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Πρόλογος

  Το πειραματικό μέρος της παρούσας προπτυχιακής εργασίας έλαβε χώρα στο
Εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
στο Ηράκλειο. Η κατασκευή των RF MEMS διήρκησε περίπου 4 μήνες, ξεκίνησε
τον Οκτώβριο του 2019 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2020. Ο σκοπός
του πειράματος ήταν να κατασκευάσουμε RF MEMS κατάλληλα για μονολιθική
ολοκλήρωση με μικροκυματικά κυκλώματα και να εξετάσουμε αν η ηλεκτρική
συμπεριφορά του  διακόπτη ήταν  αυτή  που  θα  περιμέναμε  από έναν  χωρητικό
διακόπτη  RF MEMS  παίρνοντας  μετρήσεις  χαρακτηριστικών  χωρητικότητας  –
τάσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Γιώργο Κωνσταντινίδη που διάλεξε το
θέμα της εργασίας, που επέβλεπε την εργασία και μου επέτρεψε να συμμετέχω
στην κατασκευή των διακοπτών στο εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής. Ακόμα, ένα
μεγάλο  ευχαριστώ  στον  κ.  Γιώργο  Σταυρινίδη  και  κ.  Λουκά  Μιχαλά  για  την
τεράστια βοήθειά τους που χωρίς αυτούς η εργασία αυτή δε θα ολοκληρωνόταν.
Τέλος,  ευχαριστώ τα  δύο  μέλη της  επιτροπής  κ.  Ελευθέριο  Ηλιόπουλο  και  κ.
Γιώργο  Δεληγεώργη  για  το  χρόνο  που  αφιέρωσαν  κατά  την  παρουσίαση  της
πτυχιακής αλλά και για τις παρατηρήσεις τους για το κείμενο της εργασίας.
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Κεφάλαιο 1
Θεωρητικό Υπόβαθρο

1.1 Εισαγωγή
    Τα περισσότερα οχήματα που κατασκευάστηκαν τα τελευταία 20 χρόνια περιέχουν ένα εκπληκτικό
κομμάτι τεχνολογίας που παραμένει  απενεργοποιημένο. Συχνά παραμένει απαρατήρητο για χρόνια,
μέχρι  να  συμβεί  κάποιο  σοβαρό  ατύχημα.  Όταν  ενεργοποιείται  ένας  αερόσακος,  τα  ηλεκτρονικά
συστήματα του αερόσακου χρειάζονται μόλις 15 χιλιοστά του δευτερολέπτου για να αποφασίσουν εάν
οι δυνάμεις που ασκούνται στο όχημα είναι αρκετά ισχυρές για ενεργοποίηση. Εντός 60 χιλιοστών του
δευτερολέπτου από τη στιγμή της πρόσκρουσης, ο αερόσακος έχει  αναπτυχθεί  πλήρως. Ολόκληρη η
διαδικασία από την αρχική επαφή του οχήματος έως την ανάπτυξη συμβαίνει με διπλάσια ταχύτητα
απ’ ότι ανοιγοκλείνουν τα μάτια μας. Ένας αερόσακος βασίζεται στην ίδια τεχνολογία που επιτρέπει
στα smartphone μας να εντοπίζουν κίνηση, εκτυπωτές να εκτυπώνουν και προβολείς να ρίξουν μια
εικόνα στην οθόνη.
  Όλες  αυτές  οι  εφαρμογές βασίζονται  στο  αναδυόμενο  πεδίο  των  μικροηλεκτρομηχανικών
συστημάτων.  Τα  μικροηλεκτρομηχανικά  συστήματα  (MEMS)  είναι  μικροσκοπικές  ολοκληρωμένες
συσκευές  που  συνδυάζουν  μηχανικά  και  ηλεκτρικά  εξαρτήματα.  Οι  παραδοσιακές  τεχνικές
κατασκευής όπως η χύτευση καθίστανται ανέφικτες σε μικρές κλίμακες, επομένως οι συσκευές MEMS
κατασκευάζονται  χρησιμοποιώντας  τις  ίδιες  τεχνικές  επεξεργασίας  που  χρησιμοποιούνται  για  την
κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Αυτές οι συσκευές αποτελούνται από εξαρτήματα μεγέθους
μεταξύ  1  και  100  μικρομέτρων,  και  οι  συσκευές  MEMS κυμαίνονται  γενικά  σε  μέγεθος  από  20
μικρόμετρα έως ένα χιλιοστόμετρο. Αυτό που κάνει τις συσκευές MEMS τόσο ενδιαφέρουσες είναι η
ικανότητά τους να ανιχνεύουν, να ελέγχουν και να ενεργοποιούν σε μικροσκοπική κλίμακα, αλλά να
παράγουν αποτελέσματα σε μακροσκοπική κλίμακα [1].  Οι τεχνολογίες MEMS είναι διεπιστημονικής
φύσης  και  απαιτούν  τεχνογνωσία  από  ένα  ευρύ  φάσμα  τομέων  όπως  η  τεχνολογία  κατασκευής
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων,  η  μηχανική, ηλεκτρική, χημική και  ρευστή μηχανική, καθώς και  οι
επιστήμες  υλικών  και  η  οπτική  και  γενικά κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας έναν  συνδυασμό
παραδοσιακών τεχνολογιών  ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και πιο εξελιγμένων μεθόδων που
χειρίζονται τόσο το πυρίτιο όσο και άλλα υποστρώματα με τρόπο που εκμεταλλεύεται τις μηχανικές
τους ιδιότητες. Οι εφαρμογές τους εκτείνονται σε πολλούς τομείς,  όπως την αυτοκινητοβιομηχανία,
την  κινητή  τηλεφωνία,  τα  ρανταρ  υψηλών  συχνοτήτων  και  το  διαδίκτυο  και  επίσης  μπορούν  να
παράγονται σε μεγάλους εμπορικούς όγκους με σκοπό το μειωμένο κόστος [2].

1.2 Σύντομη ιστορία των MEMS
   Από την ανακάλυψη του φαινομένου των τρανζίστορ στους ημιαγωγούς το 1947, η βιομηχανία
πυριτίου έχει  κατακτήσει μια θέση στην κορυφή. Η δυνατότητα κατασκευής μηχανικών κατασκευών
σε πυρίτιο ήρθε πολύ αργότερα. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας πυριτίου παρείχε ορισμένα σημαντικά
πλεονεκτήματα. Το πυρίτιο είναι ένα εξαιρετικά καλό μηχανικό υλικό. Τα μικρομηχανικά εξαρτήματα
μπορούν να ενσωματωθούν στα ηλεκτρονικά για την ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων αισθητήρων και
ενεργοποιητών με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά όπως αυτοέλεγχος και αυτορύθμιση [3]. Το 1950, έγινε
ανισοτροπική  χάραξη  πυριτίου  με  χρήση  ΚΟΗ  (Bell  Lab).  Το  1961,  δημιουργήθηκε  ο  πρώτος
αισθητήρας πίεσης πυριτίου. Το 1979, εισήχθησαν τα inkjets. Το 2000 ήταν η χρονιά που τα MEMS
ήταν διαθέσιμα στο εμπόριο [4].
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1.3 Υλικά για την Κατασκευή MEMS
   Ένα  από  τα  λίγα  υλικά  που  μπορούν  να  κατασκευαστούν  οικονομικά  σε  υποστρώματα  μονού
κρυστάλλου,  όπως  αναφέρθηκε  προηγουμένως,  είναι  το Πυρίτιο  (Si).  Είναι  ένας  ημιαγωγός  με
ενέργεια χάσματος  1,1 eV και είναι πιθανώς αυτός με τις πιο εκτεταμένες μελέτες. Κατάλληλο για
ηλεκτρονική, μηχανική, θερμική και οπτική ολοκλήρωση και μπορεί να αντέξει  σκληρές (μηχανικές)
συνθήκες χειρισμού [5]. Αν και είναι το πιο συνηθισμένο υλικό που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα για
μικροκατασκευή, άλλα υλικά κερδίζουν δυναμική, όπως το Quartz (SiO2). Το quarz ή αλλιώς χαλαζίας
είναι ένα ορυκτό που αποτελείται από άτομα πυριτίου και οξυγόνου και είναι το δεύτερο πιο άφθονο
ορυκτό στον ηπειρωτικό φλοιό της Γης, πίσω από τον άστριο. Τα υλικά ποικίλλουν, ανάλογα με το
ποιά θα είναι η χρήση του MEMS. Υπάρχει το ζαφείρι (Al2O3), ο σίδηρος (Fe), το αλουμίνιο (Al), ο
χρυσός (Au), το Γερμάνιο (Ge), το Gallium Arsenide (GaAs), το Gallium Phosphide (GaP), το Gallium
Nitride (GaN),  το  Indium Nitride (InN), το Aluminum Nitride  (AlN), το Τιτάνιο (Ti), το Βολφράμιο
(W), το Νικέλιο (Ni), το Χρώμιο (Cr) και πολλά άλλα μέταλλα και ημιαγωγοί που μπορούν να είναι
χρήσιμα για MEMS [6].

1.4 Αξιοπιστία των MEMS
   Η αξιοπιστία των συσκευών MEMS είναι μια κρίσιμη πτυχή, καθώς μπορεί να διακρίνει την επιτυχή
από τη μερική ή εντελώς χαμένη προσπάθεια ανάδειξης  των προϊόντων της αγοράς που βασίζονται
στην τεχνολογία των Μικροσυστημάτων. (1) Τεχνολογία. Η ροή παραγωγής των MEMS πρέπει πάντα
να περιλαμβάνει βήματα λιθογραφίας των τυπικών ημιαγωγών, όπως επιλεκτική εναπόθεση, αφαίρεση
αγώγιμων/μονωτικών λεπτών υμενίων. (2) Υλικά. Σημαντική προσπάθεια πρέπει επίσης να γίνει στον
τομέα της  επιστήμης των υλικών,  καθώς οι  ιδιότητες  πρέπει να συμμορφώνονται  με διαφορετικές
προδιαγραφές  σε  φυσικό  επίπεδο  (π.χ.  μηχανική  ακαμψία,  ηλεκτρική  αγωγιμότητα,  τραχύτητα
επιφανείας  κ.λπ.).  (3)  Σχεδιασμός.  Στην  πραγματικότητα,  ο  επιτυχημένος  σχεδιασμός  καινοτόμων
συσκευών  MEMS  πρέπει  να  συνδέσει  με  κάποιο  τρόπο  όλα  τα  προαναφερθέντα  ζητήματα,
συνδυάζοντας αντικρουόμενες προδιαγραφές που προκύπτουν σε διαφορετικούς κλάδους (μηχανική,
ηλεκτροστατική, ρευστότητα, ηλεκτρομαγνητισμός κ.λπ.) και συνδέοντάς τις με πτυχές που αφορούν
την τεχνολογία και τα υλικά [7].

RF MEMS
  Οι  πρώτες  επιστημονικές  συνεισφορές  που  σχετίζονται  με  την  εκμετάλλευση  τεχνολογιών
κατασκευής MEMS για παθητικά RF, άρχισαν να εμφανίζονται στο τοπίο στις αρχές της δεκαετίας του
1990,  δηλαδή  όταν  τα  επιταχυνσιόμετρα  MEMS  καθιερώθηκαν  ως  πολύτιμα  εμπορικά  προϊόντα.
Ωστόσο, τα πρώτα παραδείγματα πραγματικών συσκευών RF MEMS άρχισαν να συμπληρώνουν την
επιστημονική  βιβλιογραφία  μόνο  κατά  το  δεύτερο  μισό  της  δεκαετίας  του  1990.  Η  πραγματική
εκμετάλλευση  όμως  των  RF  MEMS  ξεκίνησε  με  την  έναρξη  της  χιλιετίας  καθώς  άρχισε  η
εμπορευματοποίηση τους σε μεγάλους όγκους [8].
   Ο πρώτος διακόπτης RF MEMS κατασκευάστηκε το 1979 από τον Κ. Ε. Peterson, δείχνοντας στο
ευρύ  κοινό  τις  δυνατότητες  των  διακοπτών.  Το  1991,  ο  L.  Ε.   Larson  δημιούργησε  έναν
μικροηλεκτρομηχανικό διακόπτη που λειτουργούσε για σήματα RF λίγο μεγαλύτερα από μερικά GHz
[2]. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού της δεκαετίας του 90’ πολλοί οργανισμοί συνειδητοποίησαν
πως  αυτή  η  τεχνολογία  θα  μπορούσε  να  βελτιώσει  σημαντικά  τα  ήδη  υπάρχοντα  ραντάρ  και  τα
συστήματα  τηλεπικοινωνιών.  Τα  χρόνια  που  ακολούθησαν,  ξεκίνησαν  οι  χρηματοδοτήσεις  για
προγράμματα  πάνω  στα  RF  MEMS  για  εφαρμογές  διαστημικών  τηλεπικοινωνιών  και  ραντάρ
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απεικόνισης  εδάφους  ενώ τα  τελευταία  χρόνια  έχουν  εισβάλει  στην  αγορά  σε  εφαρμογές  κινητής
τηλεφωνίας και αισθητήρες ακριβείας στην αυτοκινητοβιομηχανία.

1.5 Τεχνολογία Διακοπτών MEMS
1.  5  .  1     Εισαγωγή στα   RF MEMS  
   Σε πρώιμο στάδιο, η σμίκρυνση των μικροκυματικών γραμμών μεταφοράς και η εφαρμογή τους σε
τεχνολογίες  μικρομηχανικής επεξεργασίας  με  βάση  το  πυρίτιο,  εμφανίστηκε  ως  ένα  αρκετά
υποσχόμενο πεδίο έρευνας χάρη στα εξαιρετικά χαρακτηριστικά απόδοσης όσον αφορά τη χαμηλή
απώλεια, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές λύσεις. Μεταξύ των διαφόρων διαθέσιμων  παραλλαγών
των  γραμμών  μεταφοράς και  γνωστών  εδώ  και  δεκαετίες,  οι  τεχνολογίες  μικροκατασκευής  είναι
ιδιαίτερα κατάλληλες για επίπεδες συσκευές. Ως εκ τούτου, το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής και
του ενδιαφέροντος  σχετικά με  τη μικρογραφία  τους  ήταν γύρω από τον Ομοεπίπεδο Κυματοδηγό
(CPW) και η μορφή μικρολωρίδας (microstrip) των γραμμών μεταφοράς. 
Γραμμές Μεταφοράς (Transmission Lines)

  Λαμβάνοντας  υπόψη  αυτές  τις  εγκαταστάσεις,  τα  βασικά  στοιχεία  των  παραπάνω  μορφών
κυματοδηγού πρόκειται να αναφερθούν. Μια τρισδιάστατη σχηματική  απεικόνιση ενός  ομοεπίπεδου
κυματοδηγού (CPW)  και  διαμόρφωσης  microstrip φαίνεται  στο  Σχήμα  1(α)  και  στο  Σχήμα  1(b),
αντίστοιχα.  Στην πρώτη,  μια κεντρική επιμετάλλωση λειτουργεί  ως  γραμμή σήματος  RF,  ενώ δύο
επιμεταλλωμένες λωρίδες προορίζονται να είναι επίπεδα  γείωσης για το σήμα RF που ταξιδεύει. Η
κεντρική γραμμή και τα επίπεδα γείωσης διαχωρίζονται από ένα κενό, και όλα τα μεταλλικά στρώματα
βρίσκονται  στην  ίδια  πλευρά  του  υποστρώματος.  Καθώς  το  σήμα  RF διαδίδεται  κατά  μήκος  του
κυματοδηγού,  το  ηλεκτρομαγνητικό  πεδίο  περιορίζεται  μεταξύ  της  κεντρικής  γραμμής  και  των
επιπέδων γείωσης,  εν μέρει  μέσω του διηλεκτρικού υλικού κάτω από τα μεταλλικά στρώματα και
μερικώς  μέσω  του  αέρα  ή  κάποιου  είδους  διηλεκτρικού  [9],  ακριβώς  όπως  χρησιμοποιήσαμε  το
νιτρίδιο του πυριτίου, από πάνω τους. Πολύ συχνά, ένα λεπτό μονωτικό στρώμα εναποτίθεται στο
υπόστρωμα πριν από την ηλεκτρολυτική εναπόθεση του CPW. Αυτό βοηθά στη μείωση των απωλειών
στο υπόστρωμα.
   Για τη μορφή microstrip, αν και δεν χρησιμοποιήσαμε αυτή τη μορφή γραμμής μεταφοράς, αρκεί να
ξέρουμε ότι πάλι το σήμα RF διαδίδεται από τη μοναδική λωρίδα μετάλλου πάνω από το υπόστρωμα
και ότι το επίπεδο γείωσης είναι κάτω από το υπόστρωμα.
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Σχήμα 1: (a) Γραμμές μεταφοράς σε CPW μορφή (b) Γραμμές μεταφοράς σε μορφή microstrip [9].



1.  5  .  2     Τύποι Διακοπτών MEMS  
   Από άποψη επαφής διακόπτη,  υπάρχουν δύο τύποι  διακοπτών που βασίζονται  στην τεχνολογία
MEMS:  με  μεταλλική επαφή και χωρητική σύζευξη ή για ευκολία ωμικοί και χωρητικοί διακόπτες.
Ένας τύπος ωμικού διακόπτη, διαθέτει τη μορφή που φαίνεται στο Σχήμα 2, χρησιμοποιεί μια άμεση
επαφή από μέταλλο σε μέταλλο για να επιτύχει μια ωμική επαφή. Αυτό το ωμικό χαρακτηριστικό
επαφών  επιτρέπει  στη  συσκευή  να  είναι  κατάλληλη  για  τις  εφαρμογές  χαμηλών συχνοτήτων
συμπεριλαμβανομένου  του  συνεχούς  ρεύματος  (DC),  μέχρι  και RF-περιοχή.  Η  ευρεία  κάλυψη
συχνοτήτων των ωμικών MEMS είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας. Οι ωμικοί
διακόπτες ελέγχονται από ηλεκτροστατικά ελεγχόμενους δοκούς. Ένας χωρητικός διακόπτης MEMS
αναπτύσσεται  χρησιμοποιώντας  έναν κινούμενο  οπλισμό,  ο οποίος αλλάζει  την  χωρητικότητα  του
αναλόγως σε ποια θέση βρίσκεται. Αυτοί, ως επί το πλείστον, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3 έχουν ένα
λεπτό διηλεκτρικό και  ένα διάκενο αέρα μεταξύ των δύο μεταλλικών  οπλισμών.  Το  διάκενο αέρα
ρυθμίζεται ηλεκτρομηχανικά για να επιτευχθεί μια αλλαγή χωρητικότητας μεταξύ της  κάτω και της
πάνω κατάστασης.  Η χωρητικότητα της κάτω κατάστασης (down-state) προς την χωρητικότητα της
πάνω κατάστασης (up-state) ονομάζεται λόγος χωρητικότητας (capacitance ratio) και είναι μια βασική
παράμετρος για μια τέτοια συσκευή και ένας υψηλός λόγος χωρητικότητας είναι πάντα επιθυμητός
αφού  όσο  πιο  μεγάλος ο  λόγος τόσο  πιο  εύκολα  διαχωρίζεται  η on από  την off κατάσταση  του
διακόπτη.  Λόγω της  χωρητικής  φύσης  του  διακόπτη,  στις  περισσότερες  περιπτώσεις  οι  χωρητικοί
διακόπτες δεν είναι κατάλληλοι για εφαρμογές χαμηλής συχνότητας.
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Σχήμα 2: Εικόνα SEM ενός ωμικού διακόπτη [10].



1.  5  .  3     Βασική Λειτουργία  
   Το Σχήμα  4 δείχνει  τη μικροφωτογραφία ενός χωρητικού διακόπτη RF MEMS σε διαμόρφωση
Coplanar Waveguide (CPW). Σε αυτήν την περίπτωση,  το relay του MEMS είναι μια μεμβράνη που
αγγίζει και στα δύο άκρα στα επίπεδα γείωσης, τοποθετημένη εγκάρσια κατά μήκος της γραμμής RF
(βλέπε 1.5.1 για γραμμές μεταφοράς).
Η συμπεριφορά του χωρητικoύ διακόπτη είναι διπλή σε σχέση με τον ωμικό διακόπτη. Πρώτον, δεν
δημιουργείται  ωμική  επαφή  μεταξύ  της  κινητής  μεμβράνης  MEMS  και  του  περάσματος RF  σε
οποιαδήποτε  από  τις  καταστάσεις ON  /  OFF,  αλλά,  αντ  'αυτού,  έχουμε  έναν  πυκνωτή  δύο
καταστάσεων. Στη συνέχεια, η χωρητικότητα συναντά μια μεταβλητή διαδρομή σύνθετης αντίστασης
(εμπέδησης) προς  τη  γείωση RF.  Περισσότερες  λεπτομέρειες  αναφέρονται  στο  Σχήμα  5.  Όταν το
MEMS είναι στην OFF κατάσταση, η απόσταση μεταξύ της άνω πλάκας και της γραμμής μεταφοράς
κάτω από τη γέφυρα είναι μέγιστη, επομένως η χωρητικότητα είναι ελάχιστη (Cmin), όπως φαίνεται
στο Σχήμα  5 (a). Μια τόσο μικρή χωρητικότητα  συναντά μια διαδρομή υψηλής αντίστασης προς τη
γείωση που επιτρέπει στα περισσότερα μέρη του σήματος RF να μετακινούνται μεταξύ της εισόδου και
της εξόδου της συσκευής (διακόπτης κλειστός). Από την άλλη πλευρά, όταν το MEMS είναι στην ON
κατάσταση (pull-in), η χωρητικότητα φτάνει τη μέγιστη τιμή (Cmax), όπως φαίνεται στο σχήμα 5 (b).
Σε  αυτήν  την  περίπτωση,  η  μεγάλη  χωρητικότητα  δημιουργεί  μια  διαδρομή  χαμηλής  σύνθετης
αντίστασης προς τη γη που εκτρέπει τα περισσότερα μέρη του σήματος RF που ταξιδεύουν κατά μήκος
της συσκευής, βραχυκυκλώνοντάς τη στη γείωση (διακόπτης ανοικτός).
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Σχήμα 3: Εικόνα SEM ενός χωρητικού διακόπτη [10].



1.  5  .  4     Τυπική Χαρακτηριστική   C-V     ενός Χωρητικού   RF MEMS  
   Για να κατανοήσουμε ακριβώς πώς λειτουργεί ένα χωρητικό RF MEMS, πρέπει να εξετάσουμε μια
χαρακτηριστική χωρητικότητας-τάσης.  Στο σχήμα  6 βλέπουμε τις  δύο καταστάσεις  χωρητικότητας.
Αρχικά, οι πλάκες απέχουν πολύ μεταξύ τους, οπότε η χωρητικότητα είναι μικρή. Καθώς αυξάνουμε
την τάση, πλησιάζουμε μια κρίσιμη τιμή, την τάση ενεργοποίησης,  όπου οι πλάκες ενώνονται και
αυξάνουν  έτσι  τη  χωρητικότητα  στιγμιαία.  Εδώ  μπορούμε  να  υπολογίσουμε  την  αναλογία
χωρητικότητας. Γενικά, προτιμάται ένας μεγάλος λόγος χωρητικότητας αφού όσο μεγαλύτερη είναι η
αναλογία  χωρητικότητας,  τόσο ευκολότερο είναι  να  διαχωρίζεται  η  κατάσταση ενεργοποίησης και
απενεργοποίησης (on & off state). Η τάση όπου αυξάνεται η χωρητικότητα ονομάζεται pull-in voltage
και pull-out voltage όταν μειώνεται η χωρητικότητα. Το pull-in voltage είναι πάντα μεγαλύτερο από το
pull-out voltage γιατί είναι δυσκολότερο να παραμορφώσουμε τη γέφυρα, κατεβάζοντας την παρά να
την επαναφέρουμε στην αρχική της θέση.
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Σχήμα 4: (a) Μικροφωτογραφία RF MEMS χωρητικού διακόπτη σε
μορφή CPW. (b) Κοντινή φωτογραφία της αριστερά [11].

Σχήμα 5: (a) Κλειστός Διακόπτης MEMS . (b) Ανοικτός Διακόπτης MEMS.
[11]



1.6 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των RF MEMS
   Οι διακόπτες MEMS είναι  διατάξεις μικροεπεξεργασίας επιφάνειας που χρησιμοποιούν μηχανική
κίνηση για να επιτύχουν βραχυκύκλωμα ή ανοικτό κύκλωμα στη γραμμή μεταφοράς RF. Οι διακόπτες
RF MEMS είναι μικρομηχανικοί διακόπτες που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε συχνότητες
κυμάτων  RF έως  mm (0,1  έως  100 GHz)  [13].  Για  την  αποφυγή παρεξήγησης,  όταν  λέμε  ότι  οι
διακόπτες λειτουργούν σε συχνότητες από 0,1 έως 100 GHz,  δεν εννοούμε ότι η γέφυρα κινείται σε
τέτοιες συχνότητες, αλλά ότι τα σήματα που διαχειρίζεται είναι τέτοιας συχνότητας.
•  Κατανάλωση σχεδόν μηδενικής ισχύος: Η ηλεκτροστατική ενεργοποίηση απαιτεί 20-60 V. αλλά δεν
καταναλώνει ρεύμα, οδηγώντας σε πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.  Από την άλλη πλευρά, οι
θερμικοί / μαγνητικοί διακόπτες καταναλώνουν πολύ ρεύμα [14].
•  Γραμμικότητα:  Οι διακόπτες MEMS είναι εξαιρετικά γραμμικές συσκευές. Η απόδοσή τους είναι
καλύτερη  από  τους  διακόπτες  PIN  ή  FET.  Ένας  ορισμός  γραμμικού  κυκλώματος  είναι  ότι  ένα
γραμμικό κύκλωμα είναι ένα κύκλωμα στο οποίο,  όταν εφαρμόζεται ημιτονοειδής τάση εισόδου ή
ρεύμα συχνότητας  f,  οποιαδήποτε  έξοδος  σταθερής κατάστασης  του κυκλώματος  (το ρεύμα μέσω
οποιουδήποτε στοιχείου ή η τάση μεταξύ δύο σημείων ) είναι επίσης ημιτονοειδές με συχνότητα f [15].
•  Δυνατότητα χαμηλού κόστους: Οι διακόπτες RF MEMS κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας τεχνικές
μικρομηχανικής επιφανειών και μπορούν να κατασκευαστούν και να δοκιμαστούν σε υποστρώματα
υψηλής αντίστασης, όπως γυαλί, το οποίο είναι φθηνό.

    Οι διακόπτες RF MEMS έχουν επίσης τα προβλήματά τους και είναι:
• Power handling: Παρόλο που το power handling βελτιώνεται συνεχώς στα RF MEMS όλα αυτά τα
χρόνια, απαιτείται ακόμη πολλή προσπάθεια.  Power handling λέγεται η μέγιστη ισχύς που μπορούμε
να δώσουμε σε ένα κύκλωμα/στοιχείο κυκλώματος χωρίς να προκληθεί κάποια βλάβη.
•  Αξιοπιστία:  Η  αξιοπιστία  των  διακοπτών  MEMS είναι  0,1-10 δισεκατομμύρια  κύκλοι.  Ωστόσο,
πολλά συστήματα απαιτούν διακόπτες με 20-200 δισεκατομμύρια κύκλους. Είναι πλέον γνωστό ότι οι
χωρητικοί  διακόπτες  περιορίζονται  από  τη  διηλεκτρική  φόρτιση,  ενώ  οι  ωμικοί  διακόπτες
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Σχήμα 6: Τυπική Χαρακτηριστική C-V [12].



περιορίζονται από τα προβλήματα μεταξύ των μεταλλικών επαφών, τα οποία θα μπορούσαν να είναι
σοβαρά υπό χαμηλές δυνάμεις επαφής [16].
• Συσκευασία: Οι διακόπτες MEMS πρέπει να συσκευάζονται σε αδρανή ατμόσφαιρα (Άζωτο, Αργό
κ.λπ.) και σε πολύ χαμηλή υγρασία, που απαιτεί από τη συσκευασία να είναι ερμητικά κλειστή. Το
κόστος  της  ερμητικής  συσκευασίας  είναι  επί  του  παρόντος  σχετικά  υψηλό  και  η  ίδια  η  τεχνική
συσκευασίας μπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία του διακόπτη MEMS.

Εκτός  από  τα  πλεονεκτήματα  και  τα  μειονεκτήματα  που  βασίζονται  στα  χαρακτηριστικά  των
συσκευών MEMS υπάρχουν πολλά άλλα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ειδικά μιλώντας. Μερικά
πλεονεκτήματα  για  παράδειγμα  είναι  ότι  τα  RF  MEMS  χρησιμοποιούνται  σε  ένα  ευρύ  φάσμα
βιομηχανιών όπως η αυτοκινητοβιομηχανία (για τη μέτρηση της πίεσης των ελαστικών, της πίεσης
καυσίμου,  της  πίεσης  λαδιού  κ.λπ.),  της  βιοϊατρικής  (αισθητήρας  πίεσης  αίματος,  εμφυτευμένος
αισθητήρας κ.λπ.),  ηλεκτρονικά,  τηλεπικοινωνίες,  άμυνα κ.λπ.  που συμβάλλουν στη βελτίωση της
επαναπαραγωγικότητας, της ευαισθησίας, της ακρίβειας και της αξιοπιστίας.
   Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και τα μειονεκτήματα. Μια αρχική εγκατάσταση απαιτεί τεράστια
επένδυση, δεδομένου ότι σχεδόν όλα τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός είναι αρκετά ακριβά. Ένα άλλο
μειονέκτημα  είναι  ότι,  τα  υλικά που  χρησιμοποιούνται στην  κατασκευή  είναι  εύθραυστα υλικά,
επομένως  πρέπει  να  αντιμετωπιστούν με  προσοχή.  Τέλος,  η  διαδικασία  σχεδιασμού  περιλαμβάνει
πολύπλοκες  διεργασίες και  διαδικασίες,  οι  οποίες  με  τη  σειρά  τους  δημιουργούν  την  ανάγκη
εκπαίδευσης του προσωπικού [17].
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Κεφάλαιο 2
Κατασκευαστικές Διαδικασίες

2.1 Μικροκατασκευή
   Η μικροκατασκευαστική διαδικασία, όπως εφαρμόζεται στα πεδία μικροηλεκτρονικής και MEMS,
βασίζεται σε επίπεδες τεχνολογίες: κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών και εξαρτημάτων MEMS σε
υποστρώματα  που  έχουν  τη  μορφή  αρχικά  επίπεδων  πλακιδίων.  Επειδή  η  βιομηχανία
μικροηλεκτρονικής  έχει  πραγματοποιήσει  τεράστιες  επενδύσεις  για  την  ανάπτυξη  τεχνολογικών
διεργασιών που βασίζονται σε τεχνολογία με δισκία, υπάρχει αντίστοιχα τεράστιο πλεονέκτημα για
τους  σχεδιαστές  MEMS να εκμεταλλευτούν  αυτά τα  ίδια  βήματα διαδικασίας  για  την  κατασκευή
MEMS.  Θα  παρουσιάσουμε  τις  βασικές  μεθόδους  μικροκατασκευής  σε  δύο  κύριες  ενότητες:
διαδικασίες σε επίπεδο δισκίου και μεταφορά σχεδίων. Στην πορεία, θα περιγράψουμε τους διάφορους
τύπους  βημάτων  επεξεργασίας  μικρομηχανικής.  Η  συνήθης  πρακτική  είναι  να  εντοπιστεί  η
μικρομηχανική  επεξεργασία  με  διαδικασίες  που  χαράσσονται  βαθιά  στο  υπόστρωμα  και  η
μικροεπεξεργασία  επιφανείας  με  διαδικασίες  που  αφαιρούν  τα  θυσιαζόμενα  στρώματα  (sacrificial
layers) κάτω από τις δομές λεπτών υμενίων, αφήνοντας ελεύθερες μηχανικές δομές [18]. Αυτό που έχει
σημασία, τελικά, είναι να βρούμε μια σειρά βημάτων που δημιουργεί την επιθυμητή δομή με ακριβή
και κατασκευαστικό τρόπο και με αποδεκτό κόστος. Το πλεονέκτημα της τεχνολογίας MEMS είναι ότι:
1) Παρέχει μια αποτελεσματική λύση στην ανάγκη σμίκρυνσης χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση, 2)
το  κόστος  και  ο  χρόνος  κατασκευής  μειώνεται,  3)  οι  κατασκευασμένες  διατάξεις  MEMS  είναι
αξιόπιστες  και  φθηνότερες  όσο  περνάει  ο  καιρός  και  4)  μπορούν  να  ολοκληρωθούν  εύκολα  σε
συστήματα [19].

2.2 Διαδικασίες στο δισκίο
2.2.1 Υποστρώματα
Τα επίπεδα υποστρώματα περιλαμβάνουν μονοκρυσταλλικό πυρίτιο, μονοκρυσταλλικό χαλαζία, γυαλί,
ζαφείρι, νιτρίδιο του γαλλίου και άμορφο χαλαζία. Τώρα δίδεται επίσης προσοχή στο GaAs, δεδομένου
ότι μια ποικιλία οπτοηλεκτρονικών συσκευών μπορεί να κατασκευαστεί με αυτό το υλικό. Όλα 
διατίθενται σε μορφή δισκίου (wafer) σε μεγέθη που είναι συμβατά με τον τυπικό εξοπλισμό 
επεξεργασίας μικροηλεκτρονικής. Καθώς η βιομηχανία μικροηλεκτρονικής κινείται προς μεγαλύτερα 
και μεγαλύτερα μεγέθη δισκίων, υπάρχει πίεση στους κατασκευαστές MEMS να στραφούν σε 
αυξανόμενα μεγέθη δισκίων για να διατηρήσουν τη συμβατότητα με τον εξοπλισμό παραγωγής. 
Ωστόσο, η κατασκευή MEMS υπακούει σε διαφορετικά οικονομικά από την τυπική μικροηλεκτρονική.
Δεν είναι ασυνήθιστο για την επεξεργασία 25 δισκίων των 100 mm (4 ”) να παρέχουν μια ολόκληρη 
παραγωγή ενός έτους μόνο για αυτό το προϊόν [19]. Επομένως, σε σύγκριση με τη συμβατική 
μικροηλεκτρονική, υπάρχει μικρότερη πίεση για τη μετάβαση σε μεγαλύτερα μεγέθη δισκίων. Στην 
πραγματικότητα, απαιτείται ένας καλός συνδυασμός προϊόντων για την οικονομικά αποδοτική χρήση 
της παραγωγικής ικανότητας των εγκαταστάσεων κατασκευής MEMS, ακόμη και σε μικρότερα μεγέθη
δισκίων.

2.2.2 Καθαρισμός Δισκίου
Ο καθαρισμός του δισκίου είναι απαραίτητος πριν από την έναρξη κάθε διαδικασίας κατασκευής. Αν
παραλειφθεί, υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφεί οποιαδήποτε διάταξη έχει κατασκευαστεί πάνω στο
δισκίο λόγω οργανικών  κατάλοιπων,  σκόνης  ή  ανεπιθύμητων  μορίων  [20].  Στο  κεφάλαιο  3  όπου
αναλύουμε την κατασκευαστική διαδικασία, ο καθαρισμός του δισκίου έρχεται πρώτος.
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2.3 Εναπόθεση λεπτών υμενίων
Ένα λεπτό  υμένιο είναι ένα στρώμα υλικού που κυμαίνεται από κλάσματα νανομέτρου έως πάχους
μερικών μικρομέτρων.  Η ελεγχόμενη  εναπόθεση υλικών ως λεπτών  υμενίων  είναι  ένα  θεμελιώδες
βήμα σε πολλές εφαρμογές. Ένα γνωστό παράδειγμα είναι ο οικιακός καθρέφτης, ο οποίος συνήθως
έχει  μια λεπτή μεταλλική επίστρωση στο πίσω μέρος ενός φύλλου γυαλιού για να σχηματίσει  μια
ανακλαστική  επιφάνεια.  Πολλά  βήματα  μικροηλεκτρονικής  διαδικασίας  περιλαμβάνουν  την
εναπόθεση και τη σχηματοποίηση ενός λεπτού υμενίου. Υπάρχει μια ευρεία ποικιλία μεθόδων για την
εκτέλεση τέτοιων εναποθέσεων, οι οποίες γενικά είναι προσθετικές διαδικασίες και θα περιγράψουμε
όσες χρησιμοποιήσαμε παρακάτω.

2.3.1   Φυσική Εναπόθεση Ατμών (  Physical Vapor Deposition)  
   Η φυσική εναπόθεση ατμών, ή αλλιώς PVD, καλύπτει δύο κύριες μεθόδους:  εξάχνωση από δέσμη
ηλεκτρονίων και sputtering αλλά θα δούμε μόνο την εξάχνωση μιας και ήταν η μέθοδος εναπόθεσης
που χρησιμοποιήσαμε στην κατασκευή μας.
   Η  φυσική  εναπόθεση  ατμών χρησιμοποιείται  κυρίως  για  μέταλλα.  Ένας  μεταλλικός  στόχος
τοποθετημένος  σε  θήκη από γραφίτη  θερμαίνεται  με  μια  προσπίπτουσα δέσμη ηλεκτρονίων όπως
φαίνεται στο Σχήμα 7. Η ροή ατόμων ατμού από το μεταλλικό στόχο αφήνεται να φθάσει στο δισκίο
που θέλουμε να επιμεταλλώσουμε. Αυτή η εξάχνωση πρέπει να γίνεται υπό συνθήκες υψηλού κενού
για να αποφεύγονται οι ατέλειες και η οξείδωση στην εναπόθεση μετάλλου. Η εξάχνωση με δέσμη
ηλεκτρονίων  είναι  αρκετά  κατευθυντική,  επιτρέποντας  τη  χρήση  ενδιαφέροντων  εφέ  σκιάς.  Για
παράδειγμα, ένα κεκλιμένο υπόστρωμα επιτρέπει την επίστρωση της μιας πλευράς των ανυψωμένων
χαρακτηριστικών, ενώ η άλλη πλευρά είναι σκιασμένη. Παρόμοια διαδικασία ακολουθήσαμε και στο
πείραμά μας ένα βήμα πριν την ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση που κάναμε (βλέπε Κεφάλαιο 3). Ένα
σύστημα που είναι γνωστό ότι επιτυγχάνει αυτό είναι το Temescal. Τα συστήματα Temescal παρέχουν
ελεγχόμενες επιστρώσεις πολλαπλών στρωμάτων υλικών όπως Ti, Pt, Au, Pd, Ag, Ni, Al, Cr, Cu, Mo,
Sn και SiO2 με εξαιρετικά επαναλαμβανόμενες εγγυημένες ομοιομορφίες και μετρήσεις  [21].  Μια
δέσμη ηλεκτρονίων θερμαίνει το μέταλλο ομοιόμορφα με τη βοήθεια ενός μαγνήτη, αυξάνοντας τη
θερμοκρασία του και  έτσι  του επιτρέπει  να εξαχνωθεί  και  να κολλήσει  στο επιθυμητό δισκίο.  Τα
μέταλλα που χρησιμοποιήσαμε με αυτήν τη μέθοδο ήταν κυρίως Au και Cr, και Pt για το  “πλωτό”
ηλεκτρόδιο. Ένα σύστημα Temescal φαίνεται στο σχήμα 8.
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Σχήμα 7: Σύστημα εξάχνωσης με δέσμη ηλεκτρονίων [22].



2.3.2 Εναπόθεση με Χημεία Ατμών (  Chemical Vapor Deposition)  
   Η εναπόθεση με χημεία ατμών, ή αλλιώς CVD, αναφέρεται σε μια κατηγορία μεθόδων εναπόθεσης
κατά  την οποία  εισάγονται  διάφορα αέρια  σε  θερμαινόμενο  φούρνο  που  βρίσκεται  σε  κενό.  Μια
χημική αντίδραση συμβαίνει στην επιφάνεια του δισκίου, με αποτέλεσμα την εναπόθεση υλικού. Μια
μεγάλη ποικιλία υλικών μπορεί να εναποτεθεί με μεθόδους CVD. Οι εναποθέσεις CVD εκτελούνται
συνήθως  υπό  συνθήκες  χαμηλής  πίεσης  (λιγότερο  από  1  Torr)  και  συνήθως  περιλαμβάνουν  ένα
αδρανές  αέριο, όπως άζωτο.
  Οι  ρυθμοί  εναπόθεσης  μπορούν  να  αυξηθούν  εάν  η  εναπόθεση  συμβαίνει σε  πλάσμα.  Η
συντομογραφία  PECVD (Plasma  Enhanced  CVD) χρησιμοποιείται  για  τον  προσδιορισμό  τέτοιων
διεργασιών CVD σε πλάσμα. Το PECVD χρησιμοποιείται για την εναπόθεση διηλεκτρικών υμενίων σε
χαμηλότερη θερμοκρασία (κάτω από 400 °C) απ 'ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την  βοήθεια
πλάσματος. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό στην κατασκευή μονωτικών στρωμάτων. Οι ιδιότητες
του υλικού μπορούν να εξαρτηθούν από την ακριβή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων
όπως η θερμοκρασία, οι ρυθμοί ροής αερίου, οι πιέσεις και η χημεία ή μορφολογία του υποστρώματος
στο οποίο εναποτίθεται το  διηλεκτρικό. Η πυκνότητα μάζας ενός εναποτιθέμενου  διηλεκτρικού, για
παράδειγμα, εξαρτάται  από το πόσα κενά υπάρχουν (περιοχές  όπου μπορούν να χωρέσουν άτομα,
αλλά, λόγω της σχετικά χαμηλής θερμοκρασίας εναπόθεσης, δεν γεμίζουν)[24].
   Το CVD χρησιμοποιείται ευρέως για την εναπόθεση διηλεκτρικών λεπτών υμενίων όπως το Νιτρίδιο
του Πυριτίου (SiNx) που χρησιμοποιείται επί του παρόντος σε χωρητικούς διακόπτες MEMS και το
οποίο χρησιμοποιήσαμε και εμείς. Η μορφή του θαλάμου του PECVD φαίνεται στο Σχήμα 9.
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Σχήμα 8: Ένα σύστημα Temescal CV-8 έτοιμο για φόρτωση [23].



2.3.3   Ηλεκτρολυτική Εναπόθεση   (Electroplating)  
   Η ηλεκτρολυτική εναπόθεση, είναι μια ηλεκτροχημική  διαδικασία κατά την οποία τα μεταλλικά
ιόντα  σε  διάλυμα  εναποτίθενται  σε  ένα  υπόστρωμα.  Τα  μέταλλα  που  είναι  κατάλληλα  για
επιμετάλλωση  είναι  χρυσός,  χαλκός,  χρώμιο  και  νικέλιο.  Την  ομοιομορφία  στη  διαδικασία  της
επιμετάλλωσης  την ελέγχουμε με κατάλληλη πόλωση ρεύματος. Τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών
περιοχών και των περιοχών στις γωνίες, ενδέχεται να κάνουν επιμετάλλωση με διαφορετικό ρυθμό. Τα
επιμεταλλωμένα μέταλλα συχνά εμφανίζουν σκληρότερες επιφάνειες από τις  μεμβράνες που έχουν
εναποτεθεί από επιμετάλλωση με δέσμη ηλεκτρονίων [25].
   Η ηλεκτρολυτική εναπόθεση χρησιμοποιείται στη μικροηλεκτρονική για την εναπόθεση χρυσού και
χαλκού  σε  ολοκληρωμένα  κυκλώματα  και  χρησιμοποιείται  ευρέως  στη  δημιουργία  μετάλλων  που
παραμένουν στον αέρα κατά τη διαδικασία κατασκευής όπως στην περίπτωσή μας στα MEMS.  Η
ηλεκτρολυτική εναπόθεση χρησιμοποιείται επίσης για την κατασκευή μικροδομών υψηλής ακρίβειας.
Για παράδειγμα η γέφυρα που κατασκευάσαμε ήταν με αυτή τη μέθοδο.
   Βασικά,  η  επιμετάλλωση  επιτυγχάνεται  μέσω  του  συστήματος  που  φαίνεται  στο  Σχήμα  10
παρακάτω. Πρώτον, απαιτείται δεξαμενή, γεμάτη με το σωστό διάλυμα για Au. Μέσα στη δεξαμενή
υπάρχουν δύο ηλεκτρόδια. Σε ένα ηλεκτρόδιο στερεώνουμε το δισκίο. Επιπλέον, απαιτείται μαγνητική
ράβδος ανάδευσης για ανάδευση του διαλύματος και θερμόμετρο για τον έλεγχο της θερμοκρασίας.
Έξω από τη δεξαμενή, υπάρχει μια άλλη δεξαμενή γεμάτη με νερό. Ο σκοπός αυτής της δεύτερης
δεξαμενής είναι να διατηρήσει τη θερμοκρασία σταθερή.
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Σχήμα 9: Διάταξη ενός συστήματος PECVD [24].



 

2.3.4   Εναπόθεση με Φυγοκέντριση (  Spin Coating  )  
   Λεπτές μεμβράνες μπορούν να εναποτίθενται από διάλυμα με μια τεχνική που ονομάζεται εναπόθεση
με  φυγοκέντριση.  Το προς  εναπόθεση υλικό,  συνήθως  ένα  πολυμερές  (φωτορητίνη),  διαλύεται  σε
κατάλληλο  διαλύτη.  Το  διάλυμα  εφαρμόζεται  στο δισκίο και το  δισκίο περιστρέφεται  με  υψηλή
ταχύτητα. Οι φυγόκεντρες δυνάμεις, σε συνδυασμό με την επιφανειακή τάση του διαλύματος και το
ιξώδες του διαλύματος, απλώνουν το υλικό σε ομοιόμορφο πάχος. Η περιστροφή επιτρέπει επίσης την
εξάτμιση μέρους του διαλύτη, γεγονός που αυξάνει το ιξώδες της μεμβράνης. Μετά την περιστροφή, το
ψήσιμο σε φούρνο χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση του υπόλοιπου διαλύτη και, ανάλογα με το
υλικό,  για  την  πραγματοποίηση  περαιτέρω  χημικών  αντιδράσεων.  Η  περιστροφή  είναι  η  τυπική
μέθοδος εναπόθεσης φωτορητίνης, ένα φωτοευαίσθητο στρώμα πολυμερούς που χρησιμοποιείται στη
φωτολιθογραφία (συζητείται παρακάτω).

2.4 Μεταφορά Σχεδίου
   Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα και οι μικροκατασκευασμένες διατάξεις MEMS διαμορφώνονται με
τον  καθορισμό  σχεδίων  (patterns) στα  διάφορα  επίπεδα  που  δημιουργούνται  από  τα  βήματα  της
διαδικασίας  σε  επίπεδο  δισκίου.  Η μεταφορά  σχεδίων αποτελείται  από  δύο  μέρη:  μια  διαδικασία
φωτογραφίας, με την οποία το επιθυμητό σχέδιο μεταφέρεται φωτογραφικά από μια οπτική πλάκα σε
μια φωτοευαίσθητη μεμβράνη που επικαλύπτει το  δισκίο, και μια χημική ή φυσική διαδικασία είτε
αφαίρεσης ή προσθήκης υλικών για τη δημιουργία του σχεδίου.  Οι περισσότερες  διεργασίες είναι
αφαιρετικές, αφαιρώντας χημικά το ανεπιθύμητο υλικό. Μερικές διεργασίες είναι πρoσθετικές, όπως η
εναπόθεση  μετάλλου.  Μια  άλλη  προσθετική  διαδικασία  ονομάζεται  lift-off,  που  θα  συζητηθεί
αργότερα σε αυτήν την ενότητα.

2.4.1   Φωτολιθογραφία  
   Η φωτολιθογραφία ή η οπτική λιθογραφία μοιάζει πολύ με τη φωτογραφική διαδικασία παραγωγής
εκτύπωσης  από  αρνητικό.  Τα  βοηθητικά  υλικά  της  οπτικής  λιθογραφίας  είναι  φωτοανθεκτικά,
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Σχήμα 10: Διάταξη Ηλεκτρολυτικής Εναπόθεσης [25].



πολυμερή οπτικά ευαίσθητα υλικά που εναποτίθενται στην επιφάνεια του δισκίου με φυγοκέντριση.
Μετά την περιστροφή, η φωτορητίνη προ-ψήνεται σε χαμηλή θερμοκρασία για την απομάκρυνση του
διαλύτη, αλλά δεν έχει  σκληρύνει πλήρως. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας σκλήρυνσης συμβαίνει
μετά  από  οπτική  έκθεση  που  σημαίνει  ότι  μετά  την  προπαρασκευή,  η  φωτορητίνη  εκτίθεται  σε
υπεριώδες  φως [26].  Η έκθεση στο φως προκαλεί  μια  χημική  αλλαγή που επιτρέπει  σε ορισμένα
τμήματα να αφαιρεθούν από ένα χημικό διάλυμα, που ονομάζεται εμφανιστής (developer).
   Το Σχήμα 11 απεικονίζει τη φωτολιθογραφική διαδικασία. Μια οπτική μάσκα περιέχει το μοτίβο που
θα μεταφερθεί ως ένα σύνολο αδιαφανών και διαφανών περιοχών.  Φαίνεται μια τέτοια μάσκα στο
Σχήμα  12. Το υπεριώδες φως κατευθύνεται  μέσω της μάσκας πάνω στο  δισκίο,  εκθέτοντας τα μη
προστατευμένα  τμήματα  της  φωτορητίνης,  τα  οποία  αλλάζουν  τις  χημικές  τους  ιδιότητες  ως
αποτέλεσμα της  έκθεσης στο φως [27].  Οι φωτοχημικές  διεργασίες στη φωτορητίνη είναι  σχετικά
υψηλές  σε  αντίθεση,  και  αναπτύσσουν  έντονα  όρια  μεταξύ  εκτεθειμένων  και  προστατευόμενων
περιοχών.  Η  λιθογραφία  επαφής  (contact  lithography) είναι  μία  από  τις  τυπικές  διαδικασίες  που
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή MEMS.
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Σχήμα 11: Φωτολιθογραφία επαφής [26].

Σχήμα 12: Μάσκα με σχέδια χρωμίου [28].



   Αυτό που συμβαίνει μετά την έκθεση εξαρτάται από τη συγκεκριμένη χημεία  της φωτορητίνης.
Υπάρχουν δύο τύποι, που απεικονίζονται στο Σχήμα 13. Η διαδικασία του αρνητικής φωτορητίνης που
μοιάζει πολύ με τη διαδικασία φωτογραφικής εκτύπωσης. Οι περιοχές που είναι καθαρές στο αρνητικό
γίνονται  σκοτεινές  στη  μεταφερόμενη  εικόνα.  Συγκεκριμένα,  οι  περιοχές  της φωτορητίνης που
εκτίθενται στο υπεριώδες φως γίνονται αδιάλυτες στον εμφανιστή, ενώ οι προστατευμένες περιοχές
παραμένουν  διαλυτές.  Η  θετική  φωτορητίνη λειτουργεί  αντίθετα  με  την  αρνητική.  Η  χημεία  της
φωτορητίνης είναι διαφορετική. Οι περιοχές που εκτίθενται στο υπεριώδες φως γίνονται πιο διαλυτές
στον  εμφανιστή από  τις  προστατευόμενες  περιοχές.  Μετά  την  ανάπτυξη  και  μετά  το  ψήσιμο,  οι
προστατευμένες  περιοχές  φωτορητίνης παραμένουν  στο δισκίο έτσι  ώστε  μετά  τη  χάραξη,  οι
αδιαφανείς  περιοχές της μάσκας παραμένουν ως οξείδιο και οι  καθαρές περιοχές απομακρύνονται.
Ένας καλός τρόπος να θυμάστε τι κάνει κάθε φωτορητίνη είναι ο μνημονικός κανόνας: «Η θετική
φωτορητίνη προστατεύει».

Μετά από  βύθιση στον  εμφανιστή ή έκθεση σε συνεχές ψεκασμό  εμφανιστή, τα διαλυτά τμήματα
αφαιρούνται όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 14.

Το καθαρό αποτέλεσμα είναι μια μεταφορά μοτίβου στη φωτορητίνη έτσι ώστε μετά τη χάραξη, οι
αδιαφανείς  (πλάγιες  γραμμές)  περιοχές  της  μάσκας  γίνονται  περιοχές  που  καθαρίζονται  από
φωτορητίνη όπως φαίνεται παρακάτω στο Σχήμα 15.
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Σχήμα 13: Διαφορά αρνητικής και θετικής φωτορητίνης [26].

Σχήμα 14: Αρνητική και θετική φωτορητίνη μετά τη βύθιση στον
εμφανιστή [26].

Σχήμα 15: Χάραξη του οξειδίου του δισκίου [26].



Για να μεταφερθεί το μοτίβο στο οξείδιο, η φωτορητίνη πρέπει πρώτα να σκληρυνθεί με ψήσιμο για να
γίνει πιο χημικά αδρανές (όχι σε όλες τις περιπτώσεις). Μετά από αυτό το  ψήσιμο, το διοξείδιο του
πυριτίου μπορεί να απομακρυνθεί με διαδικασία χάραξης. Μετά τη χάραξη, η φωτορητίνη αφαιρείται,
αφήνοντας το σχέδιο της μάσκας να μεταφερθεί στο στρώμα οξειδίου όπως στο Σχήμα 16.

Τέλος,  έχουμε  το  επιθυμητό  σχέδιο  στο  υπόστρωμα  μας,  αλλά  πρέπει  να  περιγράψουμε  τους
μηχανισμούς με τους οποίους επιτυγχάνουμε τη χάραξη που αναφέρθηκε παραπάνω.

2.4.2   Υγρή Χάραξη (  Wet   Ε  tching  )  
   Έχουμε ήδη αναφερθεί αρκετές φορές στη διαδικασία αφαίρεσης υλικού μέσω των ανοιγμάτων της
φωτορητίνης  πάνω στο υπόστρωμα.  Εξετάζουμε εν  συντομία  τις  διάφορες  μεθόδους  χάραξης  που
χρησιμοποιούνται στη μικροηλεκτρονική κατασκευή.

Η παλαιότερη μορφή χάραξης είναι η βύθιση του υποστρώματος με κάποιο σχήμα σε μια κατάλληλη
υγρή  χημική  ουσία  που  προσβάλλει  την  εκτεθειμένη  περιοχή  του  υποστρώματος  και  αφήνει  τις
προστατευμένες περιοχές μόνες. Η μέθοδος φαίνεται στο σχήμα 17.
   Η επιλεκτικότητα του υγρού χάραξης για το επιθυμητό υλικό, σε σύγκριση με άλλα υλικά που μπορεί
να υπάρχουν, είναι σημαντική. Για παράδειγμα, το HF χαράζει το διοξείδιο του πυριτίου, αλλά επίσης
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Σχήμα 16: Τελικό αποτέλεσμα αρνητικής και θετικής φωτορητίνης
αντίστοιχα [26].

Σχήμα 17: Η μέθοδος της υγρής
χάραξης [29].



χαράζει  αργά  το  νιτρίδιο  του  πυριτίου  [30].  Εάν  το  νιτρίδιο  είναι  το  υλικό  κάλυψης,  πρέπει  να
ανησυχούμε για το πόσο καιρό πρέπει να παραμείνει εκτεθειμένο στο υγρό χάραξης. 
   Τέλος, η υγρή χάραξη είναι μια σημαντική διαδικασία κατασκευής διατάξεων που συμπληρώνει τις
τεχνικές  της  ξηρής χάραξης.  Γενικά,  οι  διαδικασίες ξηρής  χάραξης, όπως  για  παράδειγμα  η
αντιδραστική χάραξη ιόντων (Reactive Ion Etching – RIE), μπορεί να είναι εξαιρετικά ανισοτροπικές,
ιδανικό  χαρακτηριστικό  για  την  παραγωγή  κάθετων  προφίλ.  Ωστόσο,  έχει  χαμηλή  επιλεκτικότητα
χάραξης μεταξύ υλικών και μπορεί να προκαλέσει βλάβη κάτω από την επιφάνεια από βομβαρδισμό
ιόντων. Αντίθετα, η υγρή χάραξη, προκαλεί αμελητέα ζημιά, μπορεί να είναι εξαιρετικά επιλεκτική,
σχετικά φθηνή και μπορεί να γίνει με απλό εξοπλισμό [30].

2.4.3 Ξηρή Χάραξη (  Dry Etching)  
   Αυτά ταξινομούνται  σε  δύο ομάδες: χάραξη με  ατμούς και  αντιδραστική  χάραξη ατμών όπως
αναφέρθηκε προηγουμένως. Αν και είναι αρκετά ενδιαφέρον να μιλήσουμε για τη χάραξη με ατμούς,
δεν είναι άμεσου ενδιαφέροντος ώστε να αναλυθεί σε αυτήν την εργασία. Το RIE χρησιμοποιήθηκε για
να χαράξουμε το νιτρίδιο του πυριτίου, το διηλεκτρικό μας.

Αντιδραστική Χάραξη Ιόντων
   Το RIE είναι ένας τύπος ξηρής χάραξης που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από την υγρή χάραξη.
Το RIE χρησιμοποιεί χημικά αντιδραστικό πλάσμα για την απομάκρυνση του υλικού που εναποτίθεται
σε δισκία. Το πλάσμα παράγεται υπό χαμηλή πίεση (κενό) από ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Τα ιόντα
υψηλής ενέργειας από το πλάσμα προσβάλλουν την επιφάνεια του δισκίου και αντιδρούν με αυτό. Ένα
τυπικό (παράλληλη πλάκα) σύστημα RIE αποτελείται από έναν κυλινδρικό θάλαμο κενού, με μια βάση
για το δισκίο τοποθετημένη στο κάτω μέρος του θαλάμου. Η βάση αυτή απομονώνεται ηλεκτρικά από
τον  υπόλοιπο θάλαμο.  Το αέριο  εισέρχεται  μέσω μικρών εισόδων στην κορυφή του  θαλάμου και
εξέρχεται  στο  σύστημα  αντλίας  κενού  μέσω  του  κάτω  μέρους.  Οι  τύποι  και  η  ποσότητα  του
χρησιμοποιούμενου  αερίου  ποικίλλουν  ανάλογα  με  τη  διαδικασία  χάραξης.  Για  παράδειγμα,  το
εξαφθοριούχο θείο (SF6) χρησιμοποιείται συνήθως για χάραξη του διηλεκτρικού, δηλαδή του νιτρίδιου
του πυριτίου [31].
   H ακριβής διαδικασία που ακολουθήσαμε φαίνεται στο σχήμα 18 από κάτω.

2.4.4   Διαδικασία Απομάκρυνσης περιττού Μετάλλου (  Lift-off  )  
  Στη  διαδικασία  του  lift-off,  ένα  θυσιαζόμενο  υλικό,  όπως  η  φωτορητίνη,  εναποτίθεται  και
διαμορφώνεται πρώτα στο υπόστρωμα. Το υλικό  που χρειαζόμαστε στη συνέχεια εναποτίθεται στην
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Σχήμα 18: Η διαδικασία που ακολουθείται για τη χάραξη με ιόντα.



κορυφή  και  το  θυσιαζόμενο υλικό  αφαιρείται  στη  συνέχεια,  αφήνοντας  πίσω μόνο  το  υλικό  που
εναποτίθεται απευθείας στο υπόστρωμα.
    Αυτή η τεχνική προσφέρει μια σημαντική εναλλακτική λύση για τη διαμόρφωση λεπτών υμενίων με
μέταλλο. Η  φωτορητίνη  με  σχέδια  λειτουργεί  ως  μάσκα.  Με  τη  διάλυση  της  φωτορητίνης  από
κατάλληλο διαλύτη, τα ανεπιθύμητα μεταλλικά μέρη ανασηκώνονται, αφήνοντας έτσι στο δισκίο το
επιθυμητό  σχέδιο.  Τα κατακόρυφα τοιχώματα  της  φωτορητίνης πρέπει  να  είναι  επαρκή  για  να
αποτρέψει  την  εναπόθεση  μετάλλου  και  στα  τοιχώματα.  Αυτή  η  κατάσταση  επιτρέπει  την  ταχεία
διάλυση της  μάσκας  από φωτορητίνη  και  αποτρέπει  τα ανεπιθύμητα σχέδια από περιττό μέταλλο.
Επιπλέον,  το  προφιλ της φωτορητίνης είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή του σχηματισμού
μεταλλικών άκρων που μοιάζουν με πτερύγια. Η διαδικασία φαίνεται πιο ξεκάθαρα στο σχήμα 19.
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Κεφάλαιο 3
Κατασκευή και Μέτρηση των RF MEMS

3.1 Περιγραφή της Κατασκευής
   Σε  αυτό το  κεφάλαιο,  θα  δούμε  την κατασκευή ενός  χωρητικού RF MEMS,  προοριζόμενο να
λειτουργεί σε υψηλές συχνότητες στην περιοχή από 0,1 GHz έως 100 GHz [33]. Οι εφαρμογές αυτής
της  τεχνολογίας  θα  αναφερθούν στην  τελευταία  παράγραφο  του  κεφαλαίου.  Οι  διαδικασίες  που
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του RF MEMS εξηγούνται επαρκώς στο Κεφάλαιο 2. Παρόλα
αυτά, κατά τη διάρκεια κάθε βήματος, ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες θα δίδονται όπου κρίνεται
απαραίτητο για να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί πλήρως το σύστημα.
   Για να ολοκληρώσουμε τον επιθυμητό σχεδιασμό ακολουθήσαμε 23 βήματα. To σχέδιo φαίνεται στο
Σχήμα 20 και η διαδικασία βήμα προς βήμα εξηγείται στο 3.2. 

3.2 Η Διαδικασία Κατασκευής βήμα προς βήμα
   Προκειμένου ο αναγνώστης να καταλάβει τη διαδικασία καλύτερα, θα δείχνονται εικόνες εάν κριθεί
απαραίτητο. Για αυτήν τη συσκευή, χρησιμοποιήθηκαν δύο δισκία. Γυάλινο δισκίο 3" και ένα τέταρτο
(¼)  ενός 3” δισκίου πυριτίου (Si) με λεπτό στρώμα διοξειδίου του πυριτίου (SiO2). Είναι ανάγκη η
προσεκτική επιλογή του υποστρώματος στη λειτουργία RF, λόγω της καθοριστικής επιρροής του στις
απώλειες. To διοξείδιο  του πυριτίου (quartz) είναι  συνήθως γνωστό ως το ιδανικό υπόστρωμα σε
συχνότητα μικροκυμάτων χάρη στο γεγονός ότι είναι μονωτικό και πολύ χαμηλής απώλειας υλικό [34].
Τα βήματα που ακολουθήσαμε ήταν τα ίδια για κάθε δισκίο, οπότε δεν χρειάζεται επεξήγηση για κάθε
δισκίο ξεχωριστά. Οι περισσότερες από τις εικόνες που εμφανίζονται προέρχονται από το πρώτο δισκίο
και μερικές από το δεύτερο.
   Φυσικά, για να διεξαχθεί το πείραμα σωστά, ήταν απαραίτητο ένα στείρος χώρος (clean-room). Ένας
τέτοιος  χώρος  είναι  ένα  περιβάλλον  όπου  τα  αερομεταφερόμενα  σωματίδια  ελέγχονται  μέσω
ανταλλαγής  υψηλά  φιλτραρισμένου  αέρα  και  μέσω  ελαχιστοποίησης  των  δραστηριοτήτων  που
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Σχήμα 20: Ολοκληρωμένο σχέδιο του RF MEMS. 



δημιουργούν σωματίδια.  Για παράδειγμα, απαιτείται  ειδική  φορεσιά και συγκεκριμένες διαδικασίες
που πρέπει να ακολουθηθούν από τον ερευνητή πριν από την είσοδο στο clean room. Ένα clean-room
κατηγορίας 1000 έχει λιγότερα από 1000 τέτοια σωματίδια ανά κυβικό μέτρο [35].

Βήμα 1 – Καθαρισμός Δείγματος
   Το  πρώτο  βήμα  ήταν  αρκετά  απλό.  Ένας  καθαρισμός  δισκίου  ήταν  απαραίτητος  για  την
απομάκρυνση  τυχόν  σωματιδίων  σκόνης  ή  οργανικών  υπολειμμάτων,  και  έτσι,  προχωρήσαμε  στα
επόμενα  βήματα.  Πρώτα  βυθίσαμε  το δισκίο σε  ποτήρι  με  Ακετόνη  (C3H6O)  για  15  λεπτά.  Στη
συνέχεια,  το  βυθίσαμε και  πάλι,  για  15 λεπτά,  σε ένα άλλο ποτήρι  γεμάτο με  IPA-ισοπροπανόλη
(C3H8O). Τέλος, το ξεπλύναμε πολύ καλά σε νερό (αποσταγμένο) για 1 λεπτό και μετά το στεγνώσαμε
καλά με πεπιεσμένο Ν2.

Βήμα 2 – Εναπόθεση 5nm Cr/100nm Au
   Για να δημιουργήσουμε χρυσές γραμμές μεταφοράς, έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε το Temescal για
εξάχνωση Au.  Ένα  κενό  6,8×10-7 Torr  έπρεπε  να  δημιουργηθεί  για  να  ελαχιστοποιηθούν  οι
συγκρούσεις μεταξύ σωματιδίων αέρα και σωματιδίων Au. Μετά από αυτό εναποθέσαμε, πρώτα, 50 Å
Χρώμιο (Cr) και μετά, 1000 Å Χρυσό (Au) με ρυθμό 3,5 Å/s, αντίστοιχα. Εάν είχαμε εναποθέσει μόνο
Au,  θα  βλέπαμε ότι  θα  υπήρχε  πρόβλημα  προσκόλλησης  μεταξύ  χρυσού  και  υποστρώματος.  Το
πρόβλημα  προσκόλλησης,  ωστόσο,  συνήθως  αντιμετωπίζεται με  την  εναπόθεση  μιας  λεπτής
μεταλλικής επίστρωσης, η οποία βελτιώνει σημαντικά την προσκόλληση του χρυσού ηλεκτροδίου στα
υποστρώματα χαλαζία ή γυαλιού. Στην περίπτωσή μας, η σωστή επιλογή είναι το Χρώμιο. Το χρώμιο
χρησιμοποιείται σε κάθε εναπόθεση σε αυτήν την κατασκευή. Η λειτουργία και χρησιμότητα  αυτού
του μετάλλου είναι να σχηματίσει ένα ομοιοπολικά δεσμευμένο μικτό οξείδιο στη διεπαφή γυαλιού-
μετάλλου και  ένα κράμα με χρυσό στη διεπαφή με το ηλεκτρόδιο,  εξασφαλίζοντας  έτσι  μια καλή
πρόσφυση μεταξύ του χρυσού ηλεκτροδίου και του χαλαζία ή του υάλινου υποστρώματος [36]. Τα δύο
πιο συχνά χρησιμοποιούμενα μέταλλα για χρυσό  σε χαλαζία ή γυαλί είναι  το  χρώμιο (Cr)  και το
τιτάνιο (Ti), το οποίο στην περίπτωσή μας είναι χρώμιο. 

Βήμα 3 – Λιθογραφία για Γραμμές Μεταφοράς (Transmission Lines)
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Σχήμα 21: (αριστερά) Περίοδος πρώτης μάσκας. Οι σταυροί πάνω στη μάσκα
λέγονται σημάδια ευθυγράμμισης (alignment marks) και βοηθάνε στην

ευθυγράμμιση (δεξιά) Οι γραμμές μεταφοράς.



 Μετά  την  εναπόθεση  Au,  πρέπει  να  δημιουργήσουμε  μικροδομές από  φωτορητίνη  που  θα
προστατεύουν  τον  χρυσό  από  τα  οξέα  που  θα  χρησιμοποιηθούν  αργότερα,  αφήνοντας  έτσι  το
επιθυμητό μοτίβο χρυσού για τις γραμμές μεταφοράς. Το επιθυμητό σχέδιο φαίνεται στο Σχήμα 21.

   Πριν από τη χρήση της μάσκας απλώσαμε  τη θετική φωτορητίνη που ονομάζεται AZ5214 που
σημαίνει ότι, όπως εξηγείται στο σημείο 2.4.1, μετά την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία και τη
βύθιση του δισκίου στον εμφανιστή θα δημιουργήσουμε σχήματα φωτορητίνης, επειδή η περιοχή που
εκτίθεται σε υπεριώδες φως θα είναι διαλυτή στον εμφανιστή αργότερα. Ακολούθησε μια περιστροφή
με επιτάχυνση 3000 rpm/s και 4.000 rpm. Η διάρκεια αυτής της διαδικασίας ήταν 20 δευτερόλεπτα.
Αμέσως μετά την περιστροφή, τοποθετήσαμε το δισκίο, τώρα καλυμμένο με θετική φωτορητίνη, σε
μια θερμή πλάκα, ώστε να το ψήνουμε μαλακά (softbake). Η θερμοκρασία ήταν 100oC και η διάρκεια
1 λεπτό. Στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε το MA6 ευθυγραμμιστή μάσκας, χρησιμοποιώντας τη μάσκα
στο  Σχήμα  21.  Μετά  τη  σωστή  ευθυγράμμιση,  εκθέσαμε  το  δείγμα  σε  υπεριώδες  φως  για  6
δευτερόλεπτα. Τέλος, χρησιμοποιήσαμε τον πάγκο ανάπτυξης για να αφαιρέσουμε  την ανεπιθύμητη
φωτορητίνη, αφήνοντας το επιθυμητό μοτίβο των γραμμών μεταφοράς,  αβλαβές και προστατευμένο.
Για αυτήν τη διαδικασία, το δισκίο βυθίστηκε σε ένα διάλυμα 1 μέρους AZ 400K (KOH) που είναι ο
εμφανιστής και 4 μέρη νερού DI. Το βυθίσαμε για 20 δευτερόλεπτα σε θερμοκρασία δωματίου, το
ξεπλύναμε με νερό DI και μετά το στεγνώσαμε. Το αποτέλεσμα φαίνεται στα σχήματα 22 και 23. 
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Σχήμα 22: Φωτογραφία μικροσκοπίου εκτεθειμένου χρυσού πάνω από το
δισκίο. Η φωτορητίνη φαίνεται με σκούρο κίτρινο.



Βήμα 4 – Χάραξη Au/Cr
   Τώρα που έχουμε εκθέσει τον χρυσό, μπορούμε να το χαράξουμε με το ακόλουθο διάλυμα: 1 μέρος
ιωδίου I2, 4 μέρη ιοδιούχου καλίου KI και 40 μέρη νερού DI. Βυθίστηκε το δισκίο στο διάλυμα για 45
δευτερόλεπτα και στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε ένα δεύτερο διάλυμα για χάραξη για χρώμιο για 30
δευτερόλεπτα. Οι γραμμές μεταφοράς είναι έτοιμες, αλλά η φωτορητίνη δεν είναι πλέον χρήσιμη.

Βήμα 5 – Αφαίρεση Φωτορητίνης
   Η επιπλέον φωτορητίνη δεν χρειάζεται πλέον, έτσι θα το αφαιρέσουμε. Πρώτα βυθίζουμε το δισκίο
σε ακετόνη για 5 λεπτά. Στη συνέχεια το περνάμε (σε ξεχωριστό ποτήρι) IPA Isopropanol για 1 λεπτό
και τέλος το ξεπλένουμε με νερό DI για 5 λεπτά.

Βήμα 6 – Πλάσμα O2 (Ashing)
   Τώρα χρησιμοποιούμε τη μέθοδο ξηρής χάραξης που αναφέρεται  στο 2.4.3.  Ο λόγος  είναι  ότι
θέλουμε να αφαιρέσουμε εντελώς τυχόν υπολείμματα φωτορητίνης για να συνεχίσουμε με τα επόμενα
βήματα. Είναι σημαντικό να το κάνουμε τώρα, επειδή οι γραμμές μεταφοράς πρέπει να είναι καθαρές,
ώστε άλλα στοιχεία να μπορούν να ενσωματωθούν χωρίς κανένα πρόβλημα.
   Εφαρμόσαμε 70 Watt ισχύος, η πίεση μέσα στον θάλαμο ήταν 300 mTorr και ο χρόνος λειτουργίας
κράτησε για 14 λεπτά. Το αποτέλεσμα φαίνεται στα σχήματα 24 και 25.
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Σχήμα 23: Μεγέθυνση του σχήματος 22.
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Σχήμα 24: Φωτογραφία μικροσκοπίου από τις χρυσές γραμμές
μεταφοράς και το υπόστρωμα εκτεθειμένο.

Σχήμα 25: Μεγέθυνση του σχήματος 24.



   Τώρα που έχουμε έτοιμες τις γραμμές μεταφοράς, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το προφιλόμετρο
για  να  μετρήσουμε  το  βήμα  (ύψος)  του  χρυσού.  Όπως  φαίνεται  στο  Σχήμα  26,  η  κατακόρυφη
απόσταση μεταξύ της πράσινης και της κόκκινης γραμμής είναι 1002 Å. Η επιθυμητή εναπόθεσή μας
ήταν 1000 Å.

Βήμα 7 – Εναπόθεση διηλεκτρικού SiNx 
   Για  αυτό  το  βήμα,  χρησιμοποιήσαμε  τη  διαδικασία  CVD  όπως  αναφέρεται  στο  σημείο  2.3.2.
Τοποθετήσαμε τα δείγματα μέσα στο θάλαμο. Πριν από την εναπόθεση δημιουργήθηκε κενό 1,9×10 -6

Torr. Για 26 λεπτά, με ισχύ 50W, πίεση 300 Torr και στους 300οC ήρθε η ώρα για πλάσμα. Τα αέρια
που χρησιμοποιήσαμε ήταν  Σιλάνη (SiH4,  35 sccm),  Αμμωνία (NH3, 3 sccm) και  Άζωτο (N2,  125
sccm).
Η αντίδραση που συμβαίνει μέσα στο θάλαμο είναι: 

                                       3SiH4(g) + 4NH3(g) →Si3N4(s) + 12H2(g),                                  [37]
Το άζωτο που χρησιμοποιείται αντιδρά με το H2 με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται αμμωνία:

N2 + 3H2 → 2NH3  

   Το  νιτρίδιο  του  πυριτίου χρησιμοποιείται  συχνά  ως  μονωτής  και  ως  χημικός  φραγμός  στην
κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, για την ηλεκτρική απομόνωση διαφορετικών κατασκευών ή
ως μάσκα χάραξης. Ως στρώμα παθητικοποίησης για μικροτσίπ, είναι ανώτερο από το διοξείδιο του
πυριτίου,  καθώς είναι  ένα σημαντικά καλύτερο εμπόδιο διάχυσης έναντι  μορίων νερού και  ιόντων
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Σχήμα 26: Πάχος των Γραμμών Μεταφοράς.



νατρίου, δύο σημαντικές πηγές διάβρωσης και αστάθειας στη μικροηλεκτρονική [38]. Χρησιμοποιείται
επίσης ως διηλεκτρικό μεταξύ στρώσεων πολυ-πυριτίου σε πυκνωτές σε αναλογικά τσιπ.
   Μετά την ολοκλήρωση του CVD, μία στρώση νιτρίδιου του πυριτίου εναποτέθηκε σε ολόκληρο το
δείγμα όπως φαίνεται στα Σχήματα 27 και 28.
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Σχήμα 27: Φωτογραφία μικροσκοπίου του υποστρώματος και των γραμμών
μεταφοράς καλυμμένα με μπλε νιτρίδιο του πυριτίου.

Σχήμα 28: Μεγέθυνση του σχήματος 27.



Βήμα 8 - Λιθογραφία για Διηλεκτρικό
   Και  πάλι,  όπως  το  βήμα  3,  η  διαδικασία  που  ακολουθήσαμε  ήταν  παρόμοια.  Η  μάσκα  που
χρησιμοποιήσαμε φαίνεται στο Σχήμα 29. 

   Για να δημιουργήσουμε ένα μοτίβο νιτριδίου του πυριτίου όπως φαίνεται στη μάσκα πάνω, πρέπει να
χρησιμοποιηθεί θετική φωτορητίνη (AZ5214) έτσι ώστε μετά την έκθεση, η περιοχή του SiN x που
θέλουμε  να  προστατεύσουμε  να  καλυφθεί  με  φωτορητίνη.  Περιστρέψαμε  το δισκίο και
χρησιμοποιήσαμε  επιτάχυνση  4000  rpm/s και  4.000  rpm.  για  20  δευτερόλεπτα.  Στη  συνέχεια  το
ψήσαμε μαλακά  στους  100oC για  1  λεπτό.  Μετά από αυτό,  χρησιμοποιήσαμε τον  ευθυγραμμιστή
μάσκας και εκθέσαμε τα δείγματα σε υπεριώδες φως για 6 δευτερόλεπτα.
  Τέλος, το δισκίο βυθίστηκε στον εμφανιστή 1 μέρους AZ 400K (KOH) και 4 μερών νερού DI. Το
βυθίσαμε για  20 δευτερόλεπτα σε  θερμοκρασία δωματίου,  το ξεπλύναμε με  νερό DI και  μετά το
στεγνώσαμε.
 Αυτό  που  μένει  είναι  ένας  τοίχος  θετικής  φωτορητίνης  πάνω  στην  περιοχή  που  θέλουμε  να
προστατέψουμε, που είναι το κέντρο της συσκευής, όπως φαίνεται στα σχήματα 30 και 31.
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Σχήμα 29: (αριστερά) Περίοδος της δεύτερης μάσκας. (δεξιά) Η μώβ περιοχή είναι το
διηλεκτρικό.
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Σχήμα 30: Φωτογραφία μικροσκοπίου της προστατευμένης περιοχής με
θετική φωτορητίνη (κίτρινο).

Σχήμα 31: Μεγέθυνση του σχήματος 30.



Βήμα 9 – Χάραξη διηλεκτρικού SiNx

   Τώρα που το διηλεκτρικό είναι προστατευμένο, το υπόλοιπο νιτρίδιο του πυριτίου είναι άχρηστο,
οπότε είναι απαραίτητο να αφαιρεθεί. Θα χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία ξηρής χάραξης RIE όπως
περιγράφεται  στην  ενότητα  2.4.3.  Πρώτον,  δημιουργήθηκε  κενό  4×10-7 Torr.  Το  αέριο  που
δημιουργήθηκε για χάραξη του διηλεκτρικού ήταν 31 sccm εξαφθοριούχου θείου (SF6). Για 50 Watt
ισχύος, 2,5 λεπτά, πίεση 20 Torr και στους 19oC. Το DC Bias ήταν -124V. Τα δείγματα μας είναι
έτοιμα. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να αφαιρέσουμε το επιπλέον φωτορητίνη που θα
συμβεί στο βήμα 10.

Βήμα 10 – Αφαίρεση Φωτορητίνης
   Ακριβώς όπως το βήμα 5, τη περίσσια φωτορητίνη δεν χρειάζεται πλέον, έτσι θα το αφαιρέσουμε.
Πρώτα βυθίζουμε το δισκίο σε ακετόνη για 5 λεπτά. Στη συνέχεια το περνάμε από IPA Ισοπροπανόλη
για 1 λεπτό και τέλος το ξεπλένουμε με νερό DI για 5 λεπτά. Το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται στα
σχήματα  32  και  33.  Το  νιτρίδιο  του  πυριτίου  (SiNx)  είναι  επί  του  παρόντος  το  πιο  συχνά
χρησιμοποιούμενο διηλεκτρικό σε χωρητικούς διακόπτες MEMS.
   Φυσικά, τώρα που αφαιρείται η φωτορητίνη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το προφιλόμετρο για
να μετρήσουμε το πάχος του νιτρίδιου του πυριτίου. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 34, το ύψος του SiN
είναι περίπου 1002 Å.
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Σχήμα 32: Φωτογραφία μικροσκοπίου του επιθυμητού μοτίβου
διηλεκτρικού πάνω από τις γραμμές μεταφοράς. Το επιπλέον διηλεκτρικό

SiNx έχει αφαιρεθεί.



- 35 -

Σχήμα 33: Μεγέθυνση του σχήματος 32.

Σχήμα 34: Πάχος του διηλεκτρικού SiNx.



Βήμα 11 – Λιθογραφία για “Πλωτό Ηλεκτρόδιο” (Floating Electrode)
   Μια βασική παράμετρος  για την απόδοση των χωρητικών διακοπτών RF MEMS είναι το μέγεθος
της χωρητικότητας  της  κάτω κατάστασης, η οποία περιορίζεται από την τραχύτητα και τη χαμηλή
επιπεδότητα τόσο  του  διηλεκτρικού  στρώματος  όσο  και  του  κινούμενου  οπλισμού  (γέφυρα).
Προκειμένου να  επιτευχθεί  υψηλός  και  σταθερός  λόγος  χωρητικότητας  Con/Coff,  έχει  προταθεί  μια
εναλλακτική  λύση  εισάγοντας  ένα  επιπλέον  ηλεκτρόδιο  στην  κορυφή  του  διηλεκτρικού  [39].  Η
λειτουργία του RF MEMS θα περιγραφεί αργότερα σε αυτό το κεφάλαιο. 
   Μια πολύ γνωστή διαδικασία, που χρησιμοποιήθηκε στα προηγούμενα βήματα, με τη μόνη διαφορά
ότι τώρα χρησιμοποιούμε αρνητική φωτορητίνη. Χρησιμοποιήσαμε το nLof 2020  στα δισκία για τη
φωτολιθογραφία μας. Περιστρέψαμε το δισκίο με αυτό και χρησιμοποιήσαμε επιτάχυνση 4000 rpm/s
και 4.000 rpm για 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, ακολούθησε ένα μαλακό ψήσιμο στους 110oC για
1,5 λεπτό. Στη συνέχεια, ευθυγραμμίσαμε τη μάσκα που φαίνεται στο Σχήμα 35, εκθέσαμε το δείγμα
για 8,5 δευτερόλεπτα και για το ψήσιμο μετά την έκθεση, τοποθετήσαμε τα δισκία στην θερμική πλάκα
στους 107,5oC για 1 λεπτό. Τέλος, βυθίσαμε το δείγμα μας στον εμφανιστή AZ 826 MIF (TMAH) για
30 δευτερόλεπτα και δημιουργήσαμε  τα σχήματα που θέλαμε. Στα σχήματα 36 και 37 δείχνουμε το
αποτέλεσμα.
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Σχήμα 35: (αριστερά) Περίοδος της τρίτης μάσκας. (δεξιά) Με μπλε φαίνεται, η περιοχή που
θα εκτεθεί και θα γεμιστεί με πλατίνα για το ηλεκτρόδιο.



Βήμα 12 –  Εναπόθεση 5nm Cr/30nm Pt
   Προκειμένου να δημιουργήσουμε το πλωτό ηλεκτρόδιο από πλατίνα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε
το Temescal για να εναποθέσουμε το χρώμιο (Cr) πρώτα, για συγκολλητικούς λόγους και μετά πλατίνα
(Pt). Έτσι, σε κενό 1,8×10-7 Torr,  εναποθέσαμε 50 Å χρώμιο και 300 Å πλατίνας με ρυθμό 3,5 Å/s.
Τώρα το δισκίο καλύπτεται από πλατίνα.
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Σχήμα 36: Φωτογραφία μικροσκοπίου εκτεθειμένου δισκίου
(μέση), έτοιμο για εναπόθεση πλατίνας.

Σχήμα 37: Μεγέθυνση του σχήματος 36.



Βήμα 13 – Απομάκρυνση της Πλατίνας (lift-off)
   Μετά  την  εναπόθεση,  έχουμε  ένα  στρώμα  αρνητικής  φωτορητίνης πάνω  από  το δισκίο που
καλύπτεται με χρώμιο και πλατίνα, τα οποία δεν είναι απαραίτητα. Θα αφαιρέσουμε αυτό το μέταλλο
χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο 2.4.4. Έτσι, βυθίζουμε το δισκίο σε ακετόνη για
10 λεπτά, σε ισοπροπανόλη για 2 λεπτά και μετά ξεπλένουμε καλά σε νερό DI και στεγνώνουμε. Όπως
φαίνεται στα σχήματα  38 και  39, το ηλεκτρόδιο είναι έτοιμο. Και εδώ όπως και στα προηγούμενα
βήματα πήραμε μια μέτρηση πάχους του πλωτού ηλεκτροδίου.
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Σχήμα 38: Φωτογραφία μικροσκοπίου RF MEMS με ηλεκτρόδιο
αριστερά και χωρίς ηλεκτρόδιο δεξιά.

Σχήμα 39: Μεγέθυνση του σχήματος 38.



Βήμα 14 – Λιθογραφία για ακροδέκτες ηλεκτρικών επαφών (Pads)
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Σχήμα 40: Πάχος της στρώσης της πλατίνας. 

Σχήμα 41: (αριστερά) Περίοδος της τέταρτης μάσκας. (δεξιά) Με κίτρινο και
πράσινο είναι η περιοχή που θα είναι εκτεθειμένη και γεμισμένη με χρυσό για

τους ακροδέκτες ηλεκτρικών επαφών.



   Σε αυτό το βήμα, θα χρησιμοποιήσουμε για άλλη μια φορά αρνητική φωτορητίνη (AZ Lof 2020) για
να δημιουργήσουμε περιοχές,  έτοιμες  να γεμίσουν με  εναπόθεση μετάλλου στο επόμενο βήμα.  Η
μάσκα που χρησιμοποιήσαμε φαίνεται στο Σχήμα 41.
   Περιστρέψαμε  τo  δισκίο και  χρησιμοποιήσαμε  επιτάχυνση  4000  rpm/s  και  5.000  rpm για  30
δευτερόλεπτα.  Στη  συνέχεια,  ακολούθησε  ένα  ψήσιμο  (softbake)  στους  110oC για  1,5  λεπτό.  Στη
συνέχεια,  ευθυγραμμίσαμε  τη  μάσκα  που  φαίνεται  στο  Σχήμα  41,  εκθέσαμε  το  δείγμα  για  8,5
δευτερόλεπτα και για το ψήσιμο μετά την έκθεση, τοποθετήσαμε τα δισκία στη θερμική πλάκα στους
107,5oC για 1 λεπτό. Τέλος, βυθίσαμε το δείγμα μας στον  εμφανιστή AZ 826 MIF (TMAH) για 30
δευτερόλεπτα και δημιουργήσαμε σχήματα όπως φαίνεται στις εικόνες 42 και 43. 
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Σχήμα 42: Φωτογραφία μικροσκοπίου που δείχνει τις 8 περιοχές
των ηλεκτρικών επαφών που είναι έτοιμες για εναπόθεση.

Σχήμα 43: Μεγέθυνση του σχήματος 42.



Βήμα 15 – Εναπόθεση 5nm Cr/100nm Au 
  Ομοίως  με  το  βήμα  12,  για  να  δημιουργήσουμε  τα  χρυσά  μεταλλικά  ηλεκτρόδια,  πρέπει  να
χρησιμοποιήσουμε  το  Temescal  για  να εναποθέσουμε πρώτα  το  χρώμιο  (Cr),  για  συγκολλητικούς
λόγους και μετά χρυσό (Au). Έτσι,  σε κενό 1,4×10-7 Torr,  εναποθέσαμε 50 Å χρώμιο και 1000 Å
χρυσού με ρυθμό 3,5 Å/s. Τώρα το δισκίο καλύπτεται από χρυσό.

Βήμα 16 – Απομάκρυνση του Χρυσού (lift-off)
   Μετά  την  εναπόθεση,  έχουμε  ένα  στρώμα  αρνητικής  φωτορητίνης  πάνω  από  το δισκίο που
καλύπτεται με χρώμιο και χρυσό, τα οποία δεν χρειάζονται. Θα αφαιρέσουμε το πλεόνασμα μετάλλου
χρησιμοποιώντας  τη  μέθοδο  του lift-off.  Έτσι,  βυθίσαμε  τo  δισκίο σε  ακετόνη  για  10  λεπτά,  σε
ισοπροπανόλη για 2 λεπτά και  στη συνέχεια ξεπλύναμε καλά σε νερό DI και  το  στεγνώσαμε.  Οι
μεταλλικοί ακροδέκτες ηλεκτρικής επαφής είναι τώρα έτοιμοι όπως φαίνεται στα σχήματα 44 και 45.
   Επιπλέον, έγινε μια μέτρηση του πάχους για να διασφαλιστεί ότι έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Οι  μεταλλικοί  ακροδέκτες  είχαν ύψος  1084 Å και  το  επιθυμητό πάχος  ήταν 1000 Å.  Η μέτρηση
φαίνεται παρακάτω στο Σχήμα 44.
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Σχήμα 44: Φωτογραφία μικροσκοπίου με τους μεταλλικούς ακροδέκτες
ηλεκτρικών επαφών έτοιμους.
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Σχήμα 45: Μεγέθυνση του σχήματος 44.

Σχήμα 46: Πάχος των ακροδεκτών ηλεκτρικών επαφών από Au .



Βήμα 17 – Θυσιαζόμενο στρώμα (sacrificial layer) για τη Γέφυρα
  Για αυτό το βήμα, θα  χρησιμοποιήσουμε την πέμπτη μάσκα μας, αυτή που θα μας βοηθήσει να
δημιουργήσουμε τη βάση της γέφυρας.  Η διάταξή μας έχει  σχεδόν ολοκληρωθεί.  Τώρα πρέπει  να
δημιουργήσουμε τη γέφυρα του RF MEMS που είναι το τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας κατασκευής. Στο επόμενο βήμα θα αναπτύξουμε μια νέα φωτορητίνη που θα μας βοηθήσει
να δημιουργήσουμε ακριβώς αυτό.
   Χρησιμοποιήθηκε η φωτορητίνη PMGI (Polymethylglutarimide) SF11, το οποίο χρησιμοποιείται
κάτω  από  φωτορητίνη  σε  μια  στοίβα  δύο  στρωμάτων.  Είναι  επίσης  ανθεκτική  στην  υπεριώδη
ακτινοβολία και μπορεί να εκτεθεί μόνο σε βαθύ υπεριώδες φως (DUV)  [40], ειδικότερα 185nm &
254nm, τα μήκη κύματος της λάμπας μας.
   Περιστρέψαμε το δισκίο με αυτό και χρησιμοποιήσαμε επιτάχυνση 4000 rpm/s και 4.000 rpm για 30
δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, ακολούθησε ένα ψήσιμο στους 200oC για 1 λεπτό. Το πρώτο στρώμα
PMGI είναι έτοιμο. Για το δεύτερο στρώμα περιστρέψαμε το δισκίο με PMGI και χρησιμοποιήσαμε
ξανά μια επιτάχυνση 4000 rpm/s και 4000 rpm για 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, ακολούθησε ένα
ψήσιμο στους 200oC για 2 λεπτά. Το δεύτερο στρώμα του PMGI είναι έτοιμο.

Βήμα 18 – Φωτολιθογραφία για το άνοιγμα του θυσιαζόμενου στρώματος 
   Για να κάνουμε τη βάση για τη γέφυρα μας, πρέπει να ανοίξουμε το PMGI, αφήνοντας τον χρυσό
των  δεξιών  και  αριστερών  γραμμών  μεταφοράς  εκτεθειμένο.  Αυτό  μπορεί  να  επιτευχθεί
χρησιμοποιώντας  μία άλλη  φωτορητίνη που θα προστατεύσει το υπόλοιπο PMGI εκτός από τα δύο
σημεία βάσης.
  Η  φωτορητίνη  που  χρησιμοποιήθηκε  για  αυτήν  τη  διαδικασία  ήταν  η θετική  φωτορητίνη που
χρησιμοποιήθηκε στα προηγούμενα βήματα. Περιστρέψαμε το δισκίο με αυτό και χρησιμοποιήσαμε
επιτάχυνση 4000 rpm/s και 4000 rpm για 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, ακολούθησε ένα μαλακό
ψήσιμο στους 90oC για 50 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήσαμε μια μάσκα με κατάλληλο
σχήμα πάνω  από  τις  δύο  γραμμές  μεταφοράς,  εκθέσαμε  το  δείγμα  για  7,5  δευτερόλεπτα.  Τέλος,
βυθίσαμε  το  δείγμα  μας  στον  εμφανιστή AZ  826  MIF  (TMAH)  για  30  δευτερόλεπτα  και
δημιουργήσαμε το σχέδιο που θέλαμε. 
   Μετά από αυτό, εκθέσαμε το δείγμα σε DUV για 310 δευτερόλεπτα. Το εκτεθειμένο PMGI έγινε
διαλυτό και βυθίζοντας to δισκίο σε έναν εμφανιστή PMGI που ονομάζεται XP 101A, το αφαιρέσαμε
και έτσι ο χρυσός από τις γραμμές μεταφοράς έγινε εκτεθειμένος.    
   Τώρα που έχουμε επεξεργαστεί το PMGI, η φωτορητίνη δεν χρειάζεται πλέον, εμποτίζοντας το σε
ακετόνη  για  1  λεπτό,  στη  συνέχεια  σε  ισοπροπανόλη  για  1  λεπτό  και  σε  νερό  DI  για  5  λεπτά,
αφαιρέσαμε την επιπλέον φωτορητίνη.

Βήμα 19 – Πλάσμα O2 (Ashing)
Σε αυτό το βήμα, χρησιμοποιήσαμε το πλάσμα Ο2 για να αφαιρέσουμε τυχόν υπολείμματα πολυμερούς
στo δισκίο. Αυτή η διαδικασία αφήνει το PMGI αβλαβές ή τουλάχιστον δεν το επηρεάζει σημαντικά.
   Τώρα που τα σχήματα είναι τελείως καθαρά μετρήσαμε το πάχος του PMGI, το οποίο αργότερα θα
είναι  το  διάκενο αέρα μεταξύ της  αερογέφυρας  και  της  μεσαίας  γραμμής  μεταφοράς.  Η μέτρηση
φαίνεται παρακάτω στο Σχήμα 47 και το πραγματικό ύψος είναι 19623 Å ή περίπου 1,9 μm.
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Βήμα 20 – Εναπόθεση ηλεκτρικής διασύνδεσης (Seed Layer) 3 nm Cr/40 nm Au
   Για αυτό το βήμα, αν και θα χρησιμοποιούμε το σύστημα Temescal,  υπάρχει μια διαφορά. Δεν
θέλουμε  τα  μέταλλα  να  εναποτίθενται  κάθετα.  Δεδομένου  ότι  πρόκειται  να  δημιουργήσουμε  μια
γέφυρα  πάνω  από  τη  διάταξη,  χρειαζόμαστε  κάποιο  είδος  εναπόθεσης  που  θα  βοηθήσει  στην
υποστήριξη της γέφυρας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με περιστρεφόμενη εναπόθεση, όχι όμως κάθετα,
αλλά με γωνία περίπου 45ο για να καλύψει τα τοιχώματα του PMGI με Cr και Au. Έτσι, σε κενό
1,4×10-7 Torr, εναποθέσαμε 30 Å χρωμίου και 400 Å χρυσού με ρυθμό 3,5 Å/s. Τώρα το δισκίο και τα
κενά πάνω από τις γραμμές μεταφορας καλύπτονται από χρυσό. Το αποτέλεσμα φαίνεται στα σχήματα
48 και 49 παρακάτω. 
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Σχήμα 47: Πάχος του PMGI.
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Σχήμα 49: Μεγέθυνση του σχήματος 48.

Σχήμα 48: Φωτογραφία μικροσκοπίου της διάταξης καλυμμένης με
χρυσό.



Βήμα 21 – Λιθογραφία για την Γέφυρα

   Σε αυτό το βήμα, θα χρησιμοποιήσουμε για άλλη μια φορά αρνητική φωτορητίνη (AZ Lof 2020) για
να δημιουργήσουμε περιοχές χωρίς φωτορητίνη, έτοιμες να γεμίσουν με χρυσό από την ηλεκτρολυτική
εναπόθεση στο επόμενο βήμα.
  Περιστρέψαμε  το δισκίο και  χρησιμοποιήσαμε  επιτάχυνση  4000  rpm/s και  5.000 rpm  για  30
δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, ακολούθησε ένα μαλακό ψήσιμο (softbake) στους 110oC για 1 λεπτό. Στη
συνέχεια,  ευθυγραμμίσαμε  τη  μάσκα  που  φαίνεται  στο  Σχήμα  50,  εκθέσαμε  το  δείγμα  για  8,5
δευτερόλεπτα και για το ψήσιμο μετά την έκθεση, τοποθετήσαμε το δισκίο στην θερμική πλάκα στους
107,5oC για 1 λεπτό. Τέλος, βυθίσαμε το δείγμα μας στον  εμφανιστή AZ 826 MIF (TMAH) για 30
δευτερόλεπτα  και  δημιουργήσαμε  τα  ανοίγματα  για  τη  γέφυρα  (με  κόκκινο),  όπως  φαίνεται  στα
σχήματα 51 και 52.
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Σχήμα 50: (αριστερά) Περίοδος της έκτης μάσκας. (δεξιά) Με κόκκινο φαίνεται, η περιοχή
που θα εκτεθεί και θα γεμιστεί με χρυσό για την γέφυρα.

Σχήμα 51: Φωτογραφία μικροσκοπίου που δείχνει που θα λάβει
χώρα το η ηλεκτρολυτική εναπόθεση.



Βήμα 21 – Ηλεκτρολυτική εναπόθεση Au
Το διάλυμα που χρησιμοποιήσαμε για το βήμα αυτό είναι το NB Semiplate Au 100. Το NB Semiplate
Au 100 είναι ένα αλκαλικό, μη κυανιούχο ηλεκτρολυτικό σκεύασμα που παράγει ένα πολύ ποιοτικό
χρυσό με σταθερό πάχος και ελάχιστη τραχύτητα.
   Μετά τη διαδικασία  της ηλεκτρολυτικής εναπόθεσης αφαιρέσαμε την επιπλέον φωτορητίνη και
καταλήξαμε με τη γέφυρα που σχηματίστηκε, αλλά το PMGI εξακολουθεί να βρίσκεται στο δισκίο
όπως φαίνεται στο Σχήμα 53. 

Βήμα 22 – Χάραξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης (seed layer)
   Σε  αυτό  το  βήμα,  αφαιρέσαμε  τον  ανεπιθύμητο  χρυσό  με  τον  υγρό  χάραξης  χρυσού που
χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως (βήμα 4).  Τώρα που έχουμε εκθέσει  τον χρυσό,  μπορούμε να το
χαράξουμε με το ακόλουθο διάλυμα: 1 μέρος ιωδίου I2, 4 μέρη KI και 40 μέρη νερού DI. Βυθίστηκε το
δισκίο στο  διάλυμα  για  45  δευτερόλεπτα  και  στη  συνέχεια  χρησιμοποιήσαμε  ένα  δεύτερο  υγρό
χάραξης για το χρώμιο για 30 δευτερόλεπτα.
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Σχήμα 52: Μεγέθυνση του σχήματος 51.

Σχήμα 53: Φωτογραφία μικροσκοπίου που δείχνει τη διάταξη
με τη φωτορητίνη και το χρυσο αφαιρεμένα (βήμα 22), αλλά το

PMGI υπάρχει ακόμα.



Βήμα 23 – Ξηρή Χάραξη με Πλάσμα Ο2 για απελευθέρωση της γέφυρας (bridge release)
   Σε αυτό το βήμα, χρησιμοποιήσαμε το πλάσμα οξυγόνου για να αφαιρέσουμε το PMGI στο δισκίο
και να πραγματοποιηθεί μια ξηρή απελευθέρωση της γέφυρας. Η διάρκεια αυτού του σταδίου ήταν 4
ώρες. Οι οπές της γέφυρας κατασκευάζονται ώστε το πλάσμα οξυγόνου να μπορεί να διεισδύσει κάτω
από αυτή με αποτέλεσμα να αφαιρέσει το PMGI. Τα αποτελέσματα φαίνονται στα σχήματα 54, 55, 56
και 57 παρακάτω. Η διάταξη μας είναι πλέον ολοκληρωμένη.

3.3 Ένας πλήρως λειτουργικός Διακόπτης RF MEMS
   Ο διακόπτης που έχει κατασκευαστεί, λειτουργεί με ηλεκτροστατική ενεργοποίηση. Δηλαδή εάν δεν
εφαρμόζεται  διαφορά δυναμικού, ο κινούμενος οπλισμός (γέφυρα)  βρίσκεται στην επάνω θέση (up-
state) και η χωρητικότητα που προσφέρει ο διακόπτης είναι πολύ χαμηλή, της τάξης των fF. Υπό αυτές
τις συνθήκες, το σήμα εισόδου RF εισόδου θα μεταβεί στην έξοδο (RFout = RFin). Εάν εφαρμοστεί τάση
μεγαλύτερη από την τάση ενεργοποίησης στα ηλεκτρόδια του διακόπτη, τότε ο κινούμενος οπλισμός
θα έρθει στην κάτω θεση (down-state) και ο διακόπτης προσφέρει χωρητικότητα της τάξεως των pF.
Κάτω από αυτήν την κατάσταση, το σήμα RF εισόδου δεν θα μεταβεί στην έξοδο (RFout = 0).
   Οι  ομοιόμορφες ορθογώνιες  τρύπες  εισάγονται στη δομή της  γέφυρας για να βοηθήσουν στην
απελευθέρωση της μέσω του πλάσματος οξυγόνου. Η διάσταση των οπών είναι 10×10 μm2. Αυτές οι
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Σχήμα 54: Ολοκληρωμένη διάταξη RF MEMS. Σχήμα 55: Μεγέθυνση του σχήματος 54.

Σχήμα 56: Ίδια διάταξη αλλά με διαφορετικό
σχήμα γέφυρας.

Σχήμα 57: Μεγέθυνση του σχήματος 56.



οπές και η γεωμετρία της γέφυρας μπορούν να αλλάξουν τη σταθερά ελαστικής παραμόρφωσης k της
γέφυρας και κατά συνέπεια την τάση ενεργοποίησης [41]. 
   Τώρα, για να κατανοήσουμε καλύτερα τη λειτουργία του, πρέπει να εξηγήσουμε κάθε βήμα που
κάναμε από το υπόστρωμα έως τη γέφυρα.

Γραμμές μεταφοράς (Transmission Lines)
   Στη μηχανική ραδιοσυχνοτήτων, η γραμμή μεταφοράς είναι μία δομή που επιτρέπει την καθοδήγηση
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Οι γραμμές μεταφοράς χρησιμοποιούνται για σκοπούς όπως η σύνδεση
ραδιοφωνικών πομπών και δεκτών με τις κεραίες τους. Ουσιαστικά είναι ο κυματοδηγός.
   Τα συνηθισμένα ηλεκτρικά καλώδια αρκούν για τη μεταφορά σημάτων χαμηλών συχνοτήτων. Δεν
αρκούν όμως για μεταφορά σημάτων υψηλών συχνοτήτων, επειδή η ενέργεια τείνει να ακτινοβολείται
από  το  καλώδιο  ως  ραδιοκύματα,  προκαλώντας  απώλειες  ισχύος.  Οι  γραμμές  μεταφοράς
χρησιμοποιούν εξειδικευμένη κατασκευή για τη μεταφορά ηλεκτρομαγνητικών σημάτων με ελάχιστες
ανακλάσεις  και  απώλειες  ισχύος. Οι  γραμμές  μεταφοράς καθίστανται  απαραίτητες όταν  το  μήκος
κύματος της μεταδιδόμενης συχνότητας είναι αρκετά μικρό ώστε το μήκος του καλωδίου να γίνεται
σημαντικό μέρος του μήκους κύματος [43].
   Σε  ένα  ομοεπίπεδο  κυματοδηγό  όπως  στην  περίπτωσή μας,  οι  περισσότερες  από τις  απώλειες
συμβαίνουν  στην  περιοχή  κοντά  στις  άκρες  των  κυματοδηγών,  ως  αποτέλεσμα  της  μεγάλης
πυκνότητας ηλεκτρικού πεδίου [44].

Διηλεκτρικό
   Το διηλεκτρικό που χρησιμοποιείται πάνω από τον κεντρικό αγωγό του κυματοδηγού, ώστε να
αποφεύγεται το βραχυκύκλωμα κατά την ενεργοποίηση της γέφυρας [45]. Τέλος, όσο μεγαλύτερη η
διηλεκτρική σταθερά τόσο μεγαλύτερη χωρητικότητα μπορούμε να πετύχουμε στην κάτω κατάσταση
(down-state).  Αυτό  μπορεί  να  μας  φανεί  χρήσιμο  στις  χαρακτηριστικές  όπου  αλλάζοντας  τη
διηλεκτρική σταθερά , αλλάζει ο λόγος Cπάνω – Cκάτω. Ένας τρόπος για να αυξήσουμε ή να μειώσουμε
την χωρητικότητα είναι  αλλάζοντας  το  πάχος  του διηλεκτρικου.  Λεπτό διηλεκτρικό ισοδυναμεί  με
μεγάλη χωρητικότητα. Αυτό φαίνεται από τους Τύπους 1 και 2 παρακάτω:
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Σχήμα 58: 3D Σχέδιο των Γραμμών Μεταφοράς.



Η χωρητικότητα μεταξύ των οπλισμών όταν η γέφυρα είναι στην κάτω θέση:

    
  (Τύπος 1)  [42]

Η χωρητικότητα μεταξύ των οπλισμών όταν η γέφυρα είναι στην πάνω θέση:                                          

 (Τύπος 2)  [42]

όπου  εο η  διηλεκτρική  σταθερά  του  κενού,  εr η  σχετική  διηλεκτρική  σταθερά  του  νιτρίδιου  του
πυριτίου (SiNx), Α το εμβαδόν των οπλισμών, tδιηλ το πάχος του διηλεκτρικού, στην περίπτωσή μας το
νιτρίδιο του πυριτίου, gκενού το ύψος που βρίσκεται η γέφυρα από το διηλεκτρικό και Cff (fringing field
Capacitance) η  επιπλέον  χωρητικότητα  που  προκύπτει  όταν  το  ηλεκτρικό  πεδίο  “αγκαλιάζει”  τη
γέφυρα και δεν πηγαίνει ευθέως στο κάτω μέρος της γέφυρας.

“Πλωτό” Ηλεκτρόδιο (Floating Electrode)
   Τα MEMS με “πλωτό” ηλεκτρόδιο είναι μικροηλεκτρομηχανικοί χωρητικοί διακόπτες που έχουν μια
πρόσθετη  μεταλλική  στρώση  στην  κορυφή  του  διηλεκτρικού  φιλμ  που  χρησιμοποιείται  για  την
απομόνωση του κινούμενου οπλισμού από τη γραμμή μεταφοράς. Αυτό το μεταλλικό στρώμα είναι
απαλλαγμένο από ηλεκτρόδιο επαφής, επομένως “επιπλέει” και ενσωματώνεται για την εξάλειψη των
ανεπιθύμητων περιορισμών στην χωρητικότητα της κάτω κατάστασης (down-state) που προκύπτουν
από  την  τραχύτητα  της  επιφάνειας  του  διηλεκτρικού  και/ή  τη  χαμηλή  επιπεδότητα  του  άνω
ηλεκτροδίου λόγω παραμορφώσεων γέφυρας κατά την ενεργοποίηση της συσκευής . Με αυτόν τον
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Σχήμα 59: 3D Σχέδιο του Διηλεκτρικού.

Cπάνω=
εο⋅A

gκενού+(t διηλ

εr
)
+C ff

Cκάτω=
εο⋅A

( t διηλ

ε r
)



τρόπο επιτυγχάνεται σταθερή και μέγιστη χωρητικότητα κάτω κατάστασης που οδηγεί σε υψηλό λόγο
Cκάτω / Cπάνω που είναι μείζονος σημασίας για τη σωστή λειτουργία της συσκευής από άποψη RF.

Ακροδέκτες Ηλεκτρικών Επαφών
   Οι  μεταλλικοί  ακροδέκτες  χρησιμοποιούνται  βασικά για να διευκολύνουν την ολοκλήρωση της
διάταξης σε κυκλώματα μικροκυμάτων και να αποφεύγουν την καταστροφή των γραμμών μεταφοράς.
Οι  ακροδέκτες  πάνω  από το  “πλωτό”  ηλεκτρόδιο  είναι  εκεί  για  μετρήσεις.  Παρόλα  αυτά,  δεν
ασχοληθήκαμε με μετρήσεις του “πλωτού” ηλεκτροδίου σε αυτήν την εργασία.

Κινούμενος οπλισμός – Γέφυρα
   Τέλος, η γέφυρα είναι στην ουσία η καρδιά ενός χωρητικού RF MEMS. Η ευκολία της να κινείται
πάνω-κάτω αλλάζοντας  χωρητικότητα,  μόνο  με  την  εφαρμογή  τάσης,  την  καθιστά  κατάλληλη για

- 51 -

Σχήμα 60: 3D Σχέδιο του “Πλωτού” Ηλεκτροδίου.

Σχήμα 61: 3D Σχέδιο των Μεταλλικών ακροδεκτών ηλεκτρικής
επαφής.



εφαρμογές που απαιτούν διαχείρηση μικροκυματικών σημάτων. Όπως αναφέραμε νωρίτερα, υπάρχουν
τρύπες στη γέφυρα, οι οποίες βοηθούν στην αφαίρεση του θυσιαζόμενου στρώματος (sacrificial layer)
και την απελευθέρωση της γέφυρας με το πλάσμα οξυγόνου. Οι διαστάσεις και το σχήμα της γέφυρας
παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της τάσης ενεργοποίησης (pull in voltage).

3.4 Αποτελέσματα
   Τα  αποτελέσματα  ήταν  ικανοποιητικά,  γεγονός  που  υποδηλώνει  ότι  επιτύχαμε  διακόπτες  που
λειτουργούσαν  όπως  αναμενόταν  να  λειτουργούν.  Πρώτον,  η  απελευθέρωση  της  γέφυρας  ήταν
επιτυχής. Μπορούμε να το δούμε στο σχήμα 64 όπου φαίνεται ξεκάθαρα το διάκενο αέρα. Επίσης
αξίζει να αναφέρουμε ότι η παρακάτω εικόνα δείχνει τη μισή διάταξη. Στα αριστερά της φωτογραφίας
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Σχήμα 62: 3D Σχέδιο της βάσης της γέφυρας.

Σχήμα 63: 3D Σχέδιο της γέφυρας.



είναι η μέση της διάταξης, δηλαδή, ο κεντρικός αγωγός του κυματοδηγού, ενώ δεξιά βλέπουμε το άκρο
της γέφυρας που ακουμπά τον έναν από τους δύο αγωγούς γείωσης του κυματοδηγού.

   Ένας ακόμα λόγος  για τον οποίο η διαδικασία κατασκευής ήταν επιτυχής ήταν το γεγονός ότι
αποφύγαμε την μηχανική παραμόρφωση στις γέφυρες χρυσού. Η παραμόρφωση μπορεί να ελεγχθεί
στις λεγόμενες μπάρες παραμόρφωσης (stress bars)  που ήταν σε κάθε περίοδο που κατασκευάσαμε.
Όπως φαίνεται παρακάτω στα Σχήματα 65 και 66, οι μπάρες παραμόρφωσης είναι ευθείες και δεν
κάμπτονται. Επιπλέον, στο Σχήμα 67 φαίνεται η επιφάνεια της γέφυρας όπου μπορεί κανείς να δει μετά
την ηλεκτρολυτική εναπόθεση (electroplating).
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Σχήμα 64: Μετά την επιτυχή απελευθέρωση της γέφυρας φαίνεται το κενό
κάτω από τη γέφυρα RF MEMS.

Σχήμα 65: Μπάρες παραμόρφωσης. Σχήμα 66: Μεγέθυνση μιας μπάρας
παραμόρφωσης.



   Τέλος, μπορεί να φαινόταν ότι η απελευθέρωση της γέφυρας ήταν επιτυχές, αλλά δεν μπορούμε να
γνωρίζουμε με  βεβαιότητα  εάν δεν  μετρήσουμε  κάποιες  χαρακτηριστικές  Χωρητικότητας  –  Τάσης
(Capacitance – Voltage (C-V)) για να καταγράψουμε την ηλεκτρική συμπεριφορά της διάταξης δηλαδή
αν  λειτουργεί  σωστά.  Όλα  τα  αποτελέσματα  που  φαίνονται  παρακάτω  στα  σχήματα  68  και  69
προέρχονται από διατάξεις σε υπόστρωμα γυαλιού. 

  Από  αυτές τις δύο  χαρακτηριστικές προκύπτει  το  εξής  συμπέρασμα. Όπως  περιγράφεται  στην
ενότητα 1.5.4, είναι φανερή η ύπαρξη δύο διακριτών καταστάσεων (Cπάνω  και Cκάτω) που προκύπτουν
από τις δύο θέσεις του κινούμενου οπλισμού. Δεδομένης της επιτυχίας της πειραματικής διαδικασίας
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Σχήμα 67: Επιφάνεια της γέφυρας μετά την ηλεκτρολυτική εναπόθεση.

Σχήμα 68: Τυπική Χαρακτηριστική C-V ενός χωρητικού
RF MEMS. 

Σχήμα 69: Τυπική Χαρακτηριστική C-V ενός χωρητικού
RF MEMS. 



πολλά μπορούν να γίνουν για να αλλάξουμε κάποια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του διακόπτη.  Για
παράδειγμα,  όπως  αναφέραμε  πριν  η  γεωμετρία  της  γέφυρας  μπορεί  να  αλλάζει  την  τάση
ενεργοποιήσης (pull in voltage). Γενικά, μια μεγαλύτερη σταθερά ελαστικής παραμόρφωσης k είναι
ικανή να  μεγαλώσει  την  τάση ενεργοποίησης  [41]. Ένας  άλλος  τρόπος  είναι  αλλάζοντας  το  κενό
μεταξύ γέφυρας και του κάτω ηλεκτροδίου. Αυτό μπορεί να αλλάξει σημαντικά το λόγο χωρητικότητας
της διάταξης (Τύπος 2).

3.5 Εφαρμογές
   Οι χωρητικοί διακόπτες RF MEMS είναι πολλά υποσχόμενες διατάξεις για πολλές εφαρμογές, ειδικά
στον τομέα των ασύρματων επικοινωνιών. Η εξαιρετικά υψηλή γραμμικότητά τους, σχεδόν μηδενική
κατανάλωση ισχύος, η συμβατότητα με την τεχνολογία πυριτίου και η ικανότητα διαχείρισης σημάτων
έως  και  100  GHz,  τα  καθιστούν  τον  πιο  εξέχοντα  υποψήφιο  για  την  διαδοχή  των  συμβατικών
διακοπτών με βάση τους ημιαγωγούς [33].
Έχοντας πει όλα αυτά, ας δούμε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το RF MEMS. Όπως αναφέρθηκε
προηγουμένως,  δημιουργήσαμε  έναν  διακόπτη  που  χρησιμοποιεί  χωρητικότητα.  Ουσιαστικά,  είναι
μέρος ενός πομποδέκτη. Ένας πομποδέκτης είναι μια συσκευή που αποτελείται από έναν πομπό και
έναν δέκτη, ο οποίος επιτρέπει τη μετάδοση / λήψη ενός σήματος. 
   Το κεντρικό στοιχείο των πομποδεκτών είναι το τελικό (ή αρχικό στην περίπτωση του δέκτη) τμήμα
μικροκυμάτων  που  αποτελείται,  μεταξύ  άλλων  από  τους  ενισχυτές  υψηλής  ισχύος  (High  Power
Amplifier  –  HPA)  για  τη  μετάδοση  του  σήματος,  τους  ενισχυτές  χαμηλού  θορύβου  (Low  Noise
Amplifier – LNA) για τη λήψη του σήμα, μια κοινή κεραία λήψης / μετάδοσης και έναν διακόπτη που
επιτρέπει  τη  μετάβαση  από  το  κύκλωμα  μετάδοσης  στο  κύκλωμα  λήψης.  Ο  διακόπτης  που
κατασκευάσαμε, δηλαδή.
   Οι  εφαρμογές  στις  οποίες  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  αυτός  ο  διακόπτης  είναι  ουσιαστικά
οποιαδήποτε  εφαρμογή  που  χρησιμοποιεί  πομποδέκτες  στο  εύρος  συχνοτήτων  που  αναφέραμε
προηγουμένως,  για  παράδειγμα,  ασύρματα  δίκτυα  5G  και  γενικά  μπορούν  να  βοηθήσουν  στην
επίτευξη αυτού που ονομάζεται Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things – IoT). Η φιλοσοφία του
IoT είναι η σύνδεση όλων των ηλεκτρονικών συσκευών μεταξύ τους σε τοπικό δίκτυο ή με σύνδεση
στο Διαδίκτυο. Μπορούν επίσης να είναι χρήσιμα για την αυτοκινητοβιομηχανία όσον αφορά θέματα
αυτονομίας και εθνικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των RADAR επόμενης γενιάς. 
   Αυτές  οι  επερχόμενες  εφαρμογές  έχουν  αναβαθμισμένες  απαιτήσεις  όπως  υψηλότερη  ισχύς,
υψηλότερη  συχνότητα  λειτουργίας,  χαμηλότερο  αποτύπωμα,  βελτιωμένη  λειτουργικότητα  και
χαμηλότερο κόστος και τα RF MEMS είναι το κλειδί για την επίτευξή αυτών των απαιτήσεων.

Αναφορές

3.1
[33] Rebeiz, G. M. (2003). RF MEMS switches: status of the technology. TRANSDUCERS  ’03. 12th 

International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems. Digest of Technical 
Papers (Cat. No.03TH8664). doi:10.1109/sensor.2003.1217118

- 55 -



3  .  2  
[34] Götze, J. (2009). Chemistry, textures and physical properties of quartz — geological interpretation and 

technical application. Mineralogical Magazine, 73(4), 645-671. doi:10.1180/minmag.2009.073.4.645.

[35] Clean Room – Class 1000. Retrieved from: 
<http://engineering.dartmouth.edu/microeng/class100.1000.html>.

[36] Hoogvliet, J. C., & van Bennekom, W. P. (2001). Gold thin-film electrodes: an EQCM study of the 
influence of chromium and titanium adhesion layers on the response. Electrochimica Acta, 47(4), 599–
611. doi:10.1016/s0013-4686(01)00793-9.

[37] Morgan, D. V.; Board, K. (1991). An Introduction To Semiconductor Microtechnology (2nd ed.). 
Chichester, West Sussex, England: John Wiley & Sons. p. 27. ISBN 978-0471924784. 

[38] Pierson, Hugh O. (1992). Handbook of chemical vapor deposition (CVD). William Andrew. p. 282. 
ISBN     978-0-8155-1300-1  .

[39] Papaioannou, G., Giacomozzi, F., Papandreou, E., & Margesin, B. (2011). Floating electrode 
microelectromechanical system capacitive switches: A different actuation mechanism. Applied Physics 
Letters, 99(7), 073501. doi:10.1063/1.3624830.

[40] PMGI & LOR Lift-off Resists. Retrieved from:<https://kayakuam.com/products/pmgi-lor-lift-off-
resists/>.

3.3
[41] Peroulis, D., Pacheco, S. P., Sarabandi, K., & Katehi, L. P. B. (2003). Electromechanical 

considerations in developing low-voltage RF MEMS 

[42] Girija Sravani, K., & Srinivasa Rao, K. (2017). Analysis of RF MEMS shunt capacitive switch with 
uniform and non-uniform meanders. (Τύπος 1 & 2)

[43] Lakshmi Narayana, T., Girija Sravani, K., & Srinivasa Rao, K. (2017). Design and analysis of CPW 
based shunt capacitive RF MEMS switch. Cogent Engineering, 4(1). 
doi:10.1080/23311916.2017.1363356.

[44] Fernández-Bolaños, M., Perruisseau-Carrier, J., Dainesi, P., & Ionescu, A. M. (2008). RF MEMS 
capacitive switch on semi-suspended CPW using low-loss high-resistivity silicon substrate. 
Microelectronic Engineering, 85(5-6), 1039–1042. doi:10.1016/j.mee.2008.01.093.

[45] Koutsoureli, M., Xavier, S., Michalas, L., Lioutas, C., Bansropun, S., Papaioannou, G., & Ziaei, A. 
(2016). Electrical properties of nanostructured SiN films for MEMS capacitive switches. Journal of 
Micromechanics and Microengineering, 27(1), 014001. doi:10.1088/0960-1317/27/1/014001.

--- End of Chapter 3 ---

- 56 -

https://kayakuam.com/products/pmgi-lor-lift-off-resists/
https://kayakuam.com/products/pmgi-lor-lift-off-resists/
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-8155-1300-1
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0471924784
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
http://engineering.dartmouth.edu/microeng/class100.1000.html

