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 با قابلیت تنظیم برای شتاب موردنظر ارائه، در این مقاله طراحی و شبیهسازی ساختار جدیدی از سوئیچ میکرو ماشینی عملکننده با شتاب:چکیده
 جهت تنظیم شتاب.( الی نود جی میسر گردیده استg)  با استفاده از سوئیچ پیشنهادی امکان سنجش شتاب در محدوده بین میلی جی.شده است
 به علت رنج، از تحریک الکترواستاتیک شانهای.موردنظر در بازه ذکر شده از دو تحریک الکترواستاتیک شانهای و پیزوالکتریک استفاده شده است
) بهره بردهpull in( خطی باالی آن و تحریک پیزوالکتریک به علت دقت باالی تنظیم سوئیچ در شتابهای خیلی کم و عدم وجود پدیده پایین کش
 در بخش. در ساختار پیشنهادی جهت جلوگیری از پدیده پایین کش از متوقف کننده در تحریک الکترواستاتیک استفاده شده است.شده است
 بر اساس طراحی انجامگرفته رزولوشن ساختار.تحریک پیزوالکتریک معادالت حاکم بر جابجایی ناشی از تحریک پیزوالکتریک استخراج شده است
 ولت۸5  ولت و حداکثر ولتاژ تنظیم تحریک پیزوالکتریک50  ولتاژ آستانه پایین کش برای تحریک الکترواستاتیک شانهای. جی است0/15 حدود
) شبیهسازی شده و نمودارهای حاصل از شبیهسازیintellisuite(  ساختار پیشنهادی بر اساس محاسبات انجامگرفته در نرمافزار اینتلیسویت.است
.جهت صحت سنجی با نمودارهای حاصل از متلب مقایسه شده است
. تحریک الکترواستاتیک، قابل تنظیم، سیستمهای میکرو الکترومکانیک، شتاب، سوئیچ:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper design and simulation of a new tunable acceleration MEMS switch is proposed. Using the proposed switch, it
is possible to measure the accelerations in the range between milli-g and 90g. To tune the desired acceleration switching, two actuators
are used. These actuators are electrostatic comb drive and piezoelectric actuator. The electrostatic comb drive actuator operates in high
linear range and the piezoelectric actuator can measure very low accelerations without pull in phenomenon. In the structure, the stopper
is used to avoid pull in phenomenon due to the electrostatic actuation. In the piezoelectric actuator section, the governing equations for
the deflection due to piezoelectric actuation is extracted. Based on design, the resolution is about 0.15g. The pull in voltage of
electrostatic comb drive actuator is 50 volt and maximum voltage tuning of piezoelectric actuator is 85 volt. To verify, the proposed
structure is first calculated using matlab software and then simulated using intellisuite software.
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 -1مقدمه
تکنولوژی میکروماشینینگ در دهههای اخیر رشد چشمگیری در
شاخههای مختلف علمی و صنعتی داشته است [ .]1-27سوئیچ
عملکننده با شتاب یکی از محصولهای این تکنولوژی نوین است.
سوئیچ ذکرشده نوعی از سوئیچهای الکتریکی است که در شتاب تعریف
شدهای عمل کرده و اتصال الکتریکی را برقرار میکند .این نوع از
سوئیچها کاربردهای وسیعی در ایمنی خودرو جهت باز کردن کیسه هوا
و قطع بنزین در تصادفات و در دستگاههای پرتابل نظیر تلفن همراه
دارند .از طرف دیگر قطعاتی که با استفاده از تکنولوژی ممز ساخته
شدهاند دارای ویژگیهای خاص نظیر کوچکی در اندازه ،توان مصرفی
کم ،حساسیت باال و نسبتًا ارزان در مقایسه با انواع مشابه دیگر میباشند.
به همین علت در سالهای اخیر توجه به ساخت سوئیچهای عملکننده
با شتاب با تکنولوژی ممز بیشتر شده است .اولین سوئیچ عملکننده با
شتاب و با استفاده از تکنولوژی ممز در سال  1972توسط ولف و
همکاران [ ]1ساخته شد .این سوئیچ شامل مجموعهای از بیمهای یکسر
گیردار با طولهای متفاوت است .بهطوریکه هر بیم با یک شتاب معین
عمل کلید زنی را انجام میدهد .طرز عمل سوئیچ به این صورت است
که با اعمال شتاب معین و با در نظر گرفتن جرم بیم و فاصله نوک بیم
از سطح ویفر ،نوک بیم به پد روی سطح ویفر برخورد کرده و اتصال
موردنظر برقرار میشود .کارهای انجامگرفته بعدی را میتوان در
دستهبندیهای مختلف قرارداد .بر اساس این دستهبندیها حرکت جرم
متحرک در تعدادی از سوئیچهای در راستای عمود بر سطح ویفر []1-7
و در تعدادی دیگر بهصورت افقی و در راستای سطح ویفر [ ]۸-14است.
مطالعات متنوع دیگر انجام گرفته بر اساس مکانیسم ،شامل سوئیچ قفل
شونده [ ]13 ،11و سوئیچ عملکننده با مایع متحرک [ ]14است .علی
رغم کارهای مهم انجامگرفته ،تحقیقاتی که در زمینه سوئیچهای
عملکننده با شتاب قابل تنظیم صورت گرفته بسیار محدود است.
ازجمله آن تحقیقات میتوان به اولین کار انجامگرفته توسط ولف و
همکاران [ ]1اشاره کرد .در کار دیگر انجامشده توسط کیم و همکاران
[ ]9کلید زنی در دو جهت و تنظیم بهصورت پیوسته است .در نمونه
دیگر ارائهشده توسط کمار و همکاران [ ]10تنظیم کلید زنی بهصورت
دیجیتالی است و با استفاده از دو بیت ،شتابهای بسیار کم بین صفر و
یک جی اندازهگیری شده است.
در مقاله پیشنهادی ساختار جدیدی برای تنظیم پیوسته شتاب ارائه
شده است .این ساختار عالوه بر جدید بودن دارای تفاوتهای دیگر به
شرح زیر است  .در این ساختار برای اولین بار کلید زنی بهصورت تنظیم
پیوسته و در راستای عمود بر سطح ویفر انجامگرفته است .به همین
دلیل امکان استفاده از دو تحریک در یک ساختار به وجود آمده است .ا ز
طرف دیگر با توجه به استفاده از دو نوع تحریک ،اوالً امکان تنظیم در
یک بازه بزرگتر فراهم گردیده است .ثانیًا مزایای دو تحریک تواما مورد
استفاده قرارگرفته است .بطوریکه تحریک الکترواستاتیک شانهای محل
نقطه پایین کش را به عقب انداخته است و تحریک پیزو امکان سنجش
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شتابهای کوچکتر از یک جی را میسر کرده است .روابط حاکم بر
جابجایی جرم به ازای ممان خمشی ناشی از تحریک پیزوالکتریک برای
ساختار پیشنهادی ارائه شده است.
در این کار تحقیقی که در ادامه آمده است ابتدا ساختار و عملکرد سوئیچ
پیشنهادی توضیح داده شده است .سپس سوئیچ بر اساس مشخصات
موردنظر در دو قسمت الکترواستاتیک و پیزوالکتریک طراحی گردیده
است .در ادامه ساختار با استفاده از نرمافزار اینتلیسویت شبیهسازی شده
و نتایج شبیهسازی با نتایج حاصل از محاسبه جهت صحت سنجی مورد
مقایسه قرارگرفته است .درنهایت نتایج حاصله باکارهای دیگران مورد
مقایسه قرارگرفته است.

 -2ساختار و عملکرد سوئیچ
شکل  1ساختار کلی سوئیچ عملکننده با شتاب پیشنهادی را نشان می
دهد .ساختار پیشنهادی شامل جرم متحرک ،مجموعه فنرهای بیرونی و
داخلی ،صفحات شانهای متحرک وصل شده به یک چارچوب ،شانههای
ثابت ،پدهای اتصال سوئیچ ،پدهای بایاس و متوقف کنندهها است.
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شکل  :1شماتیک سوئیچ عملکننده با شتاب پیشنهادی

صفحات شانهای متحرک ،مابین فنرهای بیرونی و داخلی و متصل
به آنها قرارگرفتهاند .این صفحات شانهای از طریق فنرهای داخلی به
جرم متحرک متصل میباشند  .عملکرد ساختار پیشنهادی به این صورت
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است که با اعمال شتاب به جرم متحرک که از جنس فلز آلومینیوم است .
جرم مذکور به پایین کشیده شده و با اتصال به پدهای سوئیچ که روی
سطح ویفر قرارگرفتهاند باعث وصل الکتریکی بین پدهای اتصال شود.
هدف ،ارائه ساختاری است که بتواند عمل سوئیچینگ را به ازای
شتابهای مختلف انجام دهد .این کار با تغییر موقعیت اولیه جرم
متحرک نسبت به پدهای اتصال امکانپذیر است .در این صورت هرگاه
موقعیت تغییریافته جرم ،نسبت به پدها نزدیک باشد در شتابهای کم،
عمل سوئیچینگ صورت میگیرد و اگر این موقعیت تغییریافته دور از
پدها باشد با شتابهای بزرگ عمل سوئیچینگ امکانپذیر است .جهت
تنظیم موقعیت از دو تحریک الکترواستاتیک و پیزوالکتریک استفاده می
شود .بطوریکه جهت ایجاد تغییردرموقعیت اولیه تا نصف فاصله از پدها،
فقط از تحریک الکترواستاتیک و جهت قرار گرفتن جرم متحرک در نصف
دیگر فاصله بهطور همزمان از تحریک الکترواستاتیک و پیزوالکتریک
استفاده میشود  .با اعمال ولتاژ به صفحات شانهای متحرک و ثابت،
نیروی الکترواستاتیک ایجادشده بین صفحات ،مجموعه جرم متحرک و
فنرهای داخلی و همچنین فنرهای بیرونی را از موقعیت اولیه به سمت
پایین میکشد .الزم به توضیح است که در این مرحله تنها فنرهای
بیرونی خم میشوند و مجموعه صفحات شانهای متحرک ،فنرهای داخلی
و جرم متحرک در یک سطح به سمت پایین حرکت میکنند .اعمال
ولتاژ بیشتر و بهتبع آن حرکت بیشتر به سمت پایین تا جایی قابلقبول
است که این حرکت خطی باشد .از یک مکان به بعد ،اعمال ولتاژ بیشتر،
باعث جهش ناگهانی شانههای متحرک به سمت پایین شده و مجموعه
جرم متحرک و فنرهای داخلی و بیرونی را نیز با خود به سمت پایین
خواهد برد .این ناحیه ،غیرقابلکنترل و غیرقابل استفاده است .جهت
جلوگیری از وارد شدن شانههای متحرک به ناحیه مذکور از متوقف
کننده استفاده شده است .موقعیت متوقف کننده که در پیرامون پدها و
چسبیده به ویفر قرار دارد بهگونهای است که از ادامه حرکت شانههای
متحرک و فنرهای بیرونی به سمت پایین جلوگیری میکند .حال اگر
منظور ،سنجش شتابهای کم باشد جرم متحرک بایستی در نیمه
پایینی و نزدیک به پدها قرار بگیرد .در این حالت ابتدا ماکزیمم ولتاژ
تحریک الکترواستاتیک به صفحات شانهها اعمال میشود .این ولتاژ جرم
متحرک را تا نیمه ،پایین میآورد و نهایتًا حرکت جرم توسط متوقف
کنندهها متوقف میشود .در ادامه با حفظ ولتاژ تحریک الکترواستاتیک،
ولتاژ دوم به صفحات الیه پیزوالکتریک اعمال میشود .نیروی حاصل از
تحریک پیزوالکتریک که روی فنرهای داخلی قرارگرفتهاند جرم متحرک
را در نیمه پایینی جابجا کرده و در مکان موردنظر قرار میدهد.

 -3طراحی سوئیچ
اولین گام در طراحی سوئیچ ،تعیین مقادیر جرم و فنر ،متناسب با
حداکثر و حداقل شتاب اعمالی جهت سوئیچینگ است .گام بعدی،
تعیین اندازه ولتاژهای اعمالی به تحریکهای پیزوالکتریک و
الکترواستاتیک ،جهت تنظیم موقعیت جرم ،متناسب با شتابهای اعمالی
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در محدوده تعیینشده است .رابطه ( )1بیانگر ارتباط بین جرم ،فنر و
جابجایی به ازای شتاب اعمالی است[.]15
F=ma=kx
()1
بر اساس این معادله ،نیروی اعمالی به جرم  ،mموجب شتاب  aدر جرم
میشود و نیروی مقابلهکننده ناشی از فنر  ،kسیستم را بعد از طی مسافت
 xبه حالت تعادل درمیآورد  .بر اساس رابطه مذکور ،به ازای جرم و فنر
مشخص ،میزان جابجایی جرم ،متناسب با شتاب اعمالی است .از طرف
دیگر اندازه ضریب فنریت فنرها ،تأثیر مستقیم در اندازه ولتاژ اعمالی به
سیستم ،جهت تعیین موقعیت اولیه جرم دارد؛ بنابراین جهت پایین
آوردن ولتاژ اعمالی ،حتیاالمکان بایستی مقدار ضریب فنریت را پایین
در نظر گرفت .از طرف دیگر کم بودن مقدار ضریب فنریت نبایستی باعث
افزایش تنش بیشازحد مجاز روی فنرها گردد بهطوری این تنش از تنش
تسلیم ماده مورداستفاده در جرم و فنر بیشتر گردد .لذا با توجه به موارد
ذکرشده و همچنین پسخوردهای حاصل از محاسبات اولیه ،مقدار
ضریب فنریت معادل برابر  2/4نیوتن بر متر در نظر گرفته میشود .از
طرف دیگر کل جابجایی جرم با در نظر گرفتن حداکثر شتاب اعمالی و
تحریکهای اعمالشده تعیین میشود  .در این ساختار برای هرکدام از
جابجاییهای انجامشده ناشی از تحریکهای الکترواستاتیک و
پیزوالکتریک سه میکرومتر و در کل شش میکرومتر در نظر گرفته شده
است .حال با مشخص بودن حداکثر میزان جابجایی ،ضریب فنریت و
حداکثر شتاب اعمالی  90جی ،اندازه جرم موردنیاز از معادله یک
قابلمحاسبه بوده و مقدار  15/5میکروگرم به دست میآید .ساختار دارای
دو مجموعه فنر با نامهای فنرهای بیرونی و فنرهای داخلی است که
نسبت به همدیگر بهصورت سری قرارگرفتهاند.
مقدار ضریب فنریت معادل فنرهای داخلی و خارجی که بهصورت
 fixed-guided endقرارگرفتهاند در سه راستای  xو  yو  zبه ترتیب از
روابط ( )3( ،)2و ( )4به دست میآید [.]16
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در این روابط  h ،w ،Eو  lبه ترتیب مدول یانگ ،پهنا ،ضخامت و طول
فنرها است.
همانطور که در جدول یک آورده شده است؛ طراحی ساختار پیشنهادی
بهگونهای است که ضریب فنریت معادل فنرهای بیرونی و داخلی متصل
به جرم متحرک معلق ،در دو راستای  xو  yاز سه راستای  xو

yوz

بسیار زیاد است بطوریکه جابجایی ناشی از شتاب اعمالی برای محدوده
وسیعی از شتابها در دو راستای مذکور ناچیز است .بنابراین اگر شتاب
همزمان در سه راستا اعمال شود تأثیری در اندازهگیری شتاب در جهت
 zنخواهد داشت .در راستای  zمقدار ضریب فنریت به گونه ایست که
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نسبت به محدوده شتاب موردنظر ،جابجایی متناسب با شتاب اعمالی
صورت میگیرد .اگر در راستای موردنظر ،دو شتاب در جهتهای مختلف
اعمال شوند .شتاب منتجه برآیند دو شتاب اعمالی خواهد بود؛ و اگر یکی
از آنها شتاب مزاحم و در جهت مخالف شتاب موردنظر باشد به نظر می
رسد راهحلی برای حذف شتاب مزاحم وجود نداشته باشد .مقدار ضریب
فنریت بهدستآمده در باال ضریب فنریت معادل از دیدگاه شتاب اعمالی
و در راستای  zاست .طراحی ساختار از دیدگاه شتاب به گونه ایست که
فنریت معادل تقریبًا برابر با اندازه فنرهای داخلی است .بهعبارتدیگر
اندازه فنرهای بیرونی خیلی بزرگتر از اندازه فنرهای داخلی در نظر گرفته
شده است .مقادیر موردنظر در طراحی در راستای  zبرای فنرهای داخلی
دو و چهاردهم نیوتن بر متر و برای فنرهای خارجی سیودو نیوتن بر متر
است .بهعبارتدیگر فنرهای بیرونی بیشتر از ده برابر بزرگتر از فنرهای
داخلی است .این اختالف در فنریت باعث میشود شتاب اعمالی تنها
فنرهای داخلی را تحت تأثیر قرار داده و تأثیر شتاب بر فنرهای خارجی
ناچیز گردد.

سوئیچ شتاب قابل تنظیم . . .

پیزوالکتریک جهت تغییر موقعیت اولیه جرم استفاده شده است .وظیفه
تحریک الکترواستاتیک ،جابجایی جرم از حالت سکون و در فاصله شش
میکرومتری از پدهای اتصال تا فاصله سه میکرومتری از آنها است .
بطوریکه بتوان شتابهای در محدوده  50جی الی  90جی را با تغییر
تحریک الکترواستاتیک اندازه گرفت .تحریک الکترواستاتیک بهصورت
شانهای بوده و راستای حرکت شانهها در جهت عمود بر سطح ویفر است .
پروسه ساخت ساختار پیشنهادی بر اساس ماشینکاری سطحی است .به
علت محدودیتهای ماشینکاری سطحی امکان ایجاد شانههای با طول
بیشتر در جهت عمود بر سطح ویفر میسر نمیباشند و لذا با اعمال ولتاژ،
عالوه بر نیروی الکترواستاتیک ایجادشده بین صفحات شانههای متحرک
و ثابت ،نیروی الکترواستاتیک دومی نیز بین دو صفحه موازی شامل نوک
شانههای متحرک و صفحه موازی با آن در قسمت انتهایی شانههای ثابت
به وجود میآید که با توجه به فاصله کم بین دو صفحه ذکرشده نیروی
مذکور قابلتوجه است و بایستی در محاسبات مدنظر قرار گیرد .رابطه
( )5نیروهای الکترواستاتیک موجود در تحریک شانهای و همچنی ن
نیروی فنریت مقابلهکننده با این نیروهای الکترواستاتیک را نشان می
دهد[.]17

جدول  :1مشخصات هندسی و مواد تشکیلدهنده در ساختار
پیشنهادی

()5
اندازه

مشخصات
مدول یانگ فنرها (آلومینیوم)

6۸ GPa

()ZnO

74 GPa
۵ N/pC

مد ل ا گ

()d31
ت
ض ب
طول ،پهنا و ضخامت فنر بیرونی

2۸0-40-4 µm

طول ،پهنا و ضخامت فنر داخلی

170-20-1/3 µm

ZnO

طول ،پهنا و ضخامت الیه پیزو
ضریب فنریت معادل بیرونی

ضریب فنریت معادل داخلی

تعداد و فاصله شانهها از همدیگر

۸5-20-./4 µm
44۸00 ( K 1x ) N/m
3172 (K1y ) N/m
32 (K1z ) N/m
41600 ( K 2 x ) N/m
575 (K 2 y ) N/m
2/4 (K 2z ) N/m
3-1 µm
600-7-3 μm

طول ،پهنا و ضخامت شانهها
فاصله بین نوک شانههای متحرک
وانتهای شانههای ثابت قبل از اعمال
شتاب و ولتاژ

µm

همپوشانی عمودی شانهها
اندازه جرم متحرک
طول ،پهنا و ضخامت جرم متحرک

6

1 μm
15/5 µg
μm

500-4۸0-۲۳/۸

 -1-3طراحی سوئیچ در ناحیه تحریک الکترواستاتیک شانهای
همانطور که در بخشهای قبلی ذکر گردید هدف از ارائه ساختار
پیشنهادی ،قابل تنظیم شدن سوئیچ عملکننده با شتاب به ازای
شتابهای مختلف در یک محدوده مشخص است .جهت عملی کردن
این هدف ،نیاز به تغییر موقعیت اولیه جرم به ازای شتاب موردنظر و قبل
از اعمال شتاب است .به همین منظور از دو تحریک الکترواستاتیک و
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 kx

2

n  0wtv

2

) (d  x

2


n  0wv
g

در این رابطه  Kضریب فنریت معادل فنر بیرونی x ،اندازه جابجایی جرم
و شانهها در جهت عمودی n ،تعداد شانهها d ،فاصله اولیه بین نوک
شانههای متحرک و انتهای شانههای ثابت w ،پهنای شانهها t ،ضخامت
شانهها g ،فاصله بین صفحات شانههای متحرک و ثابت و  vولتاژ اعمالی
است .سمت راست تساوی ،نیروی فنریت مقابلهکننده با نیروی
الکترواستاتیک اعمالی است  .جمله اول در سمت چپ تساوی نیروی
الکترواستاتیک حاصل از صفحات شانهای ثابت و متحرک را نشان می
دهد  .جمله دوم در سمت چپ تساوی ،نیروی الکترواستاتیک حاصل از
دو صفحه موازی شامل صفحه موجود در نوک شانههای متحرک و صفحه
مقابل آن در قسمت انتهایی شانههای ثابت است .راستای این نیرو عمود
بر سطح ویفر بوده و مقدار آن متناسب با فاصله بین صفحات ذکر شده
است  .بطوریکه اگر فاصله بین این صفحات از یک حد معین کمتر شود
پدیده پایین کش اتفاق میافتد  .ولتاژی را که در آن این پدیده اتفاق می
افتد ولتاژ آستانه نامیده میشود .مکان نقطه پایین کش با انتخاب مناسب
پارامترهای موجود در رابطه ( )5میتواند تغییر کند .موقعیت مکانی این
نقطه در عملکرد ساختار تأثیرگذار است .بطوریکه این نقطه ،محل
جدایش بین دو تحریک موجود در ساختار است .در ساختار پیشنهادی،
این نقطه در وسط بین سطح پایینی جرم و سطح باالیی پدها یعنی در
فاصله سه میکرومتر از سطح پایینی جرم در نظر گرفته شده است .در
عمل با توجه به اینکه در حول منطقهای که پایین کش روی میدهد
تغییرات غیرخطی و ناپایدار است لذا محل نقطه پایین کش و نقطه
جدایش بین دو تحریک ،متفاوت انتخاب میشود .با انتخاب مناسب
پارامترهای رابطه دو ،نقطه پایین کش سه و نیم میکرومتر از سطح زیرین
جرم انتخاب گردیده است.
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مقادیر متناظر پارامترهای رابطه دو و همچنین مشخصات هندسی و
مواد ساختار پیشنهادی برای هر دو قسمت تحریک الکترواستاتیک و
پیزوالکتریک در جدول یک آورده شده است.
بر اساس محاسبات ،پایین کش به ازای ولتاژ  54ولت در نقطه 3/4
میکرومتر اتفاق میافتد .ولی جهت جلوگیری از وارد شدن شانههای
متحرک به ناحیه غیرخطی و ناپایدار ،در فاصله سه میکرومتر از جابجایی
جرم ،از یک متوقف کننده جهت توقف چارچوب متصل به شانههای
متحرک ،استفاده شده است .در این نقطه ولتاژ اعمالی به شانهها 50
ولت است.

سوئیچ شتاب قابل تنظیم . . .

تحریک پیزوالکتریک ،نیرو بهصورت یکسان بوده و همچنین از سمت
ثابت فنر تا نیمه فنر در نظر گرفته شده است بنابراین:
a=l/2
()7
()۸
wa wl w
ا ذ

ط ( ) ۸ ( )۷

w

l 3
l
) (l  ) (l 
24EI
2
2

()9
ممان مش مدل

معا

 -2-3طراحی سوئیچ در ناحیه تحریک پیزوالکتریک

Wa

a

( )۸ ( )۷

()11
مد w

ط ( )۱۱صو ت ط ()۱۲

ط ( ) ۶و
و ع ده متغ
( )6

ا جا ن ا ه ده
شان م هد [.]1۸

۲

wa w l
3
3
(l  a ) (l  a ) 
) ( l  a ) (3l  2a
24 EI
240 EI
wa

()12
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م.
w

(l 

M 

6l

ت م آ د.

l 2
l
) ) (2l 
2
2

ا ا ذ
مش ا

ط ()۱۲
عما

ط ( )۹ا جا
حا ت ک

w 
(l 

ممان
ت م هد

l 3
l
) ) (l 
2
2
y 
l 2
l
) 24 EI (l  ) (2l 
2
2
2
6 Ml
y 
48EI
6 Ml (l 

()13
()14
 EIض ب خت
ط
ت م آ د [.]19

تک

مش

ط

2
Ax Dx  B x

()15

EI 

Ax

Dx

ت م آ ند:

ط

()16

A x  A E ( Z )dA

()17
()1۸

B x  A E ( Z ) Z dA

ن
ت.
ممان مش
()19
ط

y  

در این رابطه  aفاصله انتهای نیروی اعمالی از جرم l ،طول فنر wa ،اندازه
نیروی اعمالی در نقطه  wl ،aاندازه نیروی اعمالی در طرف ثابت فنرE ،
مدول یانگ فنر و  Iگشتاور دوم سطح مقطع فنر است .ازآنجاییکه در

M  

6 MI

ط  Aطح م طع ع ض

شکل  :2فنر داخلی به همراه نیروی اعمالشده و شرایط کرانهای

ط ()۱0
l 2
l
) ) (2 l 
2
2

Bx Ax
Wl

ده صو ت

w l wa
2
2
( l  a ) (2 l  a ) 
) (l  a) (3l  a
6l
24 l

()10

y 

ت [.]1۸
wa

همچن ن ا ا ذ

ماده پیزوالکتریک مورداستفاده در طرح پیشنهادی  ZnOاست .دلیل
استفاده از این ماده ،پروسه ساخت آسان آن است .ماده پیزو بهصورت
الیهنازک روی فنرهای داخلی الیه نشانی شده است .لذا زمانی که هدف،
سنجش شتابهای کمتر از  50جی است ابتدا با اعمال ولتاژ مناسب به
شانهها ی تحریک الکترواستاتیک ،فنرهای بیرونی خم میشود ،جرم
متحرک در اثر خمش فنرهای بیرونی پایین آمده و چارچوب در وضعیت
وصل به متوقف کنندهها قرار میگیرد .سپس با حفظ ولتاژ تحریک
الکترواستاتیک ،با اعمال ولتاژ مناسب دیگر به الیه پیزوالکتریک ،فنرهای
داخلی خم شده و جرم متحرک را در موقعیت جدید متناسب با ولتاژ
اعمالی دوم قرار میدهد .هدف به دست آوردن رابطه بین ولتاژ اعمالی
به الیه پیزوالکتریک و اندازه جابجایی ناشی از اعمال ولتاژ است.
چهار فنر داخلی نگهدارنده جرم ازنظر شرایط کنارهای بهصورت
 fixed-guided endمیباشند .بهعبارتدیگر از طرف جرم بهصورت
 guided endو از طرف چارچوب  fixمیباشند  .در ساختار پیشنهادی،
نیروی اعمالی ناشی از الیه پیزو بهصورت توزیع شده واژ سمت ثابت فنر
تا نیمه فنر است .شکل  2مدل فنر داخلی به همراه نیروی اعمالشده و
شرایط کرانهای در حالت کلی را نشان میدهد.

ط ( )۶ط ( )۹م هد.

م و

ط

ک

ط

()20

ت

Mp

D x  A E ( Z ) Z2 dA
ت
م ) E(zمد ل ا گ

ت م آ د [.]19

ط

M p ( x )  A E ( Z )( Z  Z 0 ) p ( x , y , z )dydz
Z 0  Ax / B x

شان هنده اص م و

)  p (x , y , z

ا

ت ن

ت

نث
ت

ت م آ د[:]19
) d D (x
 p ( x , y , z )  31 3
 33
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در رابطه ( d31 ،)20ضریب پیزوالکتریک D3(x)،جابجایی الیه دی
الکتریک در الیه پیزوالکتریک و   33ضریب نفوذپذیری است که از
رابطه زیر به دست میآید[:]19
()21

2
 33 K 31
2 V
) D 3 ( x )   33 (1  K 31

 p S 1 ( x , z )dz
hp
d 31h p

در رابطه باال  Vولتاژ اعمالی hp ،ضخامت الیه پیزو،
پیزوالکتریک

و ) S1 (x , z

K 31

ضریب تزویج

استرین در جهت  xاست .سمبل  pکرانههای

انتگرالگیری در طول ضخامت الیه پیزوالکتریک است.
با استفاده از روابط باال رابطه ممان خمشی الیه پیزوالکتریک بهصورت
زیر است:
()22

 p E p (z  z 0 )dz

V
hp

M p ( x )  bd 31

با جایگذاری رابطه ( )22در رابطه ( )14رابطه ولتاژ برحسب جابجایی به
دست میآید
()23

8d 0 EI h p
2
l bd 31  p E p ( z  z 0 )dz

Vp 

با اعمال پارامترهای موجود در جدول یک نمودار شکل  3حاصل می
شود .شکل  3نمودار جابجایی جرم برحسب ولتاژ اعمالی حاصل از رابطه
بیستوسه بدون اعمال شتاب و با استفاده از نرمافزار محاسباتی متلب را
نشان میدهد.

شکل  :3نمودار جابجایی جرم برحسب ولتاژ اعمالی حاصل از رابطه
بیستوسه بدون اعمال شتاب و با استفاده از نرمافزار محاسباتی
متلب

همانطور که از نمودار مالحظه میشود با اعمال ولتاژ ،فاصله اولیه بین
جرم و نقطه اتصال در سطح ویفر جهت سنجش شتابهای کم کاهش
مییابد .بطوریکه حداکثر ولتاژ موردنیاز جهت سنجش شتابهای زیر
یک جی برابر  ۸7ولت است.
 -3-3نتایج محاسباتی شتاب اعمالی
نتایج جابجایی برحسب شتاب با در نظر گرفتن موقعیت اولیه جرم ،در
دو نمودار کلی نمایش داده شده است .نمودار شکل  4برای حالتی است
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که موقعیت اولیه جرم در محدوده تحریک الکترواستاتیک است؛ و نمودار
شکل  5برای حالتی است که موقعیت اولیه جرم در محدوده تحریک
پیزوالکتریک است.
شکل  4نمودار جابجایی برحسب شتاب به ازای مقادیر مختلف ولتاژ،
حاصل از روابط یک و دو توسط نرمافزار متلب و بدون استفاده از متوقف
کننده را نشان میدهد .همانطور که از شکل مالحظه میشود برای
حالتی که ولتاژ تحریک الکترواستاتیک اعمال نشده است شتاب 93g
الزم است تا جرم متحرک شش میکرومتر جابجا شده و با برخورد به
پدها اتصال الکتریکی برقرار شود .بر اساس شکل  4و برای حالتهایی
که ولتاژهای تحریک الکترواستاتیک  20و  40ولت اعمال شده است به
ترتیب جابجاییهای اولیه  0/6و  1/2میکرومتر از حالت سکون جرم در
شتاب صفر حاصل شده است به سبب این جابجاییهای اولیه شتاب
کمتری برای سوئیچ زنی موردنیاز است .هرگاه نیروی الکترواستاتیک ب ه
همراه نیروی دوم (نیروی حاصل از شتاب اعمالی) به مجموعه جرم و فنر
اعمال شود ولتاژ پول این به تأخیر میافتد و متناسب با ولتاژ و نیروی
اعمالی ،بعد از طی مسافت طوالنیتر روی میدهد .اثر این پدیده در
نمودارها مشخص است  .بطوریکه نمودارهای شتاب را در نزدیکیهای
محل اتصال غیرخطی میکند .ولی با توجه به اینکه در عمل و در فاصله
سه میکرومتری از محل اتصال ،از متوقف کننده استفاده شده است .لذا
در فاصلهها ی بعد از سه میکرومتر با توجه به متوقف شدن شانههای
متحرک ،شتاب بهصورت خطی رفتار خواهد کرد.

شکل  :۴نمودار جابجایی برحسب شتاب به ازای مقادیر مختلف
ولتاژ اعمالی به شانهها با استفاده از نرمافزار محاسباتی متلب

شکل  5نمودار جابجایی برحسب شتاب به ازای مقادیر مختلف ولتاژ
اعمالی به صفحات پیزوالکتریک ،حاصل از روابط یک و بیستوسه توسط
نرمافزار متلب را نشان میدهد .همانطور که از نمودارها مالحظه می
شود جهت جابجایی جرم بهاندازه سه میکرومتر و سوئیچ زنی بدون اعمال
بایاس ،شتاب  53جی الزم است  .این مقدار شتاب با در نظر گرفتن
وضعیت سری فنرهای داخلی با خارجی و همچنین با در نظر گرفتن
کاهش حدود دهدرصدی جرم ناشی از حذف جرم چارچوب در ناحیه
پیزوالکتریک به دست میآید.
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شکل  :۵نمودار جابجایی برحسب شتاب به ازای مقادیر مختلف

شکل  :۷نمودار جابجایی جرم برحسب ولتاژ اعمالی به شانهها

ولتاژ اعمالی به صفحات پیزو با استفاده از نرمافزار محاسباتی

حاصل از شبیهسازی (حالتی که از متوقف کننده استفاده

متلب

شده است)

 -۴نتایج شبیهسازی تحریکها و شتاب اعمالی

 -2-۴شبیهسازی سوئیچ در ناحیه تحریک پیزوالکتریک

جهت تأیید محاسبات انجامگرفته در بخشهای قبل ،ساختار پیشنهادی
با استفاده از نرمافزار اینتلیسویت شبیهسازی میگردد .شبیهسازیها در
دو مرحله انجام میگیرد .مرحله اول ،شبیهسازی تحریکهای
الکترواستاتیک و پیزوالکتریک است .با توجه به اینکه از متوقف کننده
جهت جداسازی دو تحریککننده از هم استفاده شده است .لذا
ت تا
ها
شبیهسازیهای انجامگرفته برای
هم صو ت م گ  .م ح
صو ت مست
ت
ت.
تا عما
ب ا

شکل  ۸شماتیک ساختار در حالت تحریک پیزوالکتریک و جابجایی سه
میکرومتر ناشی از اعمال حداکثر ولتاژ  ۸0ولت به صفحات پیزوالکتریک
با استفاده از شیبه ساز اینتلیسویت را نشان میدهد.
نرمافزار اینتلیسویت مورداستفاده در این کار تحقیقی قادر بهرسم
نمودار در حوزه تحریک پیزوالکتریک نیست .به همین علت ولتاژهای
گسسته از صفرتا هشتاد ولت به الیه پیزوالکتریک در نرمافزار اینتلیسویت
اعمال و جابجاییهای متناظر یادداشت میگردد .با انتقال دادهها به
نرمافزار متلب نمودار جابجایی برحسب ولتاژ اعمالی مطابق شکل 9
حاصل میگردد .نتایج نشان دادهشده در شکل  9با نتایج حاصل از
محاسبه که در شکل  3آورده شده است همخوانی دارد.

 -1-۴شبیهسازی سوئیچ در ناحیه تحریک الکترواستاتیک شانهای

شکل  6شماتیک ساختار درحالیکه شانههای متحرک بعد از سه
میکرومتر جابجایی توسط متوقف کننده متوقف شده را نشان میدهد.
شکل  7نمودار جابجایی جرم برحسب ولتاژ اعمالی را در حالی نشان می
دهد که از متوقف کننده استفاده شده است .متوقف کننده مانع از
جابجایی شانهها به سمت پایین به اندازه بیش از سه میکرومتر میشود.

شکل  :۸شماتیک ساختار در حالت تحریک پیزوالکتریک و
جابجایی سه میکرومتر (ساختار جهت وضوح بیشتر در جهت z
بزرگنمایی شده است)
شکل  :۶شماتیک ساختار در حالتی که شانههای متحرک بعد از سه
میکرومتر جابجایی توسط متوقف کننده متوقف شده است (ساختار
جهت وضوح بیشتر در جهت  zبزرگنمایی شده است)

Serial no. 91

 -3-۴شبیهسازی شتاب اعمالی
شکل  10نمودار جابجایی برحسب شتاب به ازای مقادیر مختلف ولتاژ
اعمالی به شانههای تحریک الکترواستاتیک حاصل از شبیهسازی را
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نشان میدهد .شتاب حاصل از شبیهسازی برای بدون بایاس جهت
کلید زنی  90جی است .بهعبارتدیگر برای آنکه جرم بتواند مسافت
شش میکرومتری را طی کرده و پدهای روی ویفر را به هم وصل کند
باید شتاب  90جی به جرم اعمال شود .با مقایسه حالت بدون بایاس
شکل  10با شکل  4مالحظه میشود که اختالف  3gبین نتیجه حاصل
از شبیهساز ی و محاسبات وجود دارد .علت دو چیز است .اول اینکه
اندازه جرم در طی مسیر شش میکرومتری و بعد از طی سه میکرومتر
به علت ممانعت از حرکت شانهها توسط متوقف کننده حدود ده درصد
کاهش مییابد .این موضوع در شبیهسازی ،منجر به افزایش میزان
شتاب جهت کلید زنی میشود  .از طرف دیگر فنریت معادل ناشی از
شتاب ،از سری بودن  k1با  k2حاصل میشود .درصورتیکه در
محاسبات برای کل مسیر  k2در نظر گرفته شده است .خطای حاصل
از تفاوت ذکرشده به گونه ایست که منجر به کاهش میزان شتاب
جهت کلید زنی نسبت به حالت محاسباتی میشود .نهایتًا با توجه به
دو مورد ذکرشده در ساختار پیشنهادی نتیجه حاصل از شیبه سازی
بهاندازه  3جی کمتر از نتیجه حاصل از روابط خواهد بود .تفاوت دیگر
شکل  10با شکل  4مربوط به حالتی است که ولتاژ تحریک
الکترواستاتیک اعمال شده است .در رسم نمودار شکل  4از رابطه دو
استفاده شده است .در این رابطه چه برای حالت تحریک شانهای و
چه برای حالت صفحات موازی از اثرات لبه میدان ()fringing field
صرفنظر شده است .این اثر در شبیهسازی باعث تقویت میدان
الکتریکی و جابجایی نسبتًا بیشتر نسبت به نمودار شکل  4که ناشی
از محاسبات است خود را نشان میدهد .درکل ،نتایج شبیهسازی با
نتایج حاصل از محاسبات توسط نرمافزار متلب تا حدود زیادی منطبق
بر هم هستند .الزم به توضیح است که نمودار حاصل از شبیهسازی به
علت فقدان قابلیت رسم نمودار جابجایی برحسب شتاب توسط
نرمافزار شبیهساز اینتلیسویت به طریق نقطهیابی و با استفاده از
نرمافزار متلب رسم شده است.

شکل  :۹نمودار جابجایی جرم برحسب ولتاژ اعمالی حاصل از رابطه

سوئیچ شتاب قابل تنظیم . . .

شکل  :1۰نمودار جابجایی برحسب شتاب به ازای مقادیر مختلف
ولتاژ اعمالی به شانهها حاصل از شبیهسازی

شکل  :11نمودار جابجایی برحسب شتاب به ازای مقادیر مختلف
ولتاژ اعمالی به صفحات پیزو حاصل از شبیهسازی

شکل  11نمودار جابجایی برحسب شتاب به ازای مقادیر مختلف
ولتاژ اعمالی به صفحات الیه پیزوالکتریک تا  ۸0ولت ،با استفاده از
شبیهساز اینتلیسویت را نشان میدهد .با مقایسه نمودار حالت بدون
بایاس شکل  11حاصل از شبیهسازی با استفاده از نرمافزار Intellisuite
با شکل  5که حاصل از محاسبه است اختالفی بین دو شکل مالحظه
نمیشود  .چون مقادیر جرم و فنر برای این حالت دقیق میباشند .برای
حالت با بایاس ،جزئی خطا بین نتایج حاصل از شبیهسازی و محاسبات
وجود دارد .در کل نتایج شبیهسازی با نتایج حاصل از محاسبات توسط
نرمافزار متلب باهم ،همخوانی دارد .درعینحال درستی روابط
استخراجشده را نشان میدهد.
شکل  12استرس واردشده به فنرهای داخلی تحت جابجایی سه
میکرومتر را نشان میدهد .از روی شکل حداکثر استرس حدود  39مگا
پاسکال است .با توجه به اینکه  yield strengthآلومینیوم  2۸0مگا
پاسکال است .لذا استرس واردشده به ساختار در محدوده مجاز است.

بیستوسه بدون اعمال شتاب حاصل از شبیهسازی
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شکل  :12استرس واردشده به ساختار در حالت تحریک
پیزوالکتریک و جابجایی سه میکرومتر
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شکل  :13نمودار جابجایی نسبت به فرکانس با استفاده از
شبیهسازی
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 -۷مقایسه
جدول  2معدود کارهای انجامشده در رابطه با سوئیچهای عملکننده با
شتاب را نشان میدهد .در همه سوئیچها ولتاژ تحریک ،از نوع
الکترواستاتیک است .در کار ارائهشده توسط سانگ گو [ ]2از سه سوئیچ
با جرم و فنرها ی متفاوت جهت کلید زنی با سه شتاب متفاوت استفاده
شده است .در سه کار بعدی [ ۸و 9و  ،]10شتابهای متفاوت با تنظیم
فاصله بین دونقطه اتصال ،میسر گردیده است .در کار انجامشده توسط
کومر [ ]10تنظیم فاصله بهصورت دیجیتالی انجامگرفته است .بطوریکه
عمل کلید زنی تنها برای چهار شتاب امکانپذیر گردیده است .در دو کار
بعدی انجامگرفته توسط کیم و همکاران [ ۸و  ]9تنظیم فاصله بهصورت
پیوسته است .مزیت کار پیشنهادی ،وسیع بودن دامنه تنظیم شتاب
نسبت به کارهای دیگر است.
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۸0
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 -۸پروسه ساخت
مراحل ساخت طرح پیشنهادی در شکل  14آورده شده است .قبل
از توضیح مراحل ساخت ،ابتدا تصویر کلی از مواد بکار رفته در پروسهها،
روشها و دستگاههای موردنیاز و مشکالت نمایش سهبعدی بعضی
مراحل ،توضیح داده میشود.
چهار ماده اصلی استفاده شده در پروسه ساخت عبارتاند از -1 :ماده
پیزوالکتریک  ZnOبهعنوان یکی از تحریکهای موردنظر  -2پلیماید ( PI-
ق ا  -۳آ وم ن و  ،عنو ن عنص
 )2562 polyimideعنو ن
هنده ا تا  -4ما ه ظهو تو ست ،مو تفا ه
ص ش
توگ .
الیه نشانی پیزوالکتریک باکیفیت خوب (درجه خلوص باال ،مقاومت
باال ) ...از نکات مهم پروسه ساخت پیشنهادی است .دو نوع متفاوت
پیزوالکتریک ها وجود دارند که یک نوع از آنها مانند  PZTولتاژ کار
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پایین ولی پروسه ساخت پیچیدهای دارند و نوع دوم مانند  ZnOدارای
ولتاژ کار باال ولی با امکان الیه نشانی راحت نسبت به  PZTمیباشند .در
ساختار پیشنهادی پیزوالکتریک  ZnOبه علت راحتی ساخت در مقایسه
با  PZTانتخاب گردید .الیه نشانی  ZnOرا میتوان با استفاده از دستگاه
کندو پاش و  targetمربوطه طی یک مرحله انجام داد [.]24
ق ا آن
دلیل استفاده از پلیماید ( )PI-2562 polyimideعنو ن
ت ک ما د مذکو این قابلیت را دارد که در پروسههای متوالی ،الیه
پلیماید بر روی الیه پلیماید قبلی افزوده شود بدون آنکه اضافه کردن
الیه جدید که همراه با دما است لطمهای به کیفیت الیههای قبلی پلیماید
بزند .از پلیماید مذکور در کارهای تحقیقاتی مختلف بهعنوان الیه قربانی
که بهصورت متوالی بر رویهم انباشته میشوند استفاده شده است [.]25
درنهایت و در توضیح مراحل ساخت ،هر مرحله از دو شکل که یکی
سهبعدی و دیگری دوبعدی و نگاه از باال است استفاده شده است.
بهطوریکه این دو شکل مکمل یکدیگر در درک پروسهها هستند .علت
دیگر استفاده همزمان از دو شکل به سبب آن است که نمایش اتصاالت
الکتریکی در شکل سهبعدی بسیار سخت است .لذا جزئیات اتصاالت در
شکل دوبعدی در شکلهای  -14م و -14ن آورده شده است.
ابتدا جا طح ا ن ا ها ثا ت ،متوقف کنندهها ،ا اس ن،
شا آلومینیوم به ضخامت  0.1μmبه
و ها ا
دها صال
روش  lift offمطابق شکل -14الف بر روی ویفر سیلیکانی با مقاومت
اهمی باال و یا ویفر شیشهای ایجاد میشود .استفاده از ویفر سیلیکانی با
مقاومت اهمی باال و یا ویفر شیشهای به علت آن است که اتصال الکتریکی
بین پدها و بایاس الین صورت نگیرد .یک روش دیگر نیز میتواند ایجاد
یکالیه ایزوالسیون از جنس عایق بین ویفر و فلز نشانده شده در مراحل
بعدی است .نظر به خاصیت قلیایی ماده ظهور فتورزیست ،اگر محلول
مذکور مدتزمانی طوالنیتر از حد معمول در تماس با فلزاتی با دانسیته
حجمی کم ،نظیر آلومینیوم باشد به آنها صدمه میزند .با توجه به اینکه
در مراحل مختلف از فلز آلومینیوم استفاده شده است لذا در لیتوگرافی
الیههای باالتر ،الیههای پایینتر باید از محلول  developerحفاظت شوند.
با توجه به اینکه در هر بار الیه نشانی ،قطعه از طرف سطح باالیی با
آخرین الیه کامالً پوشانده میشود بنابراین امکان نفوذ محلول
 developerاز طریق سطح باالیی به الیههای زیرین وجود ندارد.
دیوارههای کناری قطعه ،از نقاطی است که در معرض محلول مذکور
است  .لذا برای پوشاندن نقاط مذکور از پلیماید ()PI-2562 polyimide
بهعنوان قالب بیرونی در پروسهها استفاده خواهد شد .الزم به توضیح
است که جهت وضوح در نمایش پروسهها ،پوشش کنارههای بیرونی در
شکلها آورده نشده است .در این مرحله نیز الیه پلیماید جهت ایجاد
قالب بیرونی بهاندازه  0.1µmنشانده ،سپس لیتوگرافی و الیهبرداری می
شود .در مرحله بعد و مطابق شکل  -۱4هدف جا ا ها ثا ت
ضخامت ن آنها ،ضخامت ن متوقف کنندهها
ا ن
ش آ ا ( )electroplatingت .هم ن
و ها ا تفا ه
ق ا
منظو تد ما د ( )PI-2562 polyimideعنو ن قا ب
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ت نگ

م و پس ت
ضخامت  6μmشا ده ده توگ
فاع 6μm
ضخامت  6μmجا م گ  .وض ا ن
آ وم ن و
ظ گ ت ده ت.
حد کث ا جا
اص ست ک
هم مان
ا
م ح و هدف ضا ک ن ا ها مت
ش فاع ا ها ثا ت ا ن  ،و ها متوقف کنندهها
م
ضخامت
شا آ وم ن و
 - ۱4ج تد
ت .ذ مطا ق
بال
 1μmو ط ت اه  sputterا  evaporatorصو ت گ ت
پس هت ش فاع
جا م و
آن توگ
ن ا ها ما د
همچن ن ک ن اص ها ا
قا ب
طح ن ما د آ وم ن و
سان ا
( )PI-2562شا ده
ما د جا م گ  .وض ا ن 1μm
عم و ش نگ ()cmp
ثا ت ت .م ح ها
ن ا ها مت
د ه هم و ا
 ،و ها متوقف کنندهها ا
ش فاع ا ها مت
منظو
ق ا
ما د عنو ن
کم
ش ت ت نگ
تفا ه
قا ب ضخامت  3μmمطا ق
شا آ وم ن و
قا ب،
ش فاع ا ها
 – ۱4جا م و  .م ح نجم
ش
و ها ،منها متوقف کنندهها ا تفا ه
مت
قا ب
ق ا
ما د عنو ن
کم
ت ت نگ
 -۱4ه تصاص ه ده
قا ب مطا ق
شا آ وم ن و
ن م ح  3μmت .ضخامت آ وم ن و
شا
ت .فاع
هم ه ضخامت آ وم ن و م ح قب ک معاً  6μmت
نم ح
شم
ده ت .م ح
غ همپو ا
فاع ا ها مت
ص کننده ا ها مت
صف
مت
،
ن ها
 -۱4تد
ن م ح مطا ق
جا م و .
همد
ا
ت اه sputter
ضخامت  1.1μmو ط
شا آ وم ن و
جا
بال آن توگ
 evaporatorصو ت گ ت
همچن ن ک ن
پس هت ش فاع قا ب
م و
ن ا ها ما د ( )PI-2562شا ده
ا
اص ها
طح ن ما د آ وم ن و عم و ش نگ ()cmp
سان ا
جا ده عنو ن ت
ما د جا م گ  .ن ها
صال
تفا ه و هند د .ا و
ت
ا ن
ها عد شان
 ،نا چ
ن ها
ا ها مت
ا ها
ه و هد د ط ق و ما ه  ،۳تاژ صف ت
ت
ا ن
ت
ت تا
مت
عمال و هد گ د.
ش
ضخامت 0.4μm
ت
شا
م ح هفتم
شا
ت  .م ح هشتم
-۱4
 lift offمطا ق
هت هم ضخامت ک ن م
ضخامت  0.7umتوگ
مطا ق ا م ح هفتم م ح ها عد ت .ن م ح
حام
 -۱4شان ه ده ت .ن م ح هت و ش کنا هها
 ،ما د ضخامت  0.7µmشا ده ده پس توگ
شا عا ق ضخامت 0.1um
م و  .م ح هم
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م

ش ضخامت م د ن
ش  lift offهت وگ
ا ها مت
ا
ک ن ت
همچن ن
 -۱4ل
مطا ق
تاژها ا اس ا ها
د
وگ
ش lift
ضخامت 0.4um
شا آ وم ن و
ت .م ح ه
ط
ن ط نث
ا
ت
 offهت جا
د ا
ن مح
ت.
-۱4
مطا ق
ت
صو ت م
ا ها مت
ت
تاژها عما
ما د
هت و ش کنا هها
نمح
گ .
ا مجموع ضخامت ها هم هم ت
ضخامت  0.5µmک
م و  .مح آ
شا ده ده پس لیتوگرافی
جا  ،توگ
ضخامت  4umهت جا ن ها
شا
 ،ن ها
م و  .پس هت و ش کنا هها
ما د ضخامت  4umعنو ن قا ب تفا ه
ا و
ضخامت  18umا تفا ه
شا آ وم ن و
م و  .ها ت
پس
مت
ش ضخامت
ش  electroplatingهت
 -۱4ن
ش ) (ashingمطا ق
ما د ا تفا ه
تن
جا م گ .

ج -الیه نشانی آلومینیوم ،لیتوگرافی و الیه برداری

د -ایجاد قالب به کمک پلیماید و سپس الیه نشانی
آلومینیوم به داخل قالب به روش آبکاری جهت افزایش
ارتفاع شانههای متحرک ،انکورها و متوقف کنندهها

الف -الیه نشانی آلومینیوم به روش  lift offجهت
ایجاد سطح پایینی شانههای ثابت ،متوقف کنندهها،
بایاس الین ،پدهای اتصال و انکورها

ه -ایجاد قالب به کمک پلیماید و سپس الیه نشانی
آلومینیوم به داخل قالب به روش آبکاری جهت افزایش
ارتفاع شانههای متحرک ،انکورها منهای متوقف کنندهها

ب  -ایجاد شانههای ثابت پایینی و ضخامت دادن به
آنها ،ضخامت دادن به متوقف کنندهها و انکورها با
استفاده از روش آبکاری
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و -الیه نشانی آلومینیوم ،لیتوگرافی و الیه برداری به
منظور ایجاد فنرهای داخلی ،جرم متحرک و صفحه
وصلکننده شانههای متحرک به همدیگرو افزایش ارتفاع
قالب بیرونی

م-

الیه نشانی آلومینیوم به روش lift off

ز -الیه نشانی پیزوالکتریک با روش lift off

ن -الیه نشانی آلومینیوم به روش آبکاری و سپس
برداشتن الیه پلیماید به منظور رها سازی جرم متحرک
شکل  :1۴مراحل ساخت طرح پیشنهادی
ک -الیه نشانی آلومینیوم ،لیتوگرافی و الیهبرداری جهت
هم ضخامت کردن بیم حامل پیزو مطابق با مرحله هفتم و
مرحلههای بعد

ل -الیه نشانی عایق به روش

Serial no. 91

lift off

 -۹نتیجه
در این مقاله برای اولین بار تواما از دو تحریک الکترواستاتیک و
پیزوالکتریک جهت تنظیم سوئیچ عملکننده با شتاب استفاده گردید.
استفاده از تحریک الکترواستاتیک شانهای به علت رخداد پدیده پایین
ت تا
ا تا ا
سبت
اص
کش
مو  ،بب ش م د ه تا مو نجش گ د .استفاده تواما
از دو تحریک نیز علت دیگر افزایش محدوده تنظیم در محدوده شتاب
صفر الی نود جی بود .از طرف دیگر استفاده از تحریک پیزوالکتریک
امکان سنجش شتابهای بسیار کم زیر یک جی جهت سوئیچ زنی را
فراهم کرد .حداکثر ولتاژهای اعمالی به تحریک الکترواستاتیک شانهای
و پیزوالکتریک به ترتیب  50و  ۸0ولت به دست آمد که با توجه به
محدوده جابجایی نسبتًا بزرگ جرم ،مقادیر قابل قبولی است .همچنین
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