεία κατά διαστήματα με κυκλικές κινήσεις εναλλασσόμενης 

φοράς, χρησιμοποιώντας υπέρηχους, μέχρι το μέταλλο που βρίσκεται πάνω στην φωτορητίνη 

να απομακρυνθεί από το υπόστρωμά μας. 
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Εικόνα 5.5 (α) υπόστρωμα με λιθογραφημένη φωτορητίνη, (β) επιμετάλλωση δείγματος, (γ) 

μέθοδος αφαίρεσης πλεονάζουσας επιμετάλλωσης (lift – off) 
 

5.2.2 Sputtering 

 To sputtering είναι μια εναλλακτική τεχνική ανάπτυξης μεταλλικών, ή άλλου τύπου 

στρωμάτων. 

 Η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματά μας ήταν η Coater SCD050 της Balzers.  

Αποτελείται από ένα θάλαμο όπου τοποθετείται το υπόστρωμα (με κάποια φωτολιθογραφία), 

αντλία διαχύσεως υποστηριζόμενης από μια μηχανική αντλία αντλεί τον θάλαμο 

επιτυγχάνοντας ένα υψηλό κενό της τάξης των 10-6 Torr όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 5.6. 

Έπειτα ένα αδρανές αέριο με πίεση μερικών mTorr εισάγεται στο σύστημα και μετατρέπεται 

σε πλάσμα (πλάσμα είναι ένα ομογενές μείγμα που αποτελείται κυρίως από πρωτόνια, 

ηλεκτρόνια και νετρόνια, χωρίς να συγκροτούνται σε άτομα ή μόρια). Τα ιδιαίτερα ενεργητικά 

ιόντα του πλάσματος χτυπούν (βομβαρδίζουν) έναν στόχο, το μέταλλο με το οποίο θα 

επιμεταλλώσουμε το δείγμα μας, λόγω της διαφοράς δυναμικού που έχουν ο στόχος μας και η 

βάση στην οποία τοποθετούνται τα δείγματα, λόγο της εφαρμοζόμενης τάσης. Όταν αυτά τα 

σωμάτια χτυπήσουν την επιφάνεια του στόχου θα δημιουργήσουν μια αναταραχή στα 

επιφανειακά άτομα σε τέτοιο βαθμό που ορισμένα αποσπώνται και μεταφέρονται σε όλες τις 

 103



                                                                                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:Τεχνικές επεξεργασίας  

 

Εικόνα 5.7 Επιμετάλλωση υποστρώματος, με φωτολιθογραφία, με την μέθοδο (α) του 
sputtering, και (β) της εξάχνωσης 

κατευθύνσεις, και άρα και στο υπόστρωμά μας που είναι σε κοντινή απόσταση. ‘Έτσι αυτά τα 

άτομα διαμορφώνουν ένα λεπτό στρώμα πάνω στο υπόστρωμά μας, το πάχος του οποίου 

καθορίζεται από το χρονικό διάστημα που γίνεται η εναπόθεση (όσο η πηγή ισχύος δίνει 

διαφορά δυναμικού).  

 Με το sputtering μπορούμε να επιμεταλλώσουμε μέταλλα που είναι δύσκολο να 

επιμεταλλωθούν με εξάχνωση (δεν εξαχνώνονται εύκολα), επίσης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σαν στόχοι ανόργανα και οργανικά υλικά. Όπως παρουσιάζεται στην εικόνα  

5.7 (α) η επιμετάλλωση γίνεται ομοιόμορφα σε όλες τις κατευθύνσεις ακόμα και στα 

κατακόρυφα τοιχώματα της φωτορητίνης, κάτι που είναι δύσκολο με την επιμετάλλωση 

εξάχνωσης όπου τα κατακόρυφα τοιχώματα επιμεταλλώνονται με λιγότερο πάχος μετάλλου σε 

σχέση με τις οριζόντιες επιφάνειες όπως φαίνεται στο σχήμα 5.7 (β). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.6 Σύστημα 
επιμετάλλωσης sputtering 
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5.2.3 Επιμετάλλωση με ηλεκτ

σης είναι η μέθοδος της ηλεκτρόλυσης. Ηλεκτρόλυση 

λη την απλότητα της διάταξης μπορούμε να επιτύχουμε πολύ 

.2.3.2 Χημική ανάλυση  

ας που παρουσιάζει το διάλυμα, η επαφή με δύο αγωγούς 

ρόλυση (electroplating) 

5.2.3.1 Περιγραφή ηλεκτρόλυσης  

 Ένας άλλος τρόπος επιμετάλλω

καλείται η απ’ ευθείας πραγματοποίηση χημικών ή φυσικών (σπανιότερα) δράσεων κατά την 

διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος από υδατικά διαλύματα. Ουσιαστικά η λέξη ηλεκτρόλυση 

σημαίνει ότι σπάει κάποιος δεσμός της διαλυόμενης ουσίας στα συστατικά της με την βοήθεια 

του ηλεκτρικού ρεύματος.   

 Μια μέθοδος που παρό

μεγαλύτερα πάχη επιμετάλλωσης από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. Για να πραγματοποιηθεί η 

ηλεκτρόλυση κάποιας ουσίας χρειάζεται η ουσία να είναι σε μορφή διαλύματος και μια πηγή 

που να δημιουργεί διαφορά δυναμικού σε δύο αγώγιμες επιφάνειες (τα ηλεκτρόδια) που είναι 

σε επαφή με το διάλυμα. 

 

5

 Λόγω της αγωγιμότητ

διαφορετικού δυναμικού επιτρέπει την ροή φορτίων μέσα στο διάλυμα. Οι δύο αγωγοί που 

βρίσκονται μέσα στο διάλυμα είναι δύο μεταλλικές επιφάνειες (ηλεκτρόδια) συνδεδεμένες με 

τους δύο πόλους της πηγής μας, αυτό που συνδέεται με τον θετικό πόλο ονομάζεται άνοδος 

και το άλλο κάθοδος (που συνδέεται στον αρνητικό πόλο). Τα δύο ηλεκτρόδια συνδέονται 

παράλληλα σε σταθερή απόσταση. Η διαφορά δυναμικού ανάμεσα στα ηλεκτρόδια ακολουθεί 

τον νόμο του Ohm V = I · R όπου Ι το ρεύμα της πηγής και R η αντίσταση του διαλύματός μας 

και δίνεται από τον παρακάτω τύπο 
S
LpR ⋅=  όπου ρ είναι η ειδική αντίσταση του 

διαλύματος, L απόσταση των δύο ηλε  S διατομή διαλύματος κατά την οποία 

διέρχεται το ρεύμα.  

 Τα ιόντα της ουσ

κτροδίων,

ίας συγκρατούνται μεταξύ τους χάρη της ηλεκτροστατικής έλξης, και για 

α 

ε τα θετικά φορτισμένα 

ιόντα θα έλκονται από την κάθοδο (ηλεκτρόδιο) λόγω των ηλεκτροστατικών δυνάμεων και τα 

ν γίνει η διάσπασή τους πρέπει να εφαρμοστεί μια τάση (να δοθεί ενέργεια στην ουσία) να 

υπερνικήσει την έλξη αυτή. Η τάση αυτή εξαρτάται από την τάση διάσπασης των επιμέρους 

ουσιών του διαλύματος και είναι το άθροισμα των επιμέρους τάσεων διάσπασης. Αν η τάση 

της πηγής μας είναι μεγαλύτερη από την τάση διάσπασης του διαλύματος μας τότε έχουμε 

πλήρης διάσπαση και αν είναι μικρότερη θα έχουμε μερική διάσπαση. 

 Όταν  η τάση σπάσει τον δεσμό της ουσίας (του διαλύματος) τότ

 105



                                                                                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:Τεχνικές επεξεργασίας  

 

ς και είναι  

0 (

ς. Συγκεκριμένα ο στόχος μας είναι η επιμετάλλωση 

 εφαρμόζουμε να είναι V = 1.69 V. Οπότε θα γίνει 

ού (Αu+) εναποτίθενται σαν μόρια στην κάθοδο 

που στην πραγματικότητα υμούμε να επιμεταλλωθεί 

u+ + e- → Au  (αναγωγή στην κάθοδο) 

Όταν η τάση των ηλεκτροδ .92 V έχουμε  

ΟΗ- + C  άνοδο) 

Όταν η τάση των ηλεκ

Κ+ +  e- → Κ  στην κάθοδο) 

2·H ο) 

ΟΗ- + CN  άνοδο) 

αρνητικά φορτισμένα ιόντα θα έλκονται από την άνοδο. Δηλαδή στην  κάθοδο γίνεται 

αναγωγή και στην άνοδο γίνεται οξείδωση. 

 Το διάλυμα που χρησιμοποιήθηκε είναι KAu(CN)2, ένα σύνθετο άλας. Το κάθε στοιχείο 

της ένωσης έχει την δική του τάση διάσπαση

Ε CN-)  = +0.37V,  Ε0 (Au+)  = -1.69V   

Ε0 (K+)    = -2.92V  ,   Ε0 (H2O) =-1.80V   

Τα πρόσημα δείχνουν την πολικότητά του

με χρυσάφι (Au) άρα θα πρέπει η τάση που

ηλεκτρόλυση του χρυσού αλλά όχι του νερού. 

K Au (CN)2  →  Au+ + KCN + CN - ↑ 

 Τα κατιόντα μας δηλαδή τα ιόντα του χρυσ

είναι το ίδιο το δείγμα μας που επιθ

εικόνα 5.8. Το KCN παραμένει σαν υγρό στο διάλυμα μας, ενώ το CN- φεύγει σαν αέριο από 

το διάλυμά μας. Αν η τάση τροφοδοσίας ξεπεράσει αυτή του νερού θα ανάγουν Η+  τα οποία 

καταστρέφουν την επίστρωση του υποστρώματός μας με σχηματισμό φυσαλίδων και θα 

οξειδωθούν ΟΗ- στην άνοδο μας αντιδρώντας με τα ανιόντα CN- και παράγοντας αέριο ΗCN 

(εξαιρετικά δηλητηριώδες). 

Όταν η τάση των ηλεκτροδίων είναι: 1.69 V < Τάση ηλεκτροδίων <1.80 V έχουμε  

A

CN- → CN  ↑ +  e-  (οξείδωση στην άνοδο) 

ίων είναι: 1.80 V < Τάση ηλεκτροδίων <2

2·Η+ + e- → H2
 ↑  (στην κάθοδο) 

Au+ + e- → Au    (στην κάθοδο) 

N- → Η CN  ↑ + ½ Ο2  + 2·e-  (στην

 

τροδίων είναι: Τάση ηλεκτροδίων >2.92V έχουμε  

 (

Au+ +  e- → Au   (στην κάθοδο) 
+ +  2·e- → H2

 ↑   (στην κάθοδ
- → Η CN  ↑ + ½ Ο2  + 2·e-  (στην
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Εικόνα 5.8 Παρουσίαση της χημικής διεργασίας στην  ηλεκτρόλυση 

  

5.2.3.3 Υπολογισμός πάχους επιμετάλλωσης 

 Κάθε ιόν που επικάθεται στην επιφάνεια του δείγματος μεταφέρει ένα φορτίο ίσο με το 

φορτίο του ηλεκτρονίου (1.6 · 10-19 Cb) το οποίο και μεταβιβάζει στην κάθοδο. Έτσι το 

συνολικό φορτίο που φθάνει στην κάθοδο θα είναι Q = N · e , όπου Ν είναι ο αριθμός των 

ιόντων και e το φορτίο τους. Από τον νόμο του Ampere Q = I · t άρα εξαρτάται από την 

ένταση I του ηλεκτρικού πεδίου και t ο χρόνος ηλεκτρόλυσης. Από τον νόμο του Faraday 

έχουμε ότι 1 F εναποθέτει σε γραμμάρια το ατομικό βάρος (ΑΒ) του ιόντος προς το σθένος 

του. Άρα για ένα συνολικό φορτίο Q = i · t  θα έχουμε μια επιμετάλλωση μάζας Μ που θα 

δίνεται από τον τύπο: 

                                                      
Fn

tiAB
Fn
QABgrM

⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅

=)(                                                (5.1) 

όπου το σύμβολο i είναι για την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, και με Ι την ένταση της πηγής 

που τροφοδοτεί το κύκλωμά μας. Ο λόγος του Ι προς το i για τον χρυσό είναι μονάδα, και 

χρησιμοποιώντας δύο συναρτήσεις της μάζας συναρτήσει με τον όγκο και το πάχος                  

(Μ = V · ρ , V = H · S) έχουμε ότι Μ = Η · S · ρ και από την σχέση 5.1 προκύπτει  

                                                               
FSn
tIABH
⋅⋅⋅
⋅⋅

=
ρ

                                                       (5.2) 

όπου  ΑΒ: το ατομικό βάρος του στοιχείου (gr) 

              I: ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος (Α = Cb / sec) 

              t: χρόνος ηλεκτρόλυσης (sec) 

              n: σθένος στοιχείου 

              ρ: πυκνότητα στοιχείου (gr / cm3) 
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              S: επιφάνεια εναπόθεσης (cm2) 

              F: σταθερά του Faraday (Cb/V) 

              H:  πάχος επιμετάλλωσης (cm) 

Η σχέση 5.2 μας δίνει το θεωρητικό πάχος μιας επίστρωσης συναρτήσει των φυσικών 

ιδιοτήτων του στοιχείου επιμετάλλωσης, της έντασης, της επιφάνειας επιμετάλλωσης, και του 

χρόνου εναπόθεσης. Αντικαθιστώντας τις τιμές των σταθερών, ΑΒ (Au) = 169, n (Au) = +1, ρ 

(Au) = 19.298 (gr / cm3) τότε προκύπτει  

                                                        Η = 0,9075 · Ι / S (μm)                                                  (5.3) 

5.2.3.4 Διάταξη πειράματος  

 Η διάταξή μας αποτελείται από μια  θερμική εστία και έναν μαγνήτη που περιστρέφεται 

κάτω από την εστία. Το διάλυμά μας (ORIMA BA – 7) βρίσκεται μέσα σε ένα γυάλινο δοχείο, 

έτσι ώστε να διατηρείται ζεστό από την εστία, για να έχουμε σταθερή διαλυτότητα. Μέσα στο 

δοχείο υπάρχει ένας μικρός ρότορας (μαγνήτης) ώστε να ανανεώνεται το διάλυμά μας κοντά 

στο δείγμα μας. Σαν κάθοδο χρησιμοποιούμε το δείγμα μας και σαν άνοδο ένα πλέγμα από 

πλατίνα (πλατίνα πάνω από τιτάνιο) με διαστάσεις 10 cm x 10 cm. 

 Σαν πηγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια σταθερή DC πηγή ή και κάποια εναλλασσόμενη 

ακόμα και τετραγωνικός ή τριγωνικός παλμός. Στο πείραμά μας χρησιμοποιήσαμε μια πηγή 

ρεύματος και κάναμε δοκιμή με τετραγωνικούς παλμούς διαφόρων συχνοτήτων. 

 Για να επιμεταλλώσουμε το δείγμα μας θα πρέπει να είναι ηλεκτρικά αγώγιμες οι περιοχές 

της επιμετάλλωσης. Γι’αυτό τον λόγο και χρησιμοποιήθηκε ένα μικρό στρώμα χρυσού από τον 

εξαχνωτή (2000Å) ή από to sputtering (500Å). Η διαφορά στα πάχη επιμετάλλωσης οφείλεται 

στο ότι η εξάχνωση δεν επιμεταλλώνει τα κατακόρυφα τοιχώματα που θέλουμε να έχουν 

αρκετό πάχος μετάλλου, αρκετό ώστε να περάσει κάποιο ρεύμα. 

 Όπως φαίνεται στην εικόνα 5.9 έχουμε το δείγμα μας με φωτολιθογραφιμένη φωτορητίνη  

και επιμεταλλωμένο με ένα μικρό στρώμα χρυσαφιού. Έπειτα μπορούμε να καλύψουμε τις 

περιοχές που δεν θέλουμε να επιμεταλλωθούν με φωτορητίνη (φωτολιθογραφία με την ίδια 

συνήθως μάσκα που έγινε και η πρώτη λιθογραφία του δείγματος εικόνα 5.9β) και συνδέουμε 

ένα άγκιστρο στην μια πλευρά του δείγματός μας, αφού βεβαιωθούμε για την σωστή επαφή 

του με μέταλλο όπως φαίνεται στο σχήμα, το συνδέουμε με την πηγή μας. Υπολογίζοντας την 

επιφάνεια του δείγματος  που θα επιμεταλλώσουμε (με συγκεκριμένο πάχος) και με την 

βοήθεια του τύπου 5.3 υπολογίζουμε τις παραμέτρους όπως το ρεύμα και  τον χρόνο της 

ηλεκτρόλυσης, και κάνουμε την επιμετάλλωση, εικόνα 5.9γ. Μετά την επιμετάλλωση με την 

μέθοδο αυτή, το δείγμα εμβαπτίζεται σε ακετόνη για Lift – off, εικόνα 5.9δ. 
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Εικόνα 5.9 (α) υπόστρωμα με φωτολιθογραφιμένη φωτορητίνη, και στρώμα επιμετάλλωσης με 
sputtering, (β) φωτορητίνη με λιθογραφία πάνω από το μέταλλο του sputtering, (γ) 
επιμετάλλωση με ηλεκτρόλυση, (δ) Lift – off. 
 
Με αυτή την μέθοδο επιτυγχάνουμε μεγάλα πάχη επιμετάλλωσης (πάνω από 5μm), χωρίς να 

έχουμε σπατάλη χρυσού. Το κυριότερο πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί, και κάνει εύκολα         

Lift – off (χάριν του επιπλέοντος στρώματος φωτορητίνης) κάτι που για μέταλλα από 

εξάχνωση ή sputtering είναι δύσκολο (πάνω από 0.8 μm χρυσού). 
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.3 Υγρή χάραξη 

υάσουμε μια δομή πάνω στο υπόστρωμά μας πολλές φορές χρειάζεται να 

πο να προστατεύσουμε τις περιοχές που 

5

 Για να κατασκε

χαράξουμε κάποιο στρώμα υλικού ή ακόμα και το ίδιο το υπόστρωμα μας. Αυτό πρέπει να 

γίνει με τρόπο ώστε να μεταφέρουμε το επιθυμητό σχέδιο στο υπόστρωμά μας. Η υγρή χάραξη 

είναι ένας τρόπος χάραξης κάποιου υποστρώματος. 

 Για να γίνει χάραξη θα πρέπει με κάποιο τρό

θέλουμε να μείνουν ανέπαφες και αυτό επιτυγχάνεται με την φωτορητίνη. Η φωτορητίνη 

επιστρώνεται στην επιφάνεια, που θέλουμε να χαράξουμε, και γίνεται η φωτολιθογραφία έτσι 

ακάλυπτες περιοχές παραμένουν μόνο όσες θα χαραχθούν. Το δείγμα τοποθετείται στην 

χημική ουσία που χαράζει το στρώμα αλλά αφήνει ανέπαφη την φωτορητίνη και ταυτόχρονα 

το στρώμα που βρίσκεται κάτω από αυτήν. Στην συνέχεια ξεπλένεται με απιονισμένο νερό, 

στεγνώνετε με αέριο άζωτο και ευαπτίζεται μέσα σε ακετόνη για να αφαιρεθεί η φωτορητίνη, 

και τέλος ξεπλένεται ξανά σε απιονισμένο νερό και στεγνώνετε με αέριο άζωτο. Έτσι 

επιτεύχθηκε η χάραξη το βάθος της οποίας καθορίζεται από τον ρυθμό χάραξης του υγρού, και 

από τον χρόνο παραμονής του δείγματος μέσα στο υγρό. Η διαδικασία της χημικής χάραξης 

παρουσιάζεται στην εικόνα 5.10. 

 
Εικόνα 5.10  Διαδικασία υγρής χάραξης. 
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Εικόνα 6.1 Ο μικρομηχανικός διακόπτης. 

 
Εικόνα 6.2 Τομή του μικροδιακόπτη. 

 
6.1 Διαδικασία κατασκευής   

 Για να πάρει την τελική του μορφή ο διακόπτης όπως φαίνεται στις εικόνες 6.1 και 6.2, 

ακολουθούμε μια διαδικασία με τέσσερα βήματα. Πρώτα θα κατασκευάσουμε τα κάτω 

ηλεκτρόδια, η γραμμή μεταφοράς, τα επίπεδα γείωσης, τα σημεία όπου θα πατήσουν οι δοκοί 

στήριξης της γέφυρας, και τέλος οι αναμονές σύνδεσης (όπως φαίνεται στην εικόνα 6.3 α, β), 

όλα αυτά με την ίδια φωτολιθογραφία και με επιμετάλλωση 8000Å Au. Στην συνέχεια θα 

κατασκευαστούν οι τέσσερις δοκοί που θα στηρίζουν την γέφυρα του διακόπτη, οι οποίοι 

αποτελούνται από χρυσάφι με πάχος (ύψος) 20000Å (2μm), και φαίνονται στην εικόνα 6.4 α, 

β. Το επόμενο βήμα είναι η κατασκευή ενός διηλεκτρικού στρώματος πάνω στα κάτω 

ηλεκτρόδια όπως φαίνεται στο σχήμα 6.5 α, β με πάχος 1000Å (SiO2). Το τελευταίο και πιο 

κρίσιμο βήμα η κατασκευή της γέφυρας του διακόπτη, όπως φαίνεται στο σχήμα 6.6 α, β με 

πάχος 20000Å Au (2μm). Οι διαστάσεις στις εικόνες δεν ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα. 

 115



                                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Διαδικασία κατασκευής των MEMS διακοπτών 

 

Εικόνα 6.5 Δημιουργία διηλεκτρικού στρώματος πάνω στα κάτω ηλεκτρόδια. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Εικόνα 6.3 Πρώτο βήμα για την κατασκευή του διακόπτη (κατασκευή γραμμής μεταφοράς, 
ηλεκτροδίων επιπέδων γείωσης, σημεία όπου θα δημιουργηθούν οι δοκοί) 

 
 
 
 

 
 
 
 

Εικόνα 6.4 Κατασκευή των δοκών που θα στηρίξουν την γέφυρα του διακόπτη. 
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του διακόπτη.  
 
ε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι δοκιμάστηκαν πέντε διαφορετικοί τρόποι έως 

2 Κατασκευή διακοπτών με επιμεταλλώσεις εξάχνωσης  

. 

 εξάχνωσης. Το πρώτο 

 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 6.6 Κατασκευή της γέφυρας 

Σ

ότου επιτευχθεί η επιθυμητή κατασκευή των διακοπτών. 

  

6.

6.2.1 Κατασκευή γραμμής μεταφοράς, κάτω ηλεκτροδίων κτλ

 Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν επιμεταλλώσεις μόνο

βήμα όπως έχουμε αναφέρει είναι ο καθαρισμός του δείγματος με τριχλωροαιθυλένη, ακετόνη, 

προπανόλη, ξέπλυμα με αποσταγμένο νερό και στέγνωμα με αέριο άζωτο. Αφού καθαριστεί το 

υπόστρωμά μας επιστρώνεται πάνω σε αυτό ένα στρώμα φωτορητίνης (4562 αραιωμένη) με 

φυγοκέντριση στις 4000 στροφές / λεπτό για 20 δευτερόλεπτα και ψήσιμο στους 85 0C για 20 

λεπτά επιτυγχάνεται ένα ομοιόμορφο πάχος φωτορητίνης περίπου 3 μm. Αφού τοποθετήσουμε 

το υπόστρωμα μας στον ευθυγραμμιστή, με την κατάλληλη μάσκα, κάνουμε την έκθεση για 15 

δευτερόλεπτα και εν συνεχεία κάνουμε την εμφάνιση για 40 δευτερόλεπτα σε διάλυμα 1 

εμφανιστή (ΚΟΗ):4 νερό (Η2Ο). Έτσι έχουμε ένα στρώμα φωτορητίνης, φωτολιθογραφημένο 

(με την επιθυμητή γεωμετρία, δηλαδή την γραμμή μεταφοράς τα κάτω ηλεκτρόδια κτλ. 

(εικόνα 6.7)) για να συνεχίσουμε την διαδικασία. Τοποθετούμε το δείγμα μας στον εξαχνωτή 

μετάλλων και επιμεταλλώνουμε με 8000Å χρυσάφι, εικόνα 6.8. Στην συνέχεια τοποθετούμε το 

δείγμα στην ακετόνη και περιμένουμε αρκετό χρόνο (περίπου 12 ώρες) για να κάνει Lift – off 

εικόνα 6.9. 
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Εικόνα 6.7 Φωτολιθογραφημένη φωτορητίνη πάνω στο υπόστρωμά μας. 
 

 

 

 

 
 

 

Εικόνα 6.8 Επιμετάλλωση με εξάχνωση 8000Å Au στην (α) εικόνα έχει αλλαγμένο το χρώμα του 
μετάλλου πάνω στην φωτορητίνη για να ξεχωρίζουν τα ΄΄σχέδια’’ 

 

 

 

 

 
 

 

Εικόνα 6.9  Με την μέθοδο του Lift – off φεύγει το ανεπιθύμητο μέταλλο. 
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6.2.2 Κατασκευή των δοκών της γέφυρας  

 Στην συνέχεια στο δείγμα μας επιστρώνεται φωτορητίνη για να δημιουργηθούν τα 

σχήματα για την επόμενη επιμετάλλωση. Η διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε για την 

φωτολιθογραφία ήταν ίδια με αυτήν του προηγούμενου βήματος (εικόνα 6.10). Η μόνη 

διαφορά ήταν ότι χρησιμοποιήθηκε η μάσκα που φτιάχνει (λιθογραφία) τους δοκούς και ότι 

χρειάστηκε ευθυγράμμιση με τα σχήματα που δημιουργήθηκαν στο δείγμα μας από την 

προηγούμενη επιμετάλλωση.  

 

 

 
 

 

Εικόνα 6.10 Φωτολιθογραφιμένη φωτορητίνη πάνω στο υπόστρωμά μας (σχέδια δοκών). 

 

. 

 

 
 

 

Εικόνα 6.11 Επιμετάλλωση με εξάχνωση 8000Å Au στην (α) εικόνα έχει αλλαγμένο το χρώμα 
του μετάλλου πάνω στα μέταλλα από την πρώτη επιμετάλλωση για να ξεχωρίζουν τα ΄΄σχέδια’’. 
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..

 
 

 

Εικόνα 6.12  Με την μέθοδο του Lift – off φεύγει το ανεπιθύμητο μέταλλο. 

Το επιθυμητό πάχος είναι 2μm (20000Å). Εμείς, όμως, δεν μπορούμε να κάνουμε Lift – off για 

τόσο μεγάλο πάχος οπότε γίνεται σε δύο βήματα, δηλαδή δύο επιμεταλλώσεις που η κάθε μια 

έχει πάχος 8000Å (όριο Lift – off για τον χρυσό). Συγκεκριμένα αυτό που κάνουμε είναι 

πρώτα την επιμετάλλωση ,όπως είπαμε 8000Å χρυσού εικόνα 6.11, στην συνέχεια Lift – off 

(εικόνα 6.12) και ξανά την ίδια διαδικασία ακριβώς. Οπότε επιτυγχάνουμε ένα συνολικό πάχος 

μετάλλου περίπου 1,6μm εικόνα 6.13. 

 

. 
 
Εικόνα 6.13 Μετά από δύο επιμεταλλώσεις 
επιτυγχάνουμε δοκούς με ύψος 1,6μm. 
 

6.2.3 Κατασκευή στρώματος διηλεκτρικού 

 Επειδή η μάσκα του διηλεκτρικού ήταν φτιαγμένη για χάραξη ενός στρώματος 

διηλεκτρικού, ενώ εμείς θέλαμε να εξαχνώσουμε το διηλεκτρικό (και όχι χάραξη διότι θα 

κινδύνευαν τα μέταλλα που έχουμε μέχρι στιγμής βάλλει στο υπόστρωμά μας), έπρεπε να 

κατασκευάσουμε νέα μάσκα ή να χρησιμοποιήσουμε την τεχνική image reversal η οποία κάνει 

μια θετική φωτορητίνη να συμπεριφέρεται σαν αρνητική φωτορητίνη, το οποίο και κάναμε. 

Επιστρώσαμε την φωτορητίνη 5214 στις 4000 στροφές / λεπτό για 20 δευτερόλεπτα και την 

ψήσαμε στους 85 0C για 20 λεπτά. Αφού τοποθετήσουμε το δείγμα μας και την κατάλληλη 

μάσκα (με τα σχέδια που θα δημιουργήσουν το περίγραμμα του διηλεκτρικό) τα 

ευθυγραμμίζουμε και εκθέτουμε για 1 δευτερόλεπτο (αντί των 5 δευτερολέπτων). Τώρα όμως 

αντί να εμφανίσουμε την εκτεθειμένη φωτορητίνη, την ψήνουμε στους 110 0C για 30 λεπτά 

και την ξαναεκθέτουμε, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε μάσκα, δηλαδή γίνεται έκθεση όλης της 

επιφάνειας του δείγματος, φτάνοντας στη συνέχεια στο βήμα της εμφάνισης (διάλυμα (1 
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Εικόνα 6.16  Με την μέθοδο του Lift – off φεύγει το ανεπιθύμητο διηλεκτρικό. 

εμφανιστής : 4 νερό) για 20 δευτερόλεπτα (εικόνα 6.14). Εξαχνώνουμε το διηλεκτρικό μας       

(SiO2) πάχους 1000Å (εικόνα 6.15) και κάνουμε Lift – off, πετυχαίνοντας το επιθυμητό 

αποτέλεσμα (εικόνα 6.16). 

 

            

 
 

Εικόνα 6.14 Φωτολιθογραφιμένη φωτορητίνη πάνω στο υπόστρωμά μας (σχέδια διηλεκτρικού). 
 

 

 

 
Εικόνα 6.15 Επιμετάλλωση με εξάχνωση 1000Å SiO2
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6.2.4 Κα

ντριση (στις 4000 στροφές / λεπτό για 30 

 

το υπόστρωμά μας (σχέδια δοκών). 
 

τασκευή της γέφυρας του διακόπτη 

 Στο δείγμα μας επιστρώνεται με φυγοκέ

δευτερόλεπτα για να επιτύχουμε πάχος ακριβώς 2μm, κάτι πολύ κρίσιμο) φωτορητίνη (4562 

αραιωμένη), ψήνεται στους 85 0C για 20 λεπτά, και τοποθετείται μαζί με την κατάλληλη 

μάσκα (δοκών) στον ευθυγραμμιστή και τα ευθυγραμμίζουμε. Στην συνέχεια κάνουμε έκθεση 

για 15 δευτερόλεπτα και εμφανίζουμε την φωτορητίνη για 40 δευτερόλεπτα σε διάλυμα (1 

εμφανιστής : 4 νερό), εικόνα 6.17. Αυτό γίνεται διότι χρειαζόμαστε ένα επιφανειακό 

(sacrificial) στρώμα ώστε να κρατήσει το μέταλλο της μελλοντικής γέφυρας σε ύψος περίπου 

2μm. Το δείγμα ψήνεται στους 110 0C για 20 λεπτά ώστε η φωτορητίνη να σκληρύνει και να 

μην φεύγει εύκολα από την ακετόνη, που θα χρησιμοποιηθεί σε επόμενο βήμα. Στην συνέχεια 

στο δείγμα μας επιστρώνεται με φυγοκέντριση (στις 4000 στροφές / λεπτό για 20 

δευτερόλεπτα για να επιτύχουμε πάχος 3μm) φωτορητίνη (4562 αραιωμένη), ψήνεται στους 85 
0C για 20 λεπτά, και τοποθετείται μαζί με την κατάλληλη μάσκα (γέφυρας) στον 

ευθυγραμμιστή και τα ευθυγραμμίζουμε. Στην συνέχεια κάνουμε έκθεση για 15 δευτερόλεπτα 

και εμφανίζουμε την φωτορητίνη για 40 δευτερόλεπτα σε διάλυμα (1 εμφανιστής : 4 νερό), 

εικόνα 6.18. Στην συνέχεια γίνεται η επιμετάλλωση (εικόνα 6.19) σε δύο βήματα όπως έγινε 

με τους δοκούς λόγω του μεγάλου πάχους του μετάλλου που επιζητούμε 2μm. Στην συνέχεια 

το δείγμα μένει στην ακετόνη για αρκετές ώρες (24 ώρες) ώστε να κάνει Lift – off (εικόνα 

6.20) και το στέγνωμα δεν γίνεται πλέον με το αέριο άζωτο αλλά με την φυγοκέντριση διότι 

υπάρχει ο κίνδυνος η γέφυρα να σπάσει με την δύναμη του αερίου. 

. 

 

 

 
 

 

Εικόνα 6.17 Φωτολιθογραφιμένη φωτορητίνη πάνω σ  
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Εικόνα 6.18 Φωτολιθογραφιμένη φωτορητίνη πάνω στο υπόστρωμά μας (σχέδια γέφυρας). 

 

 
 

 

Εικόνα 6.19 Μετά από δύο επιμεταλλώσεις επιτυγχάνουμε γέφυρα με πάχος 1,6μm. 
 

 

 

 
 

 

Εικόνα 6.20  Με την μέθοδο του Lift – off φεύγει το ανεπιθύμητο μέταλλο και το επιφανειακό 
(sacrificial) στρώμα της φωτορητίνης. 
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. 
 
 
 
 
 
Εικόνα 6.21 Τελική μορφή της γέφυρας. 
 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 6.21 η γέφυρα δεν μπόρεσε  ‘‘να μείνει στο ύψος της’’ (όπως 

περιμέναμε, εικόνα 6.20 β) και έχουμε αυτή την καμπύλωση. Πιθανή αιτία είναι η κατασκευή 

της σε δύο βήματα. 

 

6.3 Κατασκευή διακόπτη με επιμεταλλώσεις εξάχνωσης και ηλεκτρόλυσης  

 Ψάχνοντας κάποια λύση στο πρόβλημά μας (αποτυχία κατασκευής της γέφυρας), 

χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο της ηλεκτρόλυσης για την κατασκευή των μεταλλικών 

στρωμάτων χρυσού πάχους 2μm, με μια επιμετάλλωση. 

 Έτσι ξεκινώντας ξανά από την αρχή και κάνοντας την πρώτη επιμετάλλωση χρυσού με 

εξάχνωση (όπως ακριβώς επεξηγήθηκε στην ενότητα 6.2.1), συνεχίζουμε με την διεργασία 

κατασκευής των δοκών.  

 Σε αυτήν την επιμετάλλωση θα χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο της ηλεκτρόλυσης. Πρώτα 

επιστρώνουμε με φυγοκέντριση, την φωτορητίνη, στις 4000 στροφές / λεπτό για 20 

δευτερόλεπτα και ψήσιμο στους 85 0C για 20 λεπτά έτσι επιτυγχάνεται ένα πάχος φωτορητίνης 

περίπου 3 μm. Αφού τοποθετήσουμε το υπόστρωμα μας στον ευθυγραμμιστή, με την 

κατάλληλη μάσκα (που έχει τα σχέδια των δοκών), κάνουμε την έκθεση για 15 δευτερόλεπτα 

και εν συνεχεία κάνουμε την εμφάνιση για 40 δευτερόλεπτα σε διάλυμα 1 εμφανιστή (ΚΟΗ):4 

νερό (Η2Ο), εικόνα 6.22. Στην συνέχεια τοποθετούμε το δείγμα στον φούρνο των 110 0C για 

20 λεπτά ώστε να ισχυροποιηθεί η φωτορητίνη (η φωτορητίνη μας αντιδρά με το υγρό της 

ηλεκτρόλυσης με αντοχή έως 23 λεπτά, έπειτα αρχίζουν να καταστρέφονται τα περιγράμματα 

της φωτορητίνης). Έτσι έχουμε ένα στρώμα φωτορητίνης φωτολιθογραφημένο (με την 

επιθυμητή γεωμετρία, δηλαδή τους δοκούς)  για να συνεχίσουμε την διαδικασία. Όπως έχουμε 

εξηγήσει στο προηγούμενο κεφάλαιο θα πρέπει πρώτα να επιστρώσουμε ένα λεπτό στρώμα 

μετάλλου στο δείγμα μας, για την ηλεκτρική επαφή, κάτι που γίνεται με το Sputtering (500Å 

χρυσάφι), εικόνα 6.23. Στην συνέχεια επιστρώνουμε ξανά με τον ίδιο τρόπο φωτορητίνη (4562 

αραιωμένη), και κάνουμε την λιθογραφία με την μάσκα των δοκών ξανά και τέλος ψήνουμε το 

δείγμα ξανά στους 110 0C για 20 λεπτά, εικόνα 6.24. Έτσι το δείγμα είναι έτοιμο για την 

ηλεκτρόλυση. Τοποθετώντας το δείγμα στην συσκευή της ηλεκτρόλυσης (έχουμε υπολογίσει 
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την ακριβή επιφάνεια που θα επιμεταλλωθεί) και καθορίζοντας το ρεύμα στα 15 mA με 

επιθυμητό πάχος επιμετάλλωσης 2μm κάνουμε την ηλεκτρόλυση, εικόνα 6.25. Στην συνέχεια 

τοποθετούμε το δείγμα μέσα σε ακετόνη για όσο χρόνο χρειαστεί να κάνει Lift – off   (περίπου 

1ώρα), επιτυγχάνουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα δηλαδή τους δοκούς με πάχος 2μm, εικόνα 

6.26. 

 Στην συνέχεια κατασκευάζεται το στρώμα του διηλεκτρικού ακριβώς όπως 

κατασκευάστηκε στην ενότητα 6.2.3. 

 

 
 

 

Εικόνα 6.22 Επίστρωση φωτορητίνης και λιθογραφία με την μάσκα που σχηματίζει τους δοκούς. 
 

 

 
 

 

Εικόνα 6.23 Επιμετάλλωση με 500Å χρυσάφι με την μέθοδο του Sputtering. 
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Εικόνα 6.24 Επίστρωση φωτορητίνης και λιθογραφία με την μάσκα που σχηματίζει τους δοκούς. 
.

 
 

 

Εικόνα 6.25 Επιμετάλλωση με την μέθοδο της ηλεκτρόλυσης 20000Å (2μm) χρυσάφι. 

 
 

 

Εικόνα 6.26 Με την μέθοδο του Lift – off αφαιρούμε το ανεπιθύμητο μέταλλο. 
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 Άρα τώρα μένει πλέον να κατασκευαστεί η γέφυρα. Πρώτα θα κατασκευαστεί το 

επιφανειακό (sacrificial) στρώμα της φωτορητίνης (εικόνα 6.27) όπως ακριβώς έγινε στην 

ενότητα 6.2.4. Στην συνέχεια φτιάχνουμε ένα αγώγιμο στρώμα (με την μέθοδο του sputtering) 

για την επερχόμενη ηλεκτρόλυση της γέφυρας, εικόνα 6.28. Επιστρώνουμε ξανά φωτορητίνη 

(4562 αραιωμένη) στις 4000στροφές / λεπτό για 20 δευτερόλεπτα και ψήνεται στους 85 0C για 

20 λεπτά. Έπειτα ευθυγραμμίζεται με την μάσκα της γέφυρας (που έχει τα σχέδια της γέφυρας) 

στον ευθυγραμμιστή, εκθέτεται για 15 δευτερόλεπτα και εμφανίζεται για 40 δευτερόλεπτα σε 

διάλυμα 1εμφανιστή : 4 νερό, εικόνα 6.29. Τέλος ψήνεται στους 110 0C για 20 λεπτά για να 

σκληρύνει η φωτορητίνη για την ηλεκτρόλυση της γέφυρας που γίνεται μετά. Αφού 

υπολογιστεί η επιφάνεια προς επιμετάλλωση καθορίζεται το ρεύμα και ο χρόνος (μέγιστος 23 

λεπτά) της ηλεκτρόλυσης, και γίνεται η επιμετάλλωση, εικόνα 6.30. 

 
 

 

Εικόνα 6.27 Επίστρωση φωτορητίνης και λιθογραφία με την μάσκα που σχηματίζει τους δοκούς. 

 
 

 

Εικόνα 6.28 Επιμετάλλωση με 500Å χρυσάφι με την μέθοδο του Sputtering. 
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Εικόνα 6.31  Με την μέθοδο του Lift – off φεύγει το ανεπιθύμητο μέταλλο και το επιφανειακό 
(sacrificial) στρώμα της φωτορητίνης. Υπάρχουν όμως κάποια υπολείμματα μετάλλου, ‘‘φτερά’’, 
και μερικές οπές δεν έχουν ανοίξει. 

 
 

Εικόνα 6.29 Επίστρωση φωτορητίνης και λιθογραφία με την μάσκα που σχηματίζει την γέφυρα. 

 
 

 

Εικόνα 6.30 Επιμετάλλωση της γέφυρας με την μέθοδο της ηλεκτρόλυσης, πάχος μετάλλου 2μm 
χρυσάφι. 
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ι ε  

 Μετά το δείγμα τοποθετείται στην ακετόνη για 12ώρες και με την μέθοδο του Lift – off 

αφαιρούνται οι ανεπιθύμητες περιοχές της επιμετάλλωσης με αρκετή δυσκολία (χρήση 

υπερήχων), εικόνα 6.31. Τα δείγματα έπειτα ξεπλύθηκαν σε απιονισμένο νερό και 

στεγνώθηκαν με φυγοκέντριση. Όπως παρατηρείται στις εικόνες 6.32, 6.33 οι γέφυρες έχουν 

μείνει στο ‘‘ύψος’’ τους, αλλά υπάρχουν μικρά κομμάτια μετάλλου που ‘κρέμονται’ από την 

γέφυρα σαν μικρά καρφάκια/φτερά κάτι μη αποδεκτό (υπάρχει το ενδεχόμενο να 

βραχυκυκλώσουν τον μικροδιακόπτη). Το ποσοστό των γεφυρών που έμειναν στο δείγμα μας 

ήταν μικρότερο του 5%. Όπως φαίνετα  στις ικόνες το Lift – off γίνεται πολύ δύσκολα με 

αποτέλεσμα να παραμένουν μέταλλα σε περιοχές που δεν θέλουμε, εικόνες 6.34. Στην 

περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε υπέρηχους τα αποτελέσματα είναι καλύτερα (εικόνες 6.35, 

6.36) αλλά μειώνεται ο αριθμός των γεφυρών στο δείγμα μας, χωρίς να μπορούμε να 

απαλλαγούμε από τα ‘φτερά’. 

 
Εικόνα 6.32 Φωτογραφίες από SEM του 

 
μικρομηχανικού μας διακόπτη. 

 

Εικόνα 6.33 Φωτογραφία από 
SEM του , 
φαίνονται τα υπολείμματα του 

 

 

 

 

μικροδιακόπτη

μετάλλου (‘‘φτερά’’) 
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                                   (α)                                                                       (β) 

Εικόνα 6.34 Μετά το Lift – off ωρίς την χρήση των υπερήχων χ
 

 
  

  
Εικόνα 6.35 Μετά το Lift – off με την χρήση των υπερήχων 
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Εικόνα 6.36 Μετά το Lift – off με την χρήση των υπερήχων 

 
 Άρα η μέθοδος κατασκευής των μικρομηχανικών διακοπτών λειτουργεί, με μόνο 

μειονέκτημα τα ‘ φτερά ’. 

 

6.4 Κατασκευή των διακοπτών με χάραξη. 

 Προσπαθώντας να απαλλαγούμε από τα ‘ φτερά ’ στις γέφυρες δοκιμάστηκε μια νέα 

μέθοδος με χάραξη. Αντί στις επιμεταλλώσεις να κάνουμε  φωτολιθογραφία και μετά  

επιμετάλλωση και Lift – off κάνουμε πρώτα την επιμετάλλωση έπειτα την φωτολιθογραφία 

και τέλος, χάραξη σκεπτόμενοι ότι κατά αυτό τον τρόπο θα απαλλαγούμε από τα κομμάτια του 

μετάλλου (φτερά) που μένουν. 

 

6.4.1 Κατασκευή γραμμής μεταφοράς, κάτω ηλεκτροδίων, κτλ. 

 Πρώτα θα επιμεταλλώσουμε το δείγμα με ένα λεπτό στρώμα από μέταλλο με την μέθοδο 

του sputtering το οποίο θα αποτελέσει το αγώγιμο στρώμα για την ηλεκτρόλυση, εικόνα 6.37α. 

Στην συνέχεια με την μέθοδο της ηλεκτρόλυσης και για ολόκληρο το δείγμα επιμεταλλώνουμε 

με 1μm χρυσάφι (για περίπου 2 ώρες, λόγω του μεγέθους της επιφανείας), εικόνα 6.37β. Στην 

συνέχεια κάνουμε την λιθογραφία της πρώτης μάσκας με image reversal. Και σε αυτό το 

σημείο τοποθετούμε το δείγμα μας σε διάλυμα χημικής χάραξης για περίπου 10 λεπτά (αρκετά 

κρίσιμο διότι θα χαράξει και τον ημιαγωγό).  Το διάλυμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν 1gr I2 : 

4gr KI : 40 ml H2O, με ρυθμό χάραξης 2000Å/λεπτό για τον χρυσό. Έτσι γίνεται η χάραξη και 

επιτυγχάνουμε τα επιθυμητά σχέδια μας και τα πάχη επιμετάλλωσης, εικόνα 6.38γ. Στην 

συνέχεια τοποθετούμε το δείγμα μας σε ακετόνη για την απομάκρυνση της φωτορητίνης, 

εικόνα 6.39. 
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Εικόνα 6.37 (α) Επιμετάλλωση με sputtering, (β) επιμετάλλωση με ηλεκτρόλυση 

 
 

 
 

 

Εικόνα 6.38 (α, β)Φωτολιθογραφία για την χάραξη της γραμμής μεταφοράς, κάτω ηλεκτρόδια, 
κτλ., (γ) Χάραξη του μεταλλικού στρώματος 

 
 

Εικόνα 6.39 Αφαίρεση της φωτορητίνης μετά την χάραξη του μετάλλου. 

6.4.2 Κατασκευή των δοκών 

 Η κατασκευή των δοκών θα γίνει και αυτή με την ίδια μέθοδο (χάραξης). Έτσι πρώτα με 

φυγοκέντριση θα δημιουργήσουμε ένα επιφανειακό (sacrificial) στρώμα φωτορητίνης, 
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συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η ΑΖ 4562 στις  4000 στροφές / λεπτό για  20 δευτερόλεπτα, 

ψήθηκε στις στους 85 0C για 20 λεπτά. Έπειτα ευθυγραμμίζεται με την μάσκα των δoκών (που 

έχει τα σχέδια των δοκών) στον ευθυγραμμιστή, εκθέτεται για 15 δευτερόλεπτα και 

εμφανίζεται για 40 δευτερόλεπτα σε διάλυμα 1εμφανιστή : 4 νερό, εικόνα 6.40. Τέλος ψήνεται 

στους 110 0C για 20 λεπτά για να ισχυροποιηθεί η φωτορητίνη για την ηλεκτρόλυση της 

γέφυρας που θα γίνεται μετά. Στην συνέχεια κάνουμε μια επιμετάλλωση με το 

sputtering(εικόνα 6.41) και ηλεκτρόλυση για όλο το δείγμα για 2 ώρες, εικόνα 6.42. Αυτό που 

παρατηρήθηκε ήταν ότι το μέταλλο άρχισε να φουσκώνει όπου υπήρχε από κάτω φωτορητίνη, 

με αποτέλεσμα η φωτολιθογραφία που ακολουθεί να γίνει αρκετά δύσκολη.  

 Με φυγοκέντριση επιστρώνεται η ΑΖ 5214 φωτορητίνη στις 4000στροφές / λεπτό για 20 

δευτερόλεπτα, ψήσιμο στους 85 0C για 20 λεπτά. Τοποθετούμε το δείγμα μας και την 

κατάλληλη μάσκα κάνουμε ευθυγράμμιση (με μεγάλη δυσκολία), εκθέτουμε για 1 

δευτερόλεπτο (αντί των 5 δευτερολέπτων) και αντί να εμφανίσουμε την εκτεθειμένη 

φωτορητίνη, την ψήνουμε στους 110 0C για 30 λεπτά και το ξαναεκθέτουμε, χωρίς να 

χρησιμοποιήσουμε μάσκα. Μετά γίνεται η εμφάνιση σε διάλυμα (1 εμφανιστής : 4 νερό) για 

20 δευτερόλεπτα, εικόνα 6.43. Έτσι, είναι έτοιμο το δείγμα να χαραχθεί (η φωτορητίνη 

προστατεύει τους δοκούς μας). Το διάλυμα που χρησιμοποιούμε είναι ένα διάλυμα με 1gr I2 : 

4gr KI : 40 ml H2O, το δείγμα έμεινε μέσα για 10 λεπτά. Στην συνέχεια αφού το δείγμα 

ξεπλυθεί με απιονισμένο νερό, στεγνώνεται και εμβαπτίζεται σε ακετόνη για να απομακρυνθεί 

η φωτορητίνη, και τέλος ξεπλένεται με απιονισμένο νερό και στεγνώνετε με αέριο άζωτο. 

Έτσι, έχουμε επιτύχει την κατασκευή των δοκών του διακόπτη, εικόνα 6.44. 

 

 
 

Εικόνα 6.40 Επίστρωση φωτορητίνης και φωτολιθογραφία με την μάσκα που ‘σχηματίζει’ τους 
δοκούς της γέφυρας 
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της ηλεκτρόλυσης 2μm (20000Å) χρυσάφι. (α) 

 πραγματικότητα τι συμβαίνει (φούσκωμα).    

Εικόνα 6.43 Επίστρωση φωτορητίνης και λιθογραφία (για προστασία των δοκών από την 
επερχόμενη χάραξη), (α) θεωρητικά πως θα ήταν η φωτολιθογραφία, (β) φωτολιθογραφία που 
γίνεται στην πραγματικότητα. 
 
 

 
 

Εικόνα 6.41 Επιμετάλλωση με την μέθοδο του sputtering 500Å χρυσάφι. 

Εικόνα 6.42 Επιμετάλλωση με την μέθοδο 
θεωρητικά πως θα ήταν η επιμετάλλωση, (β) στην
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Εικόνα 6.44 Οι δοκοί στήριξης της γέφυρας  
μετά την υγρή χάραξη. 
 
 

6.4.3 Κατασκευή του στρώματος του διηλεκτρικού 

  Το στρώμα του διηλεκτρικού κατασκευάστηκε ακριβώς όπως κατασκευάστηκε στην 

ενότητα 6.2.3. 

 
6.4.4 Κατασκευή της γέφυρας του διακόπτη. 

 στην ενότητα 6.4.2 με μόνη διαφορά ότι στην τελευταία 

ωτολιθογραφία χρησιμοποιούμε την μάσκα της γέφυρας αντί της μάσκας των δοκών. Σε αυτό 

το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι η φωτολιθογραφία ήταν δύσκολη, και πολλές φορές 

αδύνατη, λόγω του ‘φουσκώματος’ του μετά λου (αρκεί να αναφερθεί ότι ενώ σε μια 

φωτολιθογραφία η απόσταση που υπάρχει α

ευθυγράμμιση είναι μικρότερη από 50μm, σε α m). Κατά την χημική 

χάραξη παρατηρήθηκε το εξής φαινόμενο, το δι λυμα για την χημική χάραξη περνούσε κάτω 

την κάτω πλευρά του μετάλλου (που θα 

γίνεται αδύνατη η δημιουργία γέφυρας, εικόνα 6.45. 

 Για την κατασκευή της γέφυρας του διακόπτη ακολουθούμε ακριβώς τα βήματα όπως με 

την κατασκευή των δοκών

φ

λ

νάμεσα στο δείγμα και την μάσκα για την 

υτό το βήμα ήταν 485 μ

ά

από τα φουσκώματα με αποτέλεσμα να κάνει χάραξη σ

αποτελούσε την γέφυρα), όπου δεν υπήρχε φωτορητίνη να προστατεύσει το μέταλλό μας με 

αποτέλεσμα να 

 
Εικόνα 6.45 Μετά από το στρώμα μετάλλου (από sputtering 500Å και 2μm από ηλεκτρόλυση) 
επιστρώνεται νέα φωτορητίνη με τα σχέδια της γέφυρας (α), και γίνεται η χάραξη με ανεπιθύμητη 
διείσδυση του διαλύματος κάτω από το μεταλλικό στρώμα (β). 
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6.5 Κατασκευή διακοπτών με επιμεταλλώσεις ηλεκτρόλυσης (χρήση τετραγωνικών 

παλμών) 

 Ψάχνοντας κάποιο τρόπο να απαλλαγούμε από το ‘φούσκωμα’, σκεφτήκαμε ότι θα 

μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για ηλεκτρόλυση μια πηγή τετραγωνικού παλμού αντί μια 

συνεχή πηγή που χρησιμοποιήσαμε μέχρι τώρα. Με τον τετραγωνικό παλμό θα μπορούσαμε 

να εξαλείψουμε κάποιες τάσεις που δημιουργόταν στο στρώμα του μετάλλου μας, που ίσως 

ήταν η αιτία του προβλήματός μας. Έτσι φτιάχνοντας το κύκλωμα που φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα 6.46 κάναμε την ηλεκτρόλυση ακολουθώντας ακριβώς τα ίδια βήματα όπως 

στην ενότητα 6.4 (χρήση παλμογράφου, πολύμετρου, πηγής τετραγωνικού παλμού κα  

να τροφοδοτικό που μας παρείχε ένα τετραγωνικό παλμό με πλάτος 10 Volt, ώστε να μπορεί 

μας  στα

και παρατηρήθηκε μια μικρή μείωση στο ‘φούσκωμα’ αλλά όχι σε 

ώστε μείνουν γέφ ι και

 
Εικόνα 6.46 Διάταξη για ηλεκτρόλυση με πηγή τετραγωνικού παλμού 

 
 

ι

αντιστάσεις ώστε να καθορίσουμε το ρεύμα που θα περνάει από το διάλυμα της ηλεκτρόλυσης 

να είναι σταθερό και συγκεκριμένης έντασης). Χρησιμοποιήσαμε μια αντίσταση στα 100Ω, 

έ

να  δίνει ένα ρεύμα περίπου  15 mA. Οι συχνότητες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 

100Hz, 1KHz, 5KHz 

σημείο αρκετό  να  οι υρες μετά την χημική χάραξη. Έτσ  εγκαταλείφθηκε  

αυτή η μέθοδος κατασκευής. 
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6.6 Κατασκευή διακοπτών με χρήση ηλεκτρόλυσης και χάραξης  

  Στην προσπάθειά μας να βρούμε έναν τρόπο στην κατασκευή των πολυπόθητων 

μικροδιακοπτών (‘χωρίς φτερά’) σκεφτήκαμε να συνδυάσουμε τις μεθόδους ηλεκτρόλυσης της 

ενότητας 6.3 και χάραξης της ενότητας 6.4. Και αυτό διότι κατά την ηλεκτρόλυση με κάποια 

φωτολιθογραφία (φωτορητίνη) πάνω από το μεταλλικό στρώμα (sputtering) δεν είχαμε 

προβλήματα ‘φουσκώματος’ (η τουλάχιστον όχι αξιοσημείωτα) επειδή κατά κάποιο τρόπο 

συγκρατεί (η φωτορητίνη) το στρώμα του μετάλλου. Έτσι ξεκινήσαμε ξανά από την αρχή την 

μέθοδο κατασκευής, καθαρίζουμε το δείγμα, δηλαδή το εμβαπτίζουμε διαδοχικά σε 

τριχλωροαιθυλένη, ακετόνη, προπανόλη, και το ξεπλένουμε με απιονισμένο νερό. 

 

6.6.1 Κατασκευή της γραμμής μεταφοράς, των κάτω ηλεκτροδίων, κτλ. 

 Για την κατασκευή της γραμμής μεταφοράς, των κάτω ηλεκτροδίων, κτλ. 

χρησιμοποιήθηκε αυτούσια η διαδικασία της ενότητας 6.4.1. 

 

6.6.2 Κατασκευή των δοκών  

 Για την κ  διαδικασία 

που έγινε στην ενότητα 6.3. Δηλαδή εν συντομία πρώτα φτιάχνουμε το επιφανειακό 

 με την 

νο νερό το 

τεγνώσουμε με φυγοκέντριση, μιας και υπάρχει η πιθανότητα το εκτεθειμένο στρώμα 

(και αυτό διότι η 

  υ c

. Στην συνέχεια τοποθετούμε το 

είγμα μας  στο διάλυμα χάραξης (1gr I2 : 4gr KI : 40 ml H2O) για περίπου 1 λεπτό (αρκετά 

ε όλα τα εκτεθειμένα μέταλλα που δεν προστατεύονται από το 

επιφανειακό (sacrificial) στρώμα φωτορητίνης, εικόνα 6.48α. Στην πραγματικότητα γίνεται 

χάραξη και στους δοκούς μας (περίπου 1000Å) αλλά είναι πολύ μικρή σε σχέση με το μέγεθός 

ατασκευή των δοκών του μικροδιακόπτη ακολουθούμε σχεδόν την

(sacrificial) στρώμα της φωτορητίνης (φωτολιθογραφία δοκών) επιμεταλλώνουμε

μέθοδο του sputtering, κάνουμε ξανά φωτολιθογραφία των δοκών (εικόνα 6.49) και κάνουμε 

επιμετάλλωση με ηλεκτρόλυση, εικόνα 6.47α. Σε αυτό το σημείο κάναμε το Lift – off  

αφήνοντας το δείγμα μας μέσα στην ακετόνη για αρκετές ώρες (μέχρι να φύγει το επιφανειακό 

(sacrificial) στρώμα φωτορητίνης), εδώ αυτό που κάνουμε είναι ένα εμβάπτισμα του δείγματος 

στην ακετόνη (για ελάχιστα δευτερόλεπτα (κάτι πολύ κρίσιμο) μιας και η φωτορητίνη έχει 

‘εξουθενωθεί’ από το διάλυμα της ηλεκτρόλυσης), ώστε η φωτορητίνη που βρίσκεται πάνω 

από το μέταλλο του sputtering να φύγει χωρίς όμως να φύγει και το επιφανειακό (sacrificial) 

στρώμα φωτορητίνης, εικόνα 6.47β. Αφού ξεπλύνουμε το δείγμα με απιονισμέ

σ

μετάλλου (sputtering) να ξεκολλήσει με την δύναμη του αερίου αζώτου 

ακετόνη σε μερικά σημεία μπορεί να αφαίρεσε κομμάτια το  επιφανειακό (sacrifi ial)υ 

στρώματος της φωτορητίνης και το μέταλλο να ‘αιωρείται’)

δ

κρίσιμο) και γίνεται η χάραξη σ
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ουτ  (20000Å). Στην συνέχεια εμβαπτίζουμε το δείγμά μας για περίπου 12 ώρες στην ακετόνη 

έως ότου αφαιρεθεί το επιφανειακό (sacrificial) στρώμα φωτορητίνης, εικόνα 6.48β.  Έτσι 

επιτυγχάνουμε την κατασκευή των δοκών του διακόπτη χωρίς προβλήματα. 

 
Εικόνα 6.47 Μετά την επιμετάλλωση με ηλεκτρόλυση του δείγματός μας (α), γίνεται μια 

αφαίρεση της φωτορητίνης πάνω από το μέταλλο του sputtering  (β) 

 
Εικόνα 6.48 Χάραξη του μεταλλικού στρώματος (από το sputtering)  (α), και αφαίρεση του 

επιφανειακού (sacrificial) στρώματος της φωτορητίνης (β) 
 

 
 

φωτορητίνη για την κατασκευή των δοκών.  

διηλεκτρικού 

  την 

ενότητα 6.2.3

Εικόνα 6.49 Φωτολιθογραφιμένη 
 
6.6.3 Κατασκευή του στρώματος του 

Το στρώμα του διηλεκτρικού κατασκευάστηκε ακριβώς όπως κατασκευάστηκε σ

, με πάχος 1000Å. 
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Εικόνα 6.50 Κατασκευή του διηλεκτρικο  

 

 

 

 

 ίδια με αυτήν της ενότητας 6.3, δηλαδή 

στρώμα φωτορητίνης κάνουμε φωτολιθογραφία με 

 με την μέθοδο του sputtering κάνουμε 

 (φωτολιθογραφία γέφυρας, εικόνα 6.53) και 

στην συνέχεια επιμετάλλωση με ηλεκτρόλυση, εικόνα 6.51α. Αντί τώρα να κάνουμε Lift – off, 

οποθετο ίνη που 

χι το επιφανειακό (sacrificial) στρώμα 

να 6.51β, 6.54. Στην συνέχεια τοποθετούμε το δείγμα για 

σ  όλες τις μεταλλικές επιφάνειες (εμείς 

θέλουμε να χαράξουμε το μέταλλο από το που δεν καλύπτονται από το 

επιφανειακό (sacrificial) στρώμα φωτορητίνης H χάραξη έγινε πάλι και στα μεταλλικά 

στρώματα που θα αποτελέσουν την γέφυρα αλλ  είναι πολύ μικρή σε σχέση με το πάχος της 

γέφυρας (1000Å προς 20000Å), εικόνα 6.52α. 

νερό και το στεγνώσουμε με φυγοκέντριση, το ε υμε σε ακετόνη (για 24 ώρες) για να 

απομακρύνουμε το  επιφανειακό (sacrificial) ρώμα φωτορητίνης και να ελευθερωθεί η 

γέφυρα. Τέλος το πλένουμε με απιονισμένο νερό  το στεγνώνουμε με φυγοκέντριση, εικόνα 

6.52β. 

  Όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες 6.55 – 6.59 οι γέφυρες των διακοπτών έχουν 

ίς καθόλου ανεπιθύμητα μέταλλα (φτερά), ή ατέλειες. Και με 

ύ
νστρώματος,(φαίνονται και οι δοκοί στη

εικόνα) 

 

6.6.4 Κατασκευή της γέφυρας 

 Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η

επιστρώνουμε ένα επιφανειακό (sacrificial) 

την μάσκα των δοκών, στην συνέχεια επιμεταλλώνουμε

άλλη μια φωτολιθογραφία με νέα φωτορητίνη

 

τ ύμε το δείγμα μας για 1 λεπτό στην ακετόνη ώστε να φύγει μόνο η φωτορητ

βρίσκεται πάνω από το μέταλλο του sputtering και ό

φωτορητίνης και στην συνέχεια ξεπλένουμε το δείγμα με απιονισμένο νερό και το 

στεγνώνουμε με φυγοκέντριση, εικό

ουμεένα λεπτό στο διάλυμα χάραξης. Έτσι χαράσ

 sputtering) 

. 

ά

Αφού ξεπλύνουμε το δείγμα με απιονισμένο 

μβαπτίζο

στ

 και

μείνει στο ‘‘ύψος’’ τους και χωρ

ποσοστό επιτυχίας της τάξης του 70%. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι είχαμε τρεις διαφορετικές 

περιπτώσεις για την μάσκα της γέφυρας του διακόπτη μας, με μόνη διαφορά την γεωμετρία 

της όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες 6.56, 6.57. 
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Εικόνα 6.51 Μετά την επιμετάλλωση με ηλεκτρόλυση του δείγματός μας (α) γίνεται μια 

αφαίρεση της φωτορητίνης (β) 

 
Εικόνα 6.52 Χάραξη του μεταλλικού στρώματος (από το sputtering)  (α), και αφαίρεση του 

επιφανειακού (sacrificial) στρώματος της φωτορητίνης (β) 
 

 
 

ώμα φωτορητίνης με φωτολιθογραφία γέφυρας. 
. 
 
 

Εικόνα 6.54 Μερική αφαίρεση 
 
 
 

 

Εικόνα 6.53 Φωτολιθογραφία με δεύτερο στρ

 
 

της φωτορητίνης που
βρίσκεται πάνω από μεταλλικό
στρώμα φτιαγμένο από το
Sputering 
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Εικόνα 6.55 Τελική μορφή της γέφυράς   μας

 
Εικόνα 6.56 Τελική μορφή της γέφυράς  

 
 μας

 
Εικόνα 6.57 Τελική μορφή της γέφυράς μας 
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Εικόνα 6.58 Τελική μορφή της γέφυράς μας, ένα 
κομμάτι της. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Εικόνα 6.59 Φωτογραφίες των διακοπτών μας από το SEM, χωρίς την ύπαρξη ανεπιθύμητων 
μετάλλων  
 

 

 142



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                                      Κεφάλαιο7: Πειραματικά αποτελέσματα 

7.1 Μετρήσεις της τάσης ώθησης των διακοπτών μας  

 Για να υπολογίσουμε την τάση ώθησης των διακοπτών μας, εφαρμόζουμε μια διαφορά 

δυναμικού ανάμεσα στα κάτω και στα πάνω ηλεκτρόδια (πάνω στην γέφυρα), έτσι ώστε να 

δημιουργηθεί μια ελκτική δύναμη και η γέφυρα να κατέβει στην κάτω θέση. Όταν η γέφυρα 

είναι στην κάτω θέση τότε βραχυκυκλώνει την γραμμή μεταφοράς μας με τα επίπεδα γείωσης 

και άρα σταματάει την διάδοση του σήματός μας, οπότε ο διακόπτης μας είναι κλειστός. Η 

διαφορά δυναμικού εφαρμόζεται ως εξής: συνδέουμε τον θετικό πόλο μιας πηγής στην γέφυρά 

μας (σε έναν από τους δοκούς της) και τον αρνητικό πόλο στα κάτω ηλεκτρόδια όπως φαίνεται 

στην εικόνα 7.1, 7.2. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήσαμε μια σταθερή πηγή με μέγιστη τάση στα 

30volt. Στην περίπτωση του διακόπτη με τις τρεις γραμμές που συνδέουν τα πάνω ηλεκτρόδια 

(μοντέλο 1) η τάση ώθησης ήταν 22,5 volt έως ότου η γέφυρα ακούμπησε την γραμμή 

μεταφοράς μας, κάτι μη αναμενόμενο μια και η μηχανική προσομοίωση είχε δώσει σαν 

θεωρητική τιμή περίπου 5,5 volt, για τον ιδανικό διακόπτη. Αυτή η διαφορά στην τιμή 

οφείλεται στο ότι το ύψος που βρισκόταν η γέφυρα ήταν μεγαλύτερο από 2μm (λόγω τάσεων 

που δημιουργήθηκαν στο μέταλλο της γέφυρας, με αποτέλεσμα να την παραμορφώσουν λίγο 

προς τα πάνω κυρίως στην μέση της, περίπου 2μm) που ήταν στο πρόγραμμα προσομοίωσης.  

Επίσης μπορεί στο μέταλλο της γέφυρας να αυξήθηκε η ακαμψία της και γι’ αυτό να 

χρειαζόταν μεγαλύτερη τάση ώθησης.  

 Η παρουσία μηχανικής τάσης στα κινούμενα μέρη, είναι ένα από τα σημαντικότερα 

πρόβλημα στα MEMS. Μπορεί το μέταλλο (γέφυρα) να αλλάξει σχήμα μετά την 

απελευθέρωση του από το επιφανειακό (sacrificial) στρώμα λόγω των τάσεων στο μέταλλο. 

Επιπρόσθετα, εσωτερικές τάσεις μπορεί να επιδράσουν στην ευαισθησία του μικροδιακόπτη 

και να αλλάξει σχήμα, να δημιουργηθεί ‘κόπωση’, και κάποιο πιθανό ράγισμα. Αυτό οδηγεί σε 

παραμόρφωση και πιθανή βλάβη. Το μέγεθος της παραμόρφωσης ή της κάμψης τέτοιων 

δομών εξαρτάται από την τάση (stress) και από τις διαστάσεις της δομής. 

 
Εικόνα 7.1 Τομή του διακόπτη μας, εφαρμογή της τάσης ώθησης 
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Εικόνα 7.2 Σχηματική αναπαράσταση του διακόπτη μας, εφαρμογή της τάσης ώθησης  

 

7.2 Πειραματικές μετρήσεις των S – παραμέτρων  

 Οι μετρήσεις των s – παραμέτρων έγιναν με τον HP8510B Network Analyzer, για την 

περίπτωση των διακοπτών μας στην πάνω και κάτω θέση όπου ήταν αυτό δυνατόν. Έτσι 

παίρνουμε τα παρακάτω διαγράμματα (εικόνες στα αριστερά) που συγκρίνονται με τα 

θεωρητικά από την ηλεκτρομαγνητική προσομοίωση (εικόνες στα δεξιά). 

 

 Χαρακτηριστικά των μετρήσεων από το πρόγραμμα 
 !serial number of measurement on RF Switch device 
 !***************************************** 
 ! operating parameters for the measurement: 
 ! number of points              : 201  
 ! start frequency               : 0.5 GHz 
 ! stop frequency                : 20 GHz 
 ! generator power               : 10 dBm 
 ! power slope                   : .5 dBm/GHz 
 ! port 1 attenuator             : 0 dB 
 ! port 2 attenuator             : 10 dB 
 ! calibration set used          : 1  
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                                         α)                                                                                  β) 

 είναι στην 

)                                                                   β) 
 (μοντέλο 1) είναι στην 

Εικόνα 7.3 α) Μέτρηση των S22, S11 για την περίπτωση όπου ο διακόπτης (μοντέλο 1)
θπάνω θέση, β) οι αντίστοιχες εωρητικές τιμές (S22, S11) από την ηλεκτρομαγνητική 

προσομοίωση.  
 
 

 
                                   α
Εικόνα 7.4 α) Μέτρηση των S22, S11 για την περίπτωση όπου ο διακόπτης

, β) οι αντίστοιχες θεωρητικές τιμές (S , S ) αππάνω θέση 22 11 ό την ηλεκτρομαγνητική 
προσομοίωση. Διαγράμματα Smith Chart. 
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                                          α)                                                                                 β) 
Εικόνα 7.5 α) Μέτρηση των S21, S12 για την περίπτωση όπου ο διακόπτης (μοντέλο 1) είναι στην 

τρομαγνητική πάνω θέση, β) οι αντίστοιχες θεωρητικές τιμές (S21, S12) από την ηλεκ
προσομοίωση.  
 
 

 
 
 

)                                                                   β) 
21 12  ερίπτωση όπου ο διακόπτης (μοντέλο 1) είναι στην 

την ηλεκτρομαγνητική 

 

                                      α
Εικόνα 7.6 α) Μέτρηση των S , S  για την π
πάνω θέση, β) οι αντίστοιχες θεωρητικές τιμές (S21, S12) από 
προσομοίωση. Διαγράμματα Smith Chart. 
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                                         α)                                                                                   
Εικόνα 7.7 α) Μέτρηση των S22, S11 για την περίπτωση

ρομαγνητική 

 

β) 
 όπου ο διακόπτης (μοντέλο 2) είναι στην 

πάνω θέση, β) οι αντίστοιχες θεωρητικές τιμές (S22, S11) από την ηλεκτ
προσομοίωση.  
 

 
 

 
)                                                                    β) 

Εικόνα 7.8 α) Μέτρηση των S22, S11 για την περίπτωση όπου ο διακόπτης (μοντέλο 2) είναι στην 
 την ηλεκτρομαγνητική 

 

                                    α

πάνω θέση, β) οι αντίστοιχες θεωρητικές τιμές (S22, S11) από
προσομοίωση. Διαγράμματα Smith Chart. 
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τρηση των S12, S21 για την περίπτωση όπου ο διακόπτης (μοντέλο 2) είναι στην 
εκτρομαγνητική 

 
 

                           
                                       α)                                                                               β) 
Εικόνα 7.9 α) Μέ
πάνω θέση, β) οι αντίστοιχες θεωρητικές τιμές (S12, S21) από την ηλ
προσομοίωση.  
 

 
 
 

)                                                                  β) 
Εικόνα 7.10 α) Μέτρηση των S12, S21 για την περίπτωση όπου ο διακόπτης (μοντέλο 2) είναι 

πό την ηλεκτρομαγνητική 

 

                                    α

στην πάνω θέση, β) οι αντίστοιχές θεωρητικές τιμές (S12, S21) α
προσομοίωση. Διάγραμμα Smith Chart. 
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                                      α

τέλο 3) είναι 
)                                                                                    β) 

Εικόνα 7.11 α) Μέτρηση των S22, S11 για την περίπτωση όπου ο διακόπτης (μον
ι  στην πάνω θέση, β) οι αντίστο χες θεωρητικές τιμές (S22, S11) από την ηλεκτρομαγνητική 

προσομοίωση.  
 
 

 
 

)                                                                   β) 
α όπτης (μοντέλο 3) είναι 

 

 
                                  α
Εικόνα 7.12 α) Μέτρηση των S22, S11 για την περίπτωση όπου ο δι

ι  
κ

στην πάνω θέση, β) οι αντίστο χες θεωρητικές τιμές (S22, S11) από την ηλεκτρομαγνητική 
προσομοίωση. Διαγράμματα Smith Chart. 
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                                      α
Εικόνα 7.13 α) Μέτρησ  των S12, S21 για την περίπτωση όπου ο διακόπτης (μοντέλο 3) είναι 

τρομαγνητική 

 
 
)                                                                                    β) 
η

στην πάνω θέση, β) οι αντίστοιχες θεωρητικές τιμές (S12, S21) από την ηλεκ
προσομοίωση.  
 

 
 
 

                                   α)                      

Εικόνα 7.14 α) Μέτρηση των S12, S21 για την περίπτωση όπου ο διακ
ν πάνω θέση, β) οι αντίστοιχες θεωρητικές τιμές (S12, S21) από την ηλεκτρομαγνητική 

 

β) 
όπτης (μοντέλο 3) είναι 

στη
προσομοίωση. Διάγραμμα Smith Chart.  
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ντέλο 1) είναι 

 

  α)                                                                               β) 
Εικόνα 7.15 α) Μέτρηση των S22, S11 για την περίπτωση όπου ο διακόπτης (μο

ιστην κάτω θέση, β) οι αντίστο χες θεωρητικές τιμές (S22, S11) από την ηλεκτρομαγνητική 
προσομοίωση.  

 
 

)                                                                       β) 
όπτης (μοντέλο 1) είναι 

 
                                  α
Εικόνα 7.16 α) Μέτρηση των S22, S11 για την περίπτωση όπου ο διακ

ιχες στην κάτω θέση, β) οι αντίστο θεωρητικές τιμές (S22, S11) από την ηλεκτρομαγνητική 
προσομοίωση. Διαγράμματα Smith Chart. 
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τέλο 1) είναι 

 
  α)                                                                                 β) 

Εικόνα 7.17 α) Μέτρηση των S21, S12 για την περίπτωση όπου ο διακόπτης (μον
στην κάτω θέση, β) οι αντίστοιχες θεωρητικές τιμές (S21, S12) από την ηλεκτρομαγνητική 
προσομοίωση.  
 
 

 
 

)                                                                    β) 
ης (μοντέλο 1) είναι 

 
                                           α
Εικόνα 7.18 α) Μέτρηση των S21, S12 για την περίπτωση όπου ο διακόπτ
στην κάτω θέση, β) οι αντίστοιχες θεωρητικές τιμές (S21, S12) από την ηλεκτρομαγνητική 
προσομοίωση. Διαγράμματα Smith Chart. 
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 Όπως παρατηρούμε από τα διαγράμματα των μετρήσεών μας οι πειραματικές τιμές είναι 

γκεκριμένα στις εικόνες 7.3α, 7.7α, 7.11α βλέπουμε τις μετρήσεις των παραμέτρων 

22,

 Αυτό προκύπτει από την σχέση 

πολύ κοντά με τις θεωρητικές τιμές (από το πρόγραμμα ηλεκτρομαγνητικής προσομοίωσης, 

Zeland).  

 Πιο συ

S  S11 των διακοπτών μας στην πάνω θέση. Όπως φαίνεται, όταν οι διακόπτες είναι στην 

πάνω θέση η ανάκλαση του σήματος είναι πάρα πολύ μικρή (μεγάλη σε dB) για αυτό τον λόγο 

οι μετρούμενες παράμετροι είναι από -20dB έως -33dB και ταιριάζουν με τα θεωρητικά 

αποτελέσματα, δηλαδή το σήμα που επιστρέφει στην είσοδό μας είναι πολύ μικρό. Ομοίως και 

στα διαγράμματα(7.4α, 7.8α, 7.12α) Smith Chart βλέπουμε ότι έχουμε μια ζεύξη  (match) του 

σήματος της εισόδου (port 1) με την έξοδο (port 2),  που σημαίνει ότι ολόκληρο το σήμα μας 

φθάνει στην έξοδό μας.  

( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅=

.

log20
μεγI
IdBI , όπου όσο πιο μεγάλη είναι η 

ένταση του ρεύματος Ι σε dB τόσο η ένταση Ι θα είναι πολύ μικρότερη από την μέγιστη 

α διαγράμματα της εικόνας 7.5α, 7.9α, 7.13α παρουσιάζονται οι μετρήσεις των 

 όπου ο πρώτος διακόπτης (μοντέλο 1) είναι στην κάτω θέση έχουμε τις 

ένταση Ιμέγ., ενώ όταν η ένταση Ι σε dB είναι περίπου ίση με το μηδέν θα έχουμε ότι η Ι θα 

είναι ίση με την Ιμέγ. (Ιμέγ. είναι η μέγιστη ένταση ρεύματος που εμείς δίνουμε στην είσοδό 

μας). 

 Στ

παραμέτρων S21, S12 για την περίπτωση που οι διακόπτες μας είναι στην πάνω θέση. 

Μεταφράζονται σαν τον συντελεστή απόσβεσης και όπως φαίνεται είναι πολύ μικροί που 

σημαίνει ότι το εισερχόμενο σήμα διαδίδεται ολόκληρο προς την έξοδό μας. Βλέπουμε μια 

απόκλιση από τις θεωρητικές τιμές της τάξης των 0,1dB – 0,2dB κάτι που είναι πολύ μικρό, 

διότι πρακτικά η απόσβεση είναι μηδέν και ολόκληρο το σήμα μας φθάνει στην έξοδο. Όπως 

φαίνονται οι διακόπτες στην πάνω θέση, παρουσιάζουν μια χωρητική συμπεριφορά (εικόνα 

7.6α, 7.10α, 7.14α Smith Chart), και τα πειραματικά αποτελέσματα ταιριάζουν με τα 

θεωρητικά. 

 Για την περίπτωση

μετρήσεις των S – παραμέτρων που φαίνονται από τις εικόνες 7.15 – 7.18 και ταιριάζουν με 

αυτές από το πρόγραμμα ηλεκτρομαγνητικής προσομοίωσης. Για τις μετρήσεις των S11, S22 

παραμέτρων(εικόνα 7.15) παρατηρούμε ότι είναι πολύ μικρές (σε dB), που σημαίνει ότι το 

σήμα μας από την είσοδό μας ανακλάται στην γέφυρα (που είναι στην κάτω θέση 

βραχυκυκλώνοντας την γραμμή μεταφοράς με τα επίπεδα γείωσης) και επιστρέφει ξανά στην 

είσοδό μας, δηλαδή το σήμα μας δεν φθάνει(πολύ μικρό ποσοστό) στην έξοδό μας. Από τα 
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διαγράμματα Smith-Chart (εικόνα 7.16) παρατηρούμε μια επαγωγική συμπεριφορά του 

διακόπτη. 

 Για τις S21, S12 παραμέτρους, που αποτελούν τον συντελεστή μόνωσης για τον διακόπτη, 

 διακόπτων μας δεν μπορέσαμε να πάρουμε μετρήσεις 

3 Επεξεργασία των μετρήσεων 

 στην πάνω θέση του διακόπτη 

α στην πάνω θέση του 

.3.2 Υπολογισμός χωρητικότητας στην πάνω θέση του διακόπτη 

 στην κάτω θέση. Έτσι 

έχουμε για το  πρώτο μοντέλο S21 = -20dB(από το διάγραμμα της εικόνα 7.18α), f = 15GHz, 

παρατηρούμε από τα διαγράμματα της εικόνας 7.17, ότι είναι πολύ μεγάλες (απόλυτη τιμή). 

Όπως φαίνεται έχουμε μια μόνωση της τάξης των -20dB δηλαδή το σήμα μας περνάει με 

μεγάλη δυσκολία στην έξοδό μας. Συμπεραίνουμε μια μεγάλη απόκλιση από τα θεωρητικά 

δεδομένα (-90dB) και πρακτικά η μόνωση μας είναι μεγάλη. Αυτό οφείλεται στο ότι στο 

θεωρητικό μοντέλο του διακόπτη έχουμε βάλει ολόκληρη την γέφυρα να ακουμπάει στα 

μέταλλα της γραμμής μεταφοράς και των επιπέδων γείωσης ενώ στην πραγματικότητα δεν 

συμβαίνει αυτό και γι’ αυτό έχουμε αυτήν την ‘‘διαρροή’’ του σήματός προς την έξοδο (αν και 

είναι πολύ μικρό). Από τα διαγράμματα Smith Chart (εικόνα 7.18) παρατηρούμε ότι το σήμα 

μας δε φθάνει (ελάχιστο) στην έξοδο. 

 Για τις άλλες δύο περιπτώσεις των

στην κάτω θέση λόγω του ότι δεν μπορούσαμε να φέρουμε την γέφυρα σε επαφή με την 

γραμμή μεταφοράς και τα επίπεδα γείωσης του διακόπτη μας ταυτόχρονα (και τα τρία). 

  

7.

7.3.1 Υπολογισμός χωρητικότητας

Από την σχέση 4.6 μπορούμε να υπολογίσουμε την χωρητικότητ

διακόπτη για κάποια συγκεκριμένη συχνότητα, γνωρίζοντας ότι η αντίσταση Ζ0 είναι περίπου 

45 Ω (από την προσομοίωση του δείγματός μας από το πρόγραμμα Zeland). Αντικαθιστώντας 

στην εξίσωση 4.6 για το πρώτο μοντέλο S11 = -18dB(από το διάγραμμα της εικόνα 7.3α, για 

συχνότητα f=15GHz), f = 15GHz, Z0 = 45Ω, παίρνουμε ότι η χωρητικότητα του διακόπτη μας 

στην πάνω θέση για συχνότητα 15GHz θα είναι Cu = 59,1fF. Όμοια για το δεύτερο μοντέλο S11 

= -18,5dB(από το διάγραμμα της εικόνα 7.7α), f = 15GHz, Z0 = 45Ω παίρνουμε ότι Cu = 

56,0fF και για το τρίτο μοντέλο S11 = -19,0dB(από το διάγραμμα της εικόνα 7.11α), f = 

15GHz, Z0 = 45Ω παίρνουμε ότι Cu = 52,7fF.  Παρατηρούμε μια μικρή απόκλιση από τις 

θεωρητικές τιμές (βρίσκουμε περίπου την διπλάσια τιμή από αυτήν της προσομοίωσης), κάτι 

αναμενόμενο μιας και η προσομοίωση έγινε για την ιδανική περίπτωση του διακόπτη μας.   

 

7

 Από τον τύπο 4.8 υπολογίζουμε την χωρητικότητα του διακόπτη
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Z = 45Ω παίρνουμε ότι C0 d = 0,47nF. Παρατηρούμε μια πολύ μεγάλη διαφορά από την 

θεωρητική τιμή (3nF) το οποίο οφείλεται στο ότι στην προσομοίωση θεωρήσαμε την ιδανική 

περίπτωση  όπου τα ‘επίπεδα’ ηλεκτρόδια απέχουν μεταξύ τους ακριβώς μια απόσταση 1000Å 

(πάχος διηλεκτρικού) κάτι που είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί στην πράξη. 
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8.1 Συμπεράσματα  

 Στα πλαίσια αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας αναπτύχθηκε η σχεδίαση, κατασκευή και 

μέτρηση RF MEMS διακοπτών πάνω σε υπόστρωμα αρσενιούχου γαλλίου (GaAs). Κατι 

πρωτοποριακό όχι μόνο για τα εργαστήριά μας αλλά και σε  Ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένου 

ότι οι περισσότεροι μέχρι τώρα διακόπτες ήταν κατασκευασμένοι σε υποστρώματα πυριτίου 

(Si). 

 Αναπτύχθηκαν διάφοροι μέθοδοι κατασκευής των διακοπτών, όπως έχουν αναφερθεί στο 

έκτο κεφάλαιο, με βέλτιστη την μέθοδο (ενότητα 6.6) που συνδυάζει την ηλεκτρόλυση με την 

χάραξη. Αυτή η νέα μέθοδος έδωσε την καλύτερη μορφή διακοπτών με μεγάλο ποσοστό 

επιτυχίας (περίπου 60%), και απόλυτα επαναλήψιμο. Η μέθοδος αυτή έδωσε ικανοποιητικά 

αποτελέσματα, με μόνο περιθώριο βελτιστοποίησης την αποφυγή της τάσης (stress) στην 

μεταλλική γέφυρα. 

 Αυτή η νέα μέθοδος (της χάραξης πριν γίνει το lift-off) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

εφαρμογές όπου είναι ανεπιθύμητη η ύπαρξη προεξεχόντων μετάλλων, όπως στην κατασκευή 

της πύλης ενός τρανζίστορ για την αποφυγή του κινδύνου βραχυκυκλώματος.   

 Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή μιας μεταλλικής γέφυρας σε 

ένα φίλτρο (εικόνα 8.1) σαν αλληλοσύνδεση (interconnection), που οδήγησε σε μια 

δημοσίευση :  

F. Giacomozzi. B. Margesin I. Petrini, D. Vasilache, D.Neculoiu, C. Buiculescu, A. Muller, G. 

Konstantinidis, T. Vaha – Heikkila, T. Kostopoulos and Y. Psychias, ‘‘SURFACE AND 

BULK MICROMACHINING TECHNIQUES FOR LUMPED COMPONENTS 

FILTERS MANUFACTURING’’, MEMSWAVE 23-24 JUNE 2005, SWITZERLAND. 

 

    

Εικόνα 8.1 Φίλτρο με μεταλλική γέφυρα για αλληλοσύνδεση (interconnection) 
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8.2 Μελλοντική χρήση των διακοπτών  

 Σύμφωνα με την αρχή λειτουργίας του διακόπτη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε 

ολοκληρωμένα κυκλώματα και αναλόγως την κατάστασή του (θέση γέφυρας) να ενεργοποιεί 

άλλες συσκευές όπως κεραίες, φίλτρα.  

 Θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε μια κεραία με μεταβλητό μήκος χρησιμοποιώντας  

έναν μικροδιακόπτη που ανάλογα την κατάστασή του θα ελέγχει την διάσταση της ή την 

κατεύθυνση που θα εκπέμπει, η εικόνα 8.2 παρουσιάζει μια διάταξη με δυο κεραίες και δύο 

μικροδιακόπτες οι οποίοι ανάλογα την κατάστασή τους (πάνω ή κάτω) ενεργοποιούν μια ή και 

τις δύο κεραίες.  

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα φίλτρο και να ελέγχει το μήκος του(διαστάσεις του) και 

έτσι να κανονίζει τις συχνότητες λειτουργίας του, η εικόνα 8.3 παρουσιάζει ένα φίλτρο 

αποτελούμενο από πέντε διακόπτες, ανάλογα με την κατάσταση των διακοπτών το φίλτρο 

αλλάζει συχνότητες λειτουργίας. Συγκεκριμένα όταν είναι ενεργοί(στην κάτω κατάσταση) οι 

διακόπτες 1 και 5 το φίλτρο λειτουργεί στα 10 GHz, ενώ όταν είναι ενεργοί οι διακόπτες 2, 3 

και 4 τότε λειτουργεί στα 30 GHz. 

 Τέλος ανάλογα το ύψος που βρίσκεται η γέφυρα του διακόπτη μας (εξαρτώμενο από την 

τάση ώθησης) αλλάζει η χωρητικότητά του με αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν 

μεταβλητός πυκνωτής σε ένα κύκλωμα. 

 

 

  

 

Εικόνα 8.2 Κεραία, με μικροδιακόπτες. 
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                          α)                                                                  β)                        

Εικόνα 8.3 Φίλτρο κατασκευασμένο από πέντε χωρητικούς  διακόπτες. α)ένας χωρητικός 
διακόπτης που χρησιμοποιείται, β)συνολική εικόνα φίλτρου 
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Παράρτημα Α 
S – Παράμετρος 

 
Α1. Ορισμός των S – παραμέτρων. 

 Οι παράμετροι σκέδασης γνωστοί και ως S – παράμετροι, ανήκουν στην ομάδα των 

παραμέτρων δύο εισόδων και χρησιμοποιούνται στην θεωρία των δύο εισόδων. Όπως οι Y και 

Z παράμετροι, περιγράφουν ολόκληρη την λειτουργία ενός συστήματος δύο εισόδων. 

Διαφέροντας από τις Y και Z, αν και αυτές σχετίζονται με οδεύοντα κύματα τα οποία 

σκεδάζονται ή ανακλώνται όταν ένα σήμα εισάγεται στην γραμμή μεταφοράς κάποιας 

χαρακτηριστικής εμπέδησης ΖL. 

 Οι S – παράμετροι είναι πολύ σημαντικοί στον μικροκυματικό σχεδιασμό διότι είναι πολύ 

εύκολο να μετρηθούν και να χρησιμοποιηθούν για τις υψηλές συχνότητες. Είναι θεμελιωδώς 

απλές, αναλυτικές, κατάλληλες και ικανές ώστε να παρουσιάσουν πληροφορίες σε 

προβλήματα μοντελοποίησης και μέτρησης. Όπως όλες οι παράμετροι δυο εισόδων, έτσι και οι 

S – παράμετροι είναι πάντα γραμμικές και παρουσιάζουν την γραμμική συμπεριφορά των 

συστημάτων με δύο εισόδους.  

 
 

Εικόνα Α.1  
 Συγκρίνοντας με ένα σύστημα φακών οι S – παράμετροι ορίζονται ως  

⎟
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με   2
ia  Ισχύς οδεύοντος κύματος προς την είσοδο του συστήματος διπλής εισόδου. 

       2
ib  Ισχύς ανακλώμενου κύματος προς τα πίσω από την είσοδο του συστήματος διπλής 

εισόδου. 

Και 2
11S  ισχύς ανάκλασης από την είσοδο 1 
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       2
12S  ισχύς μεταφοράς από το σημείο (είσοδο) 1 στο σημείο 2 

       2
21S  ισχύς μεταφοράς από το σημείο (είσοδο) 2 στο σημείο 1 

       2
22S  ισχύς ανάκλασης από την είσοδο 2 

 Αυτό σημαίνει ότι οι S – παράμετροι συσχετίζουν οδεύοντα κύματα (ισχύς) με την 

συμπεριφορά ανάκλασης και μετάδοσης ενός συστήματος δύο εισόδων. Από την στιγμή που οι 

δύο πόλοι εγκαθίστανται σε μια χαρακτηριστική εμπέδηση Ζ0, αυτών των κυμάτων μπορούν 

να αναλυθούν σαν όροι από κανονικοποιημένα πλάτη τάσης ή ρεύματος. 

                    Ξεκινώντας          Κανονικοποίηση                     Δίνοντας κανονικοποιημένα        
                    με την ισχύ            ως προς Ζ0                                       πλάτη για τάση και ρεύμα  

ivP ⋅= ∗           =         
0Z
vv ⋅∗

       →     →          0
0

Zi
Z
VP ⋅== ∗  

Δηλαδή μπορεί να μετατραπεί η ισχύς κατά μήκος των δύο πόλων σε ένα κανονικοποιημένο 

πλάτος τάσης : 

                                   
0Ζ

= i
i

v
a  , Vi η τάση κατά μήκος των δύο πόλων                                (1) 

και η ισχύς μακριά από το σύστημα δύο πόλων εκφράζεται σε σχέση με την τάση σαν : 

                                   
0Ζ

= i
i

v
b  , Vi η τάση μακριά από τους δύο πόλους                              (2) 

  Το παρακάτω διάγραμμα ροής παρουσιάζει την κατάσταση με την οποία μπορεί να 

μεταφραστούν οι S – παράμετροι σαν τάσεις :  

 
Εικόνα Α.2 

Εξετάζοντας τις S – παραμέτρους ξεχωριστά έχουμε ότι  

  

021

1
11 =
=

aa
bS

, όπου b1 είναι η ανάκλαση από τον πόλο 1 και α1 είναι η τάση με    . .    .      
.  κατεύθυνση τον πόλο 1 
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021

2
21 =
=

aa
bS

, όπου b2 είναι η έξοδος από τον πόλο 2 και α1 είναι η τάση με    . .    .      .                     
.  κατεύθυνση τον πόλο 1 

      

012

1
12 =
=

aa
bS , όπου b1 είναι η έξοδος από τον πόλο 1 και α2 είναι η τάση με    . .    .      .    .   

.  κατεύθυνση τον πόλο 2 
 

 

012

2
22 =
=

aa
bS , όπου b2 είναι η ανάκλαση από τον πόλο 2 και α2 είναι η τάση με    . .    .      

.  κατεύθυνση τον πόλο 2 
 
 Οι S11 και S21 ορίζονται μετρώντας το πλάτος και την φάση των προσπιπτόντων, 

ανακλώμενων, και μεταδιδόμενων σημάτων όταν η έξοδος ορίζεται σαν το τέλειο φορτίο Ζ0. 

Αυτή η συνθήκη εγγυάται ότι το α2 είναι μηδέν. Η S11 ισοδυναμεί με τον μιγαδικό συντελεστή 

ανάκλασης εισόδου ή την εμπέδηση του συστήματος δύο εισόδων, και η S21 είναι ο μιγαδικός 

συντελεστής μετάδοσης προς τα μπρος. 

 Με την ίδια λογική τοποθετώντας στον πόλο 2 την είσοδο μας και στον πόλο 1 το τέλειο 

φορτίο Ζ0, μπορούμε να υπολογίσουμε τις S22 και S12 παραμέτρους. Η S22 είναι ισοδύναμη με 

τον μιγαδικό συντελεστή ανάκλασης εξόδου ή την εμπέδηση εξόδου του συστήματος δύο 

πόλων, και η S12 είναι ο ανάστροφος μιγαδικός συντελεστής μετάδοσης. 

 Η ακρίβεια των μετρήσεων των S – παραμέτρων εξαρτάται πολύ από το κατά πόσο έχει 

γίνει ένας καλός ορισμός του πόλου που έχει φορτίο Ζ0, οτιδήποτε εκτός ενός τέλειου φορτίου 

Ζ0 μπορεί να προκαλέσει την μη μηδένιση των α1 και α2 (οι οποίες αθετούν τον ορισμό των      

S – παραμέτρων). 

 Κάποιες χαρακτηριστικές τιμές των S – παραμέτρων είναι οι εξής :  

Μέγεθος Επεξήγηση 
-1 Όλα τα πλάτη της τάσης κατά μήκος των δύο πόλων αναστρέφονται 

και ανακλώνται (0 Ω)  
 0 Ταίριασμα  της εμπέδησης, χωρίς καθόλου ανάκλαση (50 Ω)  
+1 Τ α πλάτη της τάσης ανακλώνται (άπειρη αντίσταση)  

 

Το μέγεθος των S11 και S22 είναι πάντα μικρότερο από την μονάδα. Διαφορετικά θα 

παρουσίαζε μια αρνητική ωμική αντίσταση. Από την άλλη πλευρά το μέγεθος της S21                

(χαρακτηριστικές μεταφοράς) αντίστοιχα S12 (αντίστροφα) μπορούν να ξεπεράσουν σε 

μέγεθος την μονάδα στην περίπτωση της ενεργούς ενίσχυσης. Επίσης, οι S21 και S12 μπορούν 

να είναι θετικές και αρνητικές. Στην  περίπτωση όπου είναι αρνητικές τότε έχουμε μια αλλαγή 

στην φάση.  
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Μέγεθος Επεξήγηση 

0 Καθόλου μετάδοση σήματος 

0...+1 Το εισερχόμενο σήμα αποσβένει στην Ζ0  

+1 Μοναδιαίο κέρδος σήματος μετάδοσης στην Ζ0

> +1 Το εισερχόμενο σήμα ενισχύεται στην Ζ0

 

 Ο καθιερωμένος συμβολισμός για τις S – παραμέτρους είναι ότι ο πρώτος αριθμός μετά το 

S είναι ο πόλος στον οποίο η ενέργεια εξέρχεται, και ο δεύτερος αριθμός αντιστοιχεί στον 

πόλο στον οποίο το σήμα εισέρχεται. Έτσι το S21 είναι μια μέτρηση της ισχύος που εξέρχεται 

από τον πόλο 2 όταν εφαρμόζεται ένα σήμα στον πόλο 1 (είσοδο).  

 Σε πολύ χαμηλές συχνότητες, με μήκη κύματος πολύ μεγαλύτερα από την γραμμή, η 

γραμμή μεταφοράς μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα καλώδιο. Αυτό μπορεί να είναι ικανοποιητικό 

για μεταφορά ισχύος με DC  ή πολύ χαμηλές συχνότητες. Η αντίσταση του σύρματος είναι 

σχετικά χαμηλή και έχει μικρή επίδραση σε σήματα με  χαμηλές συχνότητες. Η τάση και το 

ρεύμα είναι το ίδιο ανεξαρτήτως από το σημείο όπου γίνεται η μέτρηση. Στις υψηλές 

συχνότητες, τα μήκη κύματος είναι συγκρίσιμα ή μικρότερα από το μήκος της γραμμής 

μεταφοράς, και η ισχύς μεταφοράς μπορεί να θεωρηθεί σε σχέση με οδεύοντα κύματα. Όταν η 

γραμμή μεταφοράς καταλήγει στην χαρακτηριστική της εμπέδηση, τότε μέγιστη ισχύς 

μεταφέρεται στο φορτίο. Όταν δεν καταλήγει στην χαρακτηριστική της εμπέδηση, τότε αυτό 

το κομμάτι  του σήματος που δεν απορροφάται από το φορτίο θα ανακλαστεί πίσω στην πηγή. 

 

Α.2 Ο μετασχηματισμός Smith Chart  

 Αυτό που κάνει τις Sχχ – παραμέτρους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την μοντελοποίηση, 

είναι ότι S11 και S22 μπορούν να μεταφραστούν σαν αντιστάσεις εισόδου και εξόδου ενός 

συστήματος δύο εισόδων. Γι’αυτό το λόγο και σχεδιάζονται σε διαγράμματα Smith Chart. 

 Ο μετασχηματισμός Smith Chart ενός μιγαδικού επιπέδου εμπέδησης R σε ένα μιγαδικό 

συντελεστή ανάκλασης Γ(rho) που δίνεται από : 

0

0

Ζ+
Ζ−

=Γ
R
R

 

με εμπέδηση συστήματος αναφοράς Ζ0 = 50 Ω. 

Αυτό σημαίνει ότι το δεξί μισό από ένα επίπεδο μιγαδικής εμπέδησης R μετασχηματίζεται σε 

ένα κυκλικό Γ – πεδίο. Η ακτίνα του κύκλου είναι ‘1’ (εικόνα Α.3). 

 vi
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Εικόνα Α.3 Σχέση μεταξύ των Sxx και της μιγαδικής εμπέδησης ενός συστήματος δύο εισόδων.  

 

Η εικόνα παρουσιάζει ένα τετράγωνο με κορυφές (0/0)Ω, (50/0)Ω, (50/j50)Ω, (0/j50)Ω για το 

επίπεδο μιγαδικής εμπέδησης και είναι ισοδύναμο στο Smith Chart (δεξιό διάγραμμα εικόνας 

Α.3, A.4) με Ζ0 = 50 Ω. Παρατηρούμε μια ‘‘διατήρηση’’ του τετράγωνου σχήματος, επίσης 

είναι αξιοσημείωτο το πως το θετικό και το αρνητικό φανταστικό κομμάτι του άξονα του R 

επιπέδου μεταφέρεται στο Smith Chart πεδίο (Γ), παρατηρώντας το σημείο (50/j50)Ω που 

τοποθετείται. Επίσης το κέντρο του διαγράμματος Smith Chart αντιστοιχεί στο Ζ0, όπου Ζ0 = 

50Ω, (50/j0)Ω.  

 
Εικόνα Α.4 Smith Chart 

 vii
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Εικόνα Α.5 Ένα παράδειγμα επεξήγησης Smith Chart  

 

● Όταν οι Sxx βρίσκονται πάνω στον πραγματικό άξονα αναπαριστά ωμική αντίσταση 

● Όταν οι Sxx είναι πάνω από τον πραγματικό άξονα τότε αναπαριστά επαγωγό 

● Όταν οι Sxx είναι κάτω από τον πραγματικό άξονα τότε αναπαριστά πυκνωτή  

● Όταν η Sxx είναι καμπύλη στο διάγραμμα Smith Chart τότε στρεφόμενο δεξιόστροφα               

.   αυξάνεται η συχνότητα. Όπως φαίνεται στην εικόνα Α.4. 

 

Α.3 Συγκεκριμένα για τους μικροδιακόπτες. 

 Πως επεξήγονται τώρα οι S – παράμετροι που προέρχονται είτε από μέτρηση ή από κάποια 

προσομοίωση για κάποιο μικροδιακόπτη. Οι S – παράμετροι μπορούν να μετρηθούν και στις 

δύο καταστάσεις του διακόπτη (πάνω και κάτω) και να βγουν κάποια συμπεράσματα. 

 Στην περίπτωσης όπου μετράται η S21 ή S12 παράμετρος στην πάνω θέση του διακόπτη 

μεταφράζεται σαν τις απώλειες απόσβεσης (insertion loss) και στην κάτω θέση μεταφράζεται 

σαν την μόνωση (isolation) του διακόπτη. Όταν μετράται η S11 ή S22 στην πάνω ή στην κάτω 

θέση του διακόπτη τότε μεταφράζεται σαν την ανακλώμενη  / επιστρεφόμενη απώλεια             

(return loss). 

 Υπάρχει μια συμμετρία μεταξύ της S21 με την S12 και της  S11 με την S22 διότι από τον 

ορισμό των S – παραμέτρων έχουμε ότι είναι συμμετρικές  μεταξύ τους ανά δύο αν 

αντιστρέψουμε τους δύο πόλους.  
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Α.4 Αναφορές  

[1] Franz Sischka, ‘BASICS OF S-PARAMETERS, part 1’, characterization handbook 

1SBASIC1.doc 8.03.02  

[2]Franz Sischka, ‘S-Parameter Basics for Modeling Engineers’ 
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Παράρτημα Β 
CMOS complementary metal oxide silicon: fabrication technology enabling NMOS 

and PMOS→FETs in push-pull configuration on the same chip, for linear as 

well as digital →ICs 

CPW  coplanar wave guide: microwave transmission line with ground-signal-

ground lines in one plane; simple to fabricate and good mode-control over a 

large frequency range. Variations: finite ground coplanar waveguide 

(FGCPW) with limited lateral size of the ground lines; grounded CPW with 

a ground layer underneath the CPW. 

CVD  chemical vapor deposition: deposition of silicon-containing layers in surface 

micromachining, based on convection, diffusion and absorption of reactants 

on the target surface followed by chemical reactions, desorption and 

transport of byproducts by diffusion and forced convection in the deposition 

tool. The most common deposition processes are APCVD (atmospheric 

pressure CVD), →LPCVD and →PECVD. 

DC  direct current: electrical signal with constant, i.e. time invariant level 

DRIE  deep reactive ion etching: →ICP 

EMR  electro-mechanical relay: conventional macro-world relay assembled with 

traditional mechanical engineering fabrication techniques 

FBAR  (thin) film bulk acoustic resonators: passive electrical components similar to 

→SAW, based on propagating transversal bulk acoustic waves (BAW) in a 

thin freestanding film 

FET  field effect transistor: semiconductor device operating as a voltage 

controllable resistor in a drain-gate-source configuration 

GaAs  gallium arsenide: III-V semiconductor material with very good RF 

properties compared to high resistivity silicon 

IC  integrated circuit: highly integrated semiconductor device, nowadays 

consisting of up to a few hundred million individual components fabricated 

on one single chip 

ICP  inductive coupled plasma process to etch deep structures with good control 

over the steepness of the side-walls 

KOH  potassium (kalium) hydroxide, a crystal-orientation dependent etchant of 

silicon 
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LPCVD low pressure chemical vapor deposition: a chemical deposition process 

(→CVD) in surface micromachining to deposit high-density 

siliconcontaining layers at temperatures above 600 ◦C 

MEMS  microelectromechanical systems: traditionally, electromechanical devices 

fabricated in standard IC manufacturing facilities. MEMS is nowadays also 

used for a broader group of →microsystem devices. 

MOSFET metal – oxide semiconductor field effect transistor 

RF radio frequency 

RF MEMS radio frequency microelectromechanical systems 

RIE  reactive ion etching: plasma process to etch thin films 

SEM  scanning electron microscope: high resolution microscope based on an 

electron beam scanning the sample surface; in MEMS used to examinate 

micromachined structures 

SiO2  silicon dioxide 

SOC  system on a chip: microsystem components of different types (e.g. MEMS 

and CMOS circuits) are integrated on a chip, requires compatibility in the 

fabrication processes and a comparable yield, but leads to a more compact 

system and simpler first-level packaging than the →SiP approach. 

SOI  silicon on insulator: wafer consisting of a thick bulk silicon, a thin silicon 

dioxide isolation layer and a silicon device layer; used for RF CMOS and for 

MEMS fabrication 

SOP   system on a package: microsystem components of different types (RF 

circuits, MEMS, CMOS logic) are fabricated on different wafers, diced and 

the chips integrated in a single package. This approach, in contrast to 

→SOC, is not restricted in terms of process compatibility and allows the 

optimum available technology for each sub-system, but involves 

interconnection problems and leads to a larger, more complicated package. 

The term SiP (system in package) is used synonymously and is more correct 

than the circumscription SOP, but the latter is more commonly used. 

S-parameters: n-by-n matrix whose elements fully characterize a linear electrical 

network with n ports 

polysilicon:  silicon made up of regions, so-called grains, of crystalline material, 

with each grain being oriented differently from the neighboring 
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grain. The interface between the regions is called a grain boundary. 

The main deposition process is →CVD  
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