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ΠΕΡΙΛΗΨΗ.
Οι αισθητήρες αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι στην επιστήµη των ηλεκτρονικών,
εφόσον συνδέουν οποιοδήποτε κύκλωµα ελέγχου µε το εξωτερικό περιβάλλον. Τα πεδία
εφαρµογής βρίσκονται όπου απαιτείται η αλληλεπίδραση ενός κυκλώµατος ελέγχου ή ενός
αυτοµατισµού µε τον εξωτερικό περιβάλλον. Οι συνηθέστερες εφαρµογές είναι οι
βιοµηχανικοί αυτοµατισµοί, τα συστήµατα ελέγχου αυτοκινήτων, πλοίων, αεροπλάνων, σε
αυτοµατισµούς οικιακών συσκευών κλπ. Παραδοσιακά οι αισθητήρες αποτελούν αρκετά
ογκώδεις συσκευές µε συνηθέστερους τους αισθητήρες θερµοκρασίας, πίεσης, ροής και
τους ανιχνευτές ακτινοβολίας. Τις τελευταίες δεκαετίες, λόγο της ανάπτυξης της
τεχνολογίας της µικροµηχανικής, η ανάπτυξη τόσο των αισθητήρων όσο και των
εφαρµογών τους έχει γνωρίσει ραγδαία αύξηση (µε προοπτικές ακόµα µεγαλύτερης
ανάπτυξης). Η µικροµηχανική αποτελεί την επέκταση της µικροηλεκτρονικής στον χώρο
των αισθητήρων, εκµεταλλευόµενη τις τεράστιες τεχνολογικές δυνατότητες που η
µικροηλεκτρονική προσφέρει. Με την ανάπτυξη των µικροµηχανικών τεχνικών αφενός
βελτιστοποιήθηκαν τα χαρακτηριστικά των αισθητήρων και κυρίως µειώθηκε δραµατικά
το κόστος και το µέγεθος τους. Έτσι κατέστει εφικτή η ανάπτυξη νέων πρωτότυπων
µικροµηχανικών δοµών, σχεδιασµένων για ειδικές εφαρµογές όπως ιατρικά εµφυτεύµατα,
νέοι αυτοµατισµοί οικιακών συσκευών καθηµερινής χρήσης, ανάπτυξη καινούργιων
συστηµάτων ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας στα αυτοκίνητα κλπ.
Επιπρόσθετα υπάρχει η τάση αντικατάστασης των συµβατικών αισθητήρων, από
µικροσυστήµατα νέας τεχνολογίας καθαρά για τεχνοοικονοµικούς λόγους.
Οι αισθητήρες πίεσης αποτελούν µια από τις σηµαντικότερες κατηγορίες
αισθητήρων, εφόσον η µέτρηση και έλεγχος της πίεσης απαιτείται σε µεγάλη πληθώρα
εφαρµογών. Τέτοιες είναι σχεδόν κάθε είδους βιοµηχανικός αυτοµατισµός (υδραυλικά –
πνευµατικά συστήµατα), στα µέσα µεταφοράς, σε οικιακές συσκευές και τέλος στην
ιατρική. Στην ιατρική ιδίως η ανάπτυξη µικροµηχανικών αισθητήρων πίεσης τα τελευταία
χρόνια έχει προσφέρει την ανάπτυξη πολλών νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών
τεχνικών (καθετήρες, εµφυτεύµατα µέτρησης – ελέγχου καρδιακής πίεσης), κυρίως χάρη
στην µοναδικότητα που προσφέρει η µικροµηχανική στην κατασκευή αισθητήρων
αξιόπιστων και πολύ µικρών σε όγκο και κατανάλωση ενέργειας.
Σε αυτή τη διδακτορική διατριβή παρουσιάζεται µια πρωτότυπη κατασκευαστική
διαδικασία υλοποίησης αισθητήρων πίεσης από κρυσταλλικό πυρίτιο, σχεδιασµένοι
κατάλληλα για εµφύτευση στον άνθρωπο ώστε να µετρούν την αρτηριακή πίεση. Για τον
λόγο αυτό επιλέχθηκαν οι αισθητήρες να είναι τύπου χωρητικότητας, δηλαδή οι µεταβολές
της ασκούµενης πίεσης να µεταβάλλουν την χωρητικότητα του αισθητήρα. Η κατανάλωση
σε ενέργεια είναι η ελάχιστη δυνατή, γεγονός που τους επιτρέπει να χρησιµοποιηθούν σε
διατάξεις παθητικής τηλεµετρίας (passive telemetry), δηλαδή διατάξεις που δεν απαιτούν
την παροχή ενέργειας από µπαταρία.
Επιπρόσθετα η όλη κατασκευαστική διαδικασία απαιτεί την χρήση µόνο τριών
λιθογραφικών βηµάτων (lithography step) και είναι αυτοευθυγραµµιζόµενη, γεγονός που
απαντάται για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία. Έτσι η όλη διεργασία επιτρέπει την
χαµηλή κοστολόγηση των αισθητήρων και κυρίως εγγυάται την υψηλή τους αξιοπιστία,
λόγω της κατασκευαστικής τους απλότητας. Η αξιοπιστία τους ενισχύεται και από το ότι
οι αισθητήρες υλοποιούνται µόνο από καθαρό κρυσταλλικό πυρίτιο (όχι πυρίτιο σε γυαλί ή
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πολυκρυσταλλικό πυρίτιο), υλικό το οποίο έχει εξαιρετικές µηχανικές ιδιότητες.
Παράλληλα το γεγονός ότι η κατασκευαστική διαδικασία είναι αυτοευθυγραµµιζόµενη
εγγυάται την χαµηλή της ευαισθησία στα κατασκευαστικά σφάλµατα. Τέλος η όλη
διεργασία επιτρέπει την υλοποίηση αισθητήρων πίεσης σε πολύ µικρό όγκο (~0.5mm3),
γεγονός πολύ σηµαντικό σε εφαρµογές όπου ο χώρος είναι πολύ περιορισµένος.
Στο 1ο κεφάλαιο της εργασίας δίνεται µια περιληπτική περιγραφή των αισθητήρων
και τα µέρη από τα οποία αποτελείται
Στο 2ο κεφάλαιο περιγράφονται περιληπτικά οι βασικές τεχνικές της
µικροηλεκτρονικής που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του αισθητήρα και αναλυτικά
οι µικροµηχανικές διεργασίες κλειδιά που απαιτούνται για την υλοποίησή του. Αυτές είναι
η ανισοτροπική υγρή εγχάραξη µε προκαθορισµένη φραγή εγχάραξης (Anisotropic wet
Etching with Etch Stop) και η θερµική συγκόλληση δισκιδίων πυριτίου (Silicon Fusion
Bonding). Τέλος αναφέρονται οι βασικές κατηγορίες µικροµηχανικών τεχνικών, δηλαδή οι
µικροµηχανικές τεχνικές όγκου (Bulk Micormachining) και οι αντίστοιχες επιφανείας
(Surface Micromaching).
Στο 3ο κεφάλαιο αναλύονται οι µέθοδοι µέτρησης πίεσης καθώς και τα αντίστοιχα
είδη των αισθητήρων συµβατικής τεχνολογίας. Περιγράφονται αναλυτικά τα δύο κύρια
είδη µικροµηχανικών αισθητήρων δηλαδή οι αισθητήρες πίεσης τύπου πιεζοαντίστασης
και αυτοί τύπου χωρητικότητας. Οι δοµές αυτές αποτελούνται από µια εύκαµπτη
µεµβράνη η οποία σφραγίζει µια κοιλότητα η οποία περιέχει µια σταθερή πίεση αναφοράς.
Η µεταβολή στην εξωτερικά ασκούµενη πίεση επιφέρει αντίστοιχη παραµόρφώση στην
εύκαµπτη µεµβράνη. Στους αισθητήρες πίεσης τύπου πιεζοαντίστασης αυτή η
παραµόρφωση υπολογίζεται έµµεσα µε την µεταβολή της αγωγιµότητας τεσσάρων
πιεζοαντιστάσεων οι οποίες ολοκληρώνονται πάνω στην µεµβράνη. Στους αισθητήρες
πίεσης τύπου χωρητικότητας, αυτή η παραµόρφωση µετράται άµεσα µέσω της µεταβολής
της χωρητικότητας που δηµιουργείται µεταξύ της µεµβράνης και του υποστρώµατος.
Επίσης εξάγονται οι αναλυτικές εξισώσεις που περιγράφουν την απόκρισή τους (περιοχή
λειτουργίας, ευαισθησία, θερµοκρασιακή εξάρτηση κλπ.). Έτσι είναι εφικτός ο σχεδιασµός
των κρίσιµων παραµέτρων του ανάλογα µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές. Τέλος
περιγράφεται ενδεικτικά µια τυπική κατασκευαστική διαδικασία των βασικών
µικροµηχανικών δοµών αισθητήρων πίεσης (πιεζοαντίστασης και τύπου χωρητικότητας
κατασκευασµένου µε τεχνικές όγκου ή επιφανείας). Σε κάθε κατηγορία αναφέρονται τα
αντίστοιχα προβλήµατα που συνήθως παρουσιάζει.
Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πρωτότυπη κατασκευαστική διαδικασία του
αισθητήρα πίεσης που υλοποιήσαµε. Αρχικά παρουσιάζονται οι λόγοι που επιλέχθηκε η
συγκεκριµένη τεχνική καθώς και ο σχεδιασµός των κρισίµων παραµέτρων του αισθητήρα,
ανάλογα µε τις προδιαγραφές που έχουµε θέσει. Ο σχεδιασµός γίνεται τόσο θεωρητικά
όσο και επιβεβαιώνεται πειραµατικά, ώστε να αποσαφηνισθούν οι συνθήκες των
ενδιάµεσων κατασκευαστικών βηµάτων. Για την κατασκευή επιλέχθηκε να κρατηθεί
σταθερό το πάχος της µεµβράνης και το διάκενο της µεµβράνης µε το υπόστρωµα, ενώ
µεταβάλλαµε την επιφάνεια της µεµβράνης του αισθητήρα (το οποίο είναι και τεχνολογικά
ευκολότερο). Έτσι υλοποιήσαµε οκτώ διαφορετικούς αισθητήρες, 4εις τετράγωνους και 4εις
κυκλικούς µε µήκος πλευράς ή διαµέτρου 300µm, 400µm, 500µm και 600µm αντίστοιχα.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα προβλήµατα που αντιµετωπίσθηκαν τόσο κατά την
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κατασκευαστική διεργασία όσο και κατά την λειτουργία του αισθητήρα. Τέλος εξετάστηκε
η µη προβλέψιµη και επαναλαµβανόµενη συµπεριφορά του σύµφωνα µε την αρχική του
σχεδίαση, καθώς και διάφορα φαινόµενα ολίσθησης (drift) που παρουσίασε. Για την
επίλυση των προβληµάτων σχεδιάστηκαν µια σειρά από ανεξάρτητα πειράµατα ώστε να
αποσαφηνισθεί η φύση των παρουσιασθέντων ανωµαλιών. Τέλος δίνονται όλες οι
απαραίτητες τροποποιήσεις στην αρχική κατασκευαστική διαδικασία, ώστε να καταστεί ο
αισθητήρας αξιόπιστος.
Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του χαρακτηρισµού των
αισθητήρων. Ο κύριος χαρακτηρισµός που πραγµατοποιήθηκε ήταν ηλεκτρικός,
µετρώντας τις µεταβολές της χωρητικότητας του για ελεγχόµενες µεταβολές της
ασκούµενης πίεσης και της θερµοκρασίας. Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε ένας
πρωτότυπος σταθµός χαρακτηρισµού αισθητήρων πίεσης βασιζόµενος στο πρόγραµµα
αυτόµατης συλλογής δεδοµένων µε Η/Υ, LabView ver.4.0. Μετά από την παρουσίαση των
µετρούµενων δεδοµένων, µελετάται η σχέση των αισθητήρων διαφορετικού σχήµατος και
διάστασης ανάλογα µε την απόκρισή τους (ευαισθησία, περιοχή λειτουργίας και
θερµοκρασιακή εξάρτηση). Τα αποτελέσµατα αυτά συσχετίζονται βάση των θεωρητικών
εξισώσεων που εξήχθησαν στο 3ο κεφαλαίο. Τα αποτελέσµατα του ηλεκτρικού
χαρακτηρισµού µπορούν να µας περιγράψουν µόνο έµµεσα τα µηχανικά χαρακτηριστικά
του αισθητήρα (αρχική καµπυλότητα µεµβράνης, αναπτυσσόµενες τάσεις), βάση
θεωρητικών µοντέλων. Για πληρέστερη ανάλυση πραγµατοποιήσαµε και οπτικές
µετρήσεις, όπως µελέτη της αρχικής καµπυλότητας των µεµβρανών (µέσω της απόκλισης
µιας εστιασµένης δέσµης Laser) και φασµατοσκοπία micro-Raman. Τα αποτελέσµατα
αυτά συσχετίστηκαν µε το θεωρητικό µοντέλο των αισθητήρων, έτσι ώστε να ελεγχθεί το
εάν οι ηλεκτρικές µετρήσεις, ο οπτικός χαρακτηρισµός και το θεωρητικό µοντέλο
αποτελούν ένα αυτοσυµβιβαστό σύνολο.
Στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα του αναπτυχθέντος
αισθητήρα, καθώς και η µελλοντική εργασία που πρέπει να πραγµατοποιηθεί ώστε να
αξιοποιηθεί ο αισθητήρας σαν ένα βιοµηχανικό προϊόν. Τέλος εξετάζεται η δυνατότητα
αξιοποίησης της τεχνολογίας που αναπτύχθηκε, στην ανάπτυξη εφαρµογών και
αισθητήρων διαφορετικού τύπου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

-xiii-

ABSTRACT
Sensors constitute an important part in the science of electronics, since they connect
the control circuit with the external environment. Their most usual applications are the
industrial automation, the control systems of cars, ships, airplanes, household appliance
etc. Traditionally, the sensors are devices, with dimensions in the centimeters range, with
the most usual ones the temperature, pressure, flow sensors and the radiation detectors. The
last decades, due to the technological progress of the micromechanics, the development of
both the sensors and their applications has met a rapid increase (with prospects of even
greater development). The micromechanics that can be considered as the expansion of
microelectronics in the field of sensors, benefit from the utilization of the huge
technological potential that is provided by microelectronics. Due to this development the
cost and size of sensors were decreased dramatically. This has enabled the development of
new ingenious micromechanical structures, designed for special applications in the fields
of medicine, automotive and telecommunications.
The pressure sensors represent one of the most significant categories of sensors,
since the measurement and control of pressure is needed in many applications. These are
almost in any industrial automation (hydraulic – pneumatic systems), in automotive,
household appliances and finally in medicine. Especially in medicine, the development of
micromechanical pressure sensors during the last years has offered to the development of
many new diagnostic and therapeutic techniques, mainly due to the uniqueness offered by
micromechanics in the fabrication of reliable sensors of very small mass and energy
consumption.
This dissertation presents an original manufacturing process for implementation of
pressure sensors from single crystal silicon, designed properly for implant to human. To
achieve that we have selected a capacitive type pressure sensor that translates the changes
of the external pressure to changes of the sensor capacitance. The energy consumption in
this configuration is as minimum as possible, a fact that allows them to be used to
arrangements of passive telemetry, arrangements which do not require the energy supply
from a battery.
Additionally, the whole fabrication process requires the use of only three lithography
steps and it is self-aligned, a fact that is met for the first time in the international literature.
So, the whole process allows the low fabrication cost of sensors and mainly it guarantees
their high reliability, due to their manufacturing simplicity. Their reliability is also
reinforced by the fact that the sensors are realized only by single crystal silicon (not silicon
on glass or polysilicon), a material which has excellent mechanical properties. Also, the
fact that the manufacturing process is self-aligned guarantees that the process is robust, that
means insensitive to manufacturing errors. Finally the process permits the implementation
of pressure sensors with small volume (~ 0.5 mm3), a very important fact for applications
of limited space.
In the 1st chapter of this dissertation, a brief description of sensors is given.
In the 2nd chapter, the basic microelectronics techniques, which are used for the
fabrication of the sensors, additionally to the micromechanical key-processes that are
required for its implementation are briefly described. These techniques are the Anisotropic
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Wet Etching with Etch Stop and the Silicon Fusion Bonding. Finally, the basic categories
of micromechanical techniques are presented such as the Bulk Micromachining and the
Surface Micromachining.
In the 3rd chapter, the conventionally fabrication methods of pressure sensors are
analyzed. The two main kinds of micromechanical sensors are described analytically, these
are the piezoresistive pressure sensors and the capacitive type sensors. These structures are
composed of a flexible membrane that hermetically seals a cavity, which contains a known
reference pressure. The change in the external applied pressure brings a corresponding
deflection to the flexible membrane. This deflection in the piezoresistive pressure sensors
is estimated indirectly by the change of the conductivity in four pressure resistances, which
are integrated on the membrane. In capacitive type pressure sensors, this deflection is
measured directly through the change of the capacitance, between the membrane and the
substrate. For the above type of sensors we have also extracted the analytical equations that
describe their response (operation range, sensitivity, temperature dependence etc.). Finally,
a typical manufacturing process of the basic micromechanical structures of pressure
sensors is presented (those of piezoresistive type and capacitive type manufactured with
bulk or surface micromachining techniques). In both categories we present the
corresponding problems that are usually met.
The 4th chapter presents the patented manufacturing process of the pressure sensor
that we have implemented. First, we present the reasons for which this specific technique
was selected and also the design of the critical parameters of the sensor, according to the
requirements we have set. For the fabrication, we decided to fix the thickness of the
membrane and the gap of the membrane with the substrate, whereas we change the surface
of the sensor membrane (which is technologically easier). So, we have implemented eight
different sensors, with square or circular shape, with side or diameter 300 µm, 400 µm, 500
µm and 600 µm. In the following we present the problems that have been faced during the
manufacturing process as well as during the operation of the sensor. Finally, the sensors
behavior was examined, according to their initial design, and various phenomena such as
drift, were investigated. For the solution of the problems, a series of independent
experiments was designed in order to clarify the nature of the presented irregularities. At
last, all the necessary modifications in the initial manufacturing process are given in order
to have a reliable sensor.
The 5th chapter presents the results of the sensor characterization. The main
characterization of the sensors performed was electrical, to measure the changes of their
capacitance for controlled changes of the applied pressure and temperature. For this
purpose, an original characterization station for pressure sensors was developed based on
Labview ver. 4.0. After the presentation of the measured data, the relation among sensors
with different shapes is studied, depending on their response (sensitivity, operation range
and temperature dependence). These results are discussed on the basis of the theoretical
equations, which are conducted in the 3rd chapter. The results of the electrical
characterization can outline indirectly the mechanical characteristics of the sensor (initial
curvature of membrane, developed stresses), based on theoretical models. For a more
complete analysis, we carried out also optical measurements, such as initial curvature study
of the membranes (through deviation of a collimated Laser beam) and micro-Raman
spectroscopy. These results were related to the theoretical model of sensors, in order to
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check if the electrical measurements, the optical characterization and the theoretical model
are consistent.
In the 6th chapter, the results of the developed sensor are briefly presented, as well
as the future work, which has to be accomplished in order to utilize the sensor as an
industrial product. Finally, we examine the possibility of utilization of the developed
technology to other applications of different sensor kinds.

1
Γενικά για τους
αισθητήρες

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται µια πρώτη προσέγγιση στο
ρόλο των αισθητήρων στην σπουδαιότητα τους στα συστήµατα
ελέγχου και λήψεως αποφάσεων και γενικότερα στην επιστήµη της
ηλεκτρονικής. Μετά εξετάζεται περιληπτικά το τι είναι ένας
αισθητήρας, από ποια µέρη αποτελείται και τέλος τι καθορίζει την
ακρίβεια και το κόστος του.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η µετάδοση κάποιας πληροφορίας µέσω µιας οποιασδήποτε έκφρασης (οµιλίας ή
κίνησης), προϋποθέτει καταρχήν τον συγχρονισµό αυτού που µεταδίδει την πληροφορία
µε αυτόν που την δέχεται. Χωρίς αυτό το συγχρονισµό η προσπάθεια έκφρασης
µετατρέπεται σε διατύπωση κάποιας ασυναρτησίας. Ακόµα, τόσο η δηµιουργία όσο και η
έκφραση µιας σκέψης δεν είναι πράξεις που γίνονται στο κενό. Η σκέψη γεννιέται από τα
ερεθίσµατα τα οποία δέχεται κάποιος από το εξωτερικό περιβάλλον, και η έκφραση της
δηµιουργείται σαν µια προσπάθεια επίδρασης - τροποποίησης πάνω σε αυτό το
περιβάλλον. Εάν δεν είναι δυνατή αυτή η αµφίδροµη σχέση µεταξύ της έκφρασης και των
εξωτερικών ερεθισµάτων, µέσο των αισθήσεων, τότε η ίδια η έκφραση µετατρέπεται σε
ανούσια πράξη.
Ας προσπαθήσουµε να φανταστούµε έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει χάσει και τις πέντε
αισθήσεις του, χωρίς όµως να διαταράσσεται οποιαδήποτε άλλη από τις ικανότητες του.
Εφόσον ο εγκέφαλος και το µυϊκό του σύστηµα λειτουργούν κανονικά, µπορεί να παράγει
οποιαδήποτε σκέψη, και θεωρητικά έχει την δυνατότητα να τη µεταδώσει στο εξωτερικό
περιβάλλον. Πρακτικά όµως είναι αυτό δυνατό; Μπορεί να επικοινωνήσει ή ακόµα και να
του γεννηθεί κάποια σκέψη, χωρίς την ύπαρξη κάποιου ερεθίσµατος µέσω των πέντε
αισθήσεων του;
Εάν προσπαθήσουµε να καταλάβουµε πως βιώνει, ένας τέτοιος παράδοξος ασθενής,
τον κόσµο γύρω του, γρήγορα θα συνειδοτοποιήσουµε ότι µάλλον δεν τον βιώνει. Αυτός ο
άνθρωπος εικάζουµε ότι θα ζει σε απόλυτο σκοτάδι, σε σηµείο µάλιστα που ίσως να µην
µπορεί να απαντήσει και στο ερώτηµα για το αν ακόµα ζει. Όποια κίνηση κάνει, έστω σαν
µια υποτιθέµενη προσπάθεια επικοινωνίας, σαν ένα SOS, το πιο πιθανό είναι να το
εκλάβουµε περισσότερο σαν ένα ανούσιο σπασµό.
Το τι προκαλεί αυτή την κατάσταση είναι προφανές. Είµαστε µέρος ενός συνόλου και
µπορούµε να αλληλεπιδράσουµε µε αυτό µόνο εάν υπάρχει µια αµφίδροµη επικοινωνία:
Ανθρωπος
Εξωτερικό περιβάλον

Αισθήσεις

Εγκέφαλος

Μυϊκό Συστηµα

Σε περίπτωση, όπως αυτή που περιγράψαµε, όπου οι αισθήσεις παύουν να λειτουργούν, ο
άνθρωπος χάνει την συνέχεια του µε το περιβάλλον. Στην ουσία παύει να υπάρχει µέσα σε
αυτό.
Ανθρωπος
Εξωτερικό περιβάλον

1.2

Αισθήσεις
Μυϊκό Συστηµα

?

?
Εγκέφαλος

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
Με την τεράστια ανάπτυξη των ηλεκτρονικών και ιδίως αυτή των Η/Υ είµαστε πλέον σε
θέσει να πραγµατοποιήσουµε τα πιο εξεζητηµένα και πολύπλοκα συστήµατα ελέγχου και
λήψεως αποφάσεων. Συστήµατα τέτοια είναι όλοι οι αυτοµατισµοί που µε αυξανόµενο
ρυθµό παρουσιάζονται στη ζωή µας, ενώ εδώ και πολλά χρόνια έχουν γίνει αναπόσπαστο
τµήµα σε κάθε σύγχρονη βιοµηχανία.
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Για παράδειγµα εάν εξετάσουµε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο θα διαπιστώσουµε ότι
διαθέτει συστήµατα που ρυθµίζουν αυτόµατα την ασφαλέστερη µεταφορά µας. Συστήµατα
τα οποία ελέγχουν την κατάσταση του δρόµου, ώστε να ρυθµίσουν αντίστοιχα τις
αναρτήσεις, ελέγχουν την απόδοση του φρεναρίσµατος του αυτοκινήτου (ABS), την πίεση
των ελαστικών, την κατανάλωση των καυσίµων, ακόµα και την επιβράδυνση του
οχήµατος ώστε να καταλάβουν εάν πρόκειται για φρενάρισµα ή για ατύχηµα (Αερόσακοι).
Παρόµοια συστήµατα χρησιµοποιούνται σε κάθε σύγχρονη βιοµηχανία, κάνοντας την να
µοιάζει περισσότερο µε φουτουριστική κινηµατογραφική ταινία, παρά µε ανθυγιεινό και
απάνθρωπο τόπο µαζικής παραγωγής περασµένων δεκαετιών.
Για να πραγµατοποιηθούν όλοι αυτοί οι αυτοµατισµοί είναι προφανές ότι χρειάζεται
ένα κύκλωµα ελέγχου (Control Unit) το οποίο παίρνει δεδοµένα από τον εξωτερικό χώρο,
τα επεξεργάζεται και προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες, ανάλογα µε τον
προγραµµατισµό του. Αυτά τα δεδοµένα είτε πρέπει να τα δώσουµε εµείς στο κύκλωµα
ελέγχου σαν στοιχεία του προγραµµατισµού του, είτε πρέπει να τα συλλέξει αυτό
αυτόνοµα. Στην πρώτη περίπτωση έχουµε απλά µια µηχανή (όσο πολύπλοκη και εάν είναι)
η οποία εκτελεί µια αλληλουχία συγκεκριµένων βηµάτων, ενώ στη δεύτερη έχουµε να
κάνουµε µε ένα Αυτόµατο Σύστηµα, ένα σύστηµα ικανό να δράσει αυτόνοµο, µε
περιορισµένη ή µη αυτονοµία, σύµφωνα µε τα δεδοµένα που επικρατούν στο περιβάλλον
του.
Στην πρώτη περίπτωση εάν κάτι ξεφύγει από τα προκαθορισµένα (λόγο πχ.
συσσώρευσης σφάλµατος) η όλη διεργασία που εκτελεί η µηχανή σταµατάει - κολλάει,
έως ότου επέµβει ο ανθρώπινος παράγοντας και την ξαναρυθµίσει. Αυτό που συνήθως
συµβαίνει είναι ότι κάτι δεν γίνεται έτσι όπως είχε προβλεφθεί. Για παράδειγµα σε µια
µηχανή - ροµπότ συναρµολόγησης σε κάποια δεδοµένη στιγµή ενώ η µηχανή θα έπρεπε να
πιάσει ένα εξάρτηµα µε ένα συγκεκριµένο τρόπο, το πιάνει, για τυχαίους λόγους, υπό
λάθος γωνία. Εάν αυτό το λάθος είναι πέρα από τις ανοχές που ο κατασκευαστής έχει
προβλέψει τότε η όλη συναρµολόγηση θα κολλήσει. Συνήθως τέτοια λάθη είναι πολύ
συχνά και οφείλονται στη συσσώρευση σφάλµατος κατά την εξέλιξη της
συναρµολόγησης. Ο µόνος τρόπος αποφυγής τους είναι ο σχεδιασµός µιας τέλειας
µηχανής µε µηδενικές ανοχές, πράγµα το οποίο όπως είναι φυσικό είναι αδύνατο.
Στην δεύτερη περίπτωση όπου η µηχανή είναι αυτόµατο σύστηµα µπορεί να
συλλέξει από µόνη της πληροφορίες από το περιβάλλον και να προβεί στις απαραίτητες
διορθώσεις από τις τυχαίες παρεκκλίσεις. Έτσι στο προηγούµενο παράδειγµα ένα
αυτόµατο σύστηµα θα µπορούσε να αντιληφθεί το λάθος το οποίο πρόκειται να συµβεί και
θα προέβαινε στις απαραίτητες διορθώσεις.
Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά ενός αυτοµατισµού µε ένα αυτόµατο σύστηµα. Ο
αυτοµατισµός θα πρέπει να κατασκευαστεί µε όσο το δυνατόν µικρότερες ανοχές ώστε να
µην παρεκκλίνει από την αλληλουχία των βηµάτων του, ενώ το αυτόµατο σύστηµα έχει
την ικανότητα (όποια ο κατασκευαστής του έχει δώσει) να ελέγχει και να προβαίνει σε
διορθώσεις.
Και εδώ κάπου ξεκινάει το κεφάλαιο της αυτόνοµης συλλογής πληροφοριών. Όσο
αφορά τον προγραµµατισµό του αυτόνοµου, έχει να κάνει µε την επιστήµη της
πληροφορικής και µε έννοιες όπως αυτή της τεχνητής νοηµοσύνης (artificial intelligent) ή
της ασαφούς λογικής (fuzzy logic), ενώ όσον αφορά την συλλογή πληροφοριών θα πρέπει
το αυτόµατο να µπορεί µεταφράζει τον κόσµο που τον περιβάλλει. Όπως και στον
άνθρωπο ένα αυτόµατο σύστηµα χρειάζεται να έχει τις δικές του αισθήσεις, ώστε να
µπορεί να είναι µέρος του άµεσου περιβάλλοντος του, να το αντιλαµβάνεται, να το
προβλέπει και τέλος να το τροποποιεί.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
Για να µπορέσει ένα αυτόµατο σύστηµα να συλλέξει µόνο του ορισµένα δεδοµένα από το
περιβάλλον θα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε ένα αριθµό Ηλεκτρονικών Αισθητήρων
(Electronic Sensors) ή απλώς Αισθητήρων (Sensors). Τι είναι ένας αισθητήρας [1];
αισθητήρας είναι µια συσκευή η οποία ανιχνεύει ένα µακροσκοπικό φυσικό µέγεθος και το
µετατρέπει σε ένα ηλεκτρικά µετρήσιµο µέγεθος συγκεκριµένων χαρακτηριστικών. Είναι η
συσκευή εκείνη η οποία συνδέει τον κόσµο των ηλεκτρονικών µε το φυσικό περιβάλλον.
Αισθητήρας
Περιβάλλον
Ενεργοποιητής

Ηλεκτρονικό κύκλωµα
ελέγχου.

Αυτόµατο
Προγραµµατισµός - Ελεγχος

Αντίστοιχα µε τον αισθητήρα η συσκευή εκείνη η οποία θα αλληλεπιδράσει στο
περιβάλλον, ώστε να το τροποποιήσει ονοµάζεται Ενεργοποιητής (Actuator). Ένας
ενεργοποιητής µπορεί να είναι ένας ηλεκτροκινητήρας, ένα πνευµατικό µπιστόνη, ένας
κινούµενος βραχίονας ή οτιδήποτε µπορεί να προκαλέσει µια ενέργεια.
1.4

ΑΠΟ ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΝΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
Ένας αισθητήρας είναι µια συσκευή η οποία θα µετατρέψει ένα µακροσκοπικό µέγεθος
(όπως φως, δύναµη, πίεση, θερµοκρασία κ.λ.π.) σε κάποιο ηλεκτρικά µετρήσιµο µέγεθος
και στη συνέχεια αφού επεξεργαστεί αυτό το ηλεκτρικό σήµα θα το µετατρέψει σε κάποιο
τυποποιηµένο σήµα µε ορισµένα χαρακτηριστικά. Το πρώτο κοµµάτι, αυτό που
µετατρέπει το µακροσκοπικό κύκλωµα σε ηλεκτρικά µετρήσιµο σήµα ονοµάζεται
Μετατροπέας (Transducer), ενώ το ηλεκτρονικό κοµµάτι που µετατρέπει το σήµα του
µετατροπέα σε κάποιο τυποποιηµένης µορφής ονοµάζεται Κύκλωµα Οδήγησης (Driving
Circuit) [1, 2]. Το σύνολο του µετατροπέα και του κυκλώµατος οδήγησης ονοµάζεται
Αισθητήρας.
1.4.1
Μετατροπέας
Ο µετατροπέας είναι το δυσκολότερο και πιο κρίσιµο µέρος ενός αισθητήρα. Από την
ποιότητα καθώς και από την αρχή κατασκευής του θα καθοριστούν και τα χαρακτηριστικά
του αισθητήρα (όπως περιοχή λειτουργίας, ακρίβεια…), µε λίγα λόγια είναι η καρδιά του
αισθητήρα. Για να γίνει δυνατή η κατασκευή ενός µετατροπέα κάποιου µακροσκοπικού
µεγέθους, θα πρέπει να κατασκευαστεί µια δοµή σύµφωνα µε την οποία είναι δυνατόν
µεταβολές του µακροσκοπικού µεγέθους να επιφέρουν µεταβολή σε ένα ηλεκτρικά
µετρήσιµο µέγεθος. Σε γενικές γραµµές µπορούµε να χωρίσουµε του µετραποπείς σε τρία
είδη [2, 3]:
α. Μηχανικού τύπου µετατροπείς, τέτοιοι είναι οι µετατροπείς δύναµης, πίεσης,
επιτάχυνσης, ροής - ταχύτητας. Σε αυτούς πρέπει να κατασκευαστεί µια µηχανική δοµή
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η οποία είναι σε θέση να µετατρέψει το µηχανικό µέγεθος σε κάποια διαφορά τάσης,
ρεύµατος, χωρητικότητας ή αντίστασης.
β. Χηµικού τύπου µετατροπείς, τέτοιοι είναι κάθε είδους χηµικοί ή βιολογικοί ανιχνευτές.
Η γενική αρχή λειτουργία τους είναι η κατασκευή ενός υµενίου από ένα ευαίσθητο σε
κάποιο χηµικό ή αέριο υλικό. Η παρουσία αυτού του χηµικού ή αερίου θα επιφέρει
αλλαγή των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών του υλικού, πχ. κάποιας αντίστασης ή
χωρητικότητας. Συνήθως µετά από θέρµανση το υλικό επανέρχεται στην αρχική του
κατάσταση.
γ. Ανιχνευτές ακτινοβολίας, πρόκειται για κατασκευές παρόµοιες µε τα γνωστά
φωτοτρανζίστορ όπου η πρόσκρουση ακτινοβολίας ορισµένου µήκους κύµατος παράγει
ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών σε µια αντίστροφα πολωµένη δίοδο, άρα δηµιουργεί ρεύµα.
Συνήθως αναφέρονται σαν Ανιχνευτές (Detectors) και όχι σαν µετατροπείς ή
αισθητήρες.
1.4.2
Κύκλωµα οδήγησης
Οι αισθητήρες κατασκευάζονται για να συλλέγουν πληροφορίες από αποµακρυσµένα και
πολλές φορές επικίνδυνα σηµεία του περιβάλλοντος χώρου. Πρόκειται συνήθως για
συµπαγείς µονάδες, οι οποίες θα τοποθετηθούν τις περισσότερες φορές µακριά από τη
µονάδα ελέγχου-συλλογής δεδοµένων και γενικά σε αφιλόξενο-θορυβώδη περιβάλλον
(κινητήρας µηχανής οχήµατος, βιοµηχανία κ.λ.π.). Θα πρέπει λοιπόν το σήµα να µπορεί να
διανύσει όσο το δυνατόν µεγαλύτερες αποστάσεις και να υποστεί την µικρότερη δυνατή
παραµόρφωση. Το κύκλωµα οδήγησης ενός µετατροπέα επιβάλλεται αρχικά να
µετατρέψει το συνήθως ευαίσθητο σήµα του (µια χωρητικότητα ή µια µικρή τάση) σε
κάποιο ηλεκτρικό σήµα πιο σταθερής µορφής, πρόκειται λοιπόν για ένα µεταλλάκτη
(Converter) σε συνδυασµό ίσως µε κάποια ενισχυτική διάταξη. Από εκεί και πέρα θα
πρέπει να είναι εφοδιασµένο το κύκλωµα µε κατάλληλα κυκλώµατα ανάδρασης τα οποία
να διορθώνουν i) ανεπιθύµητες επιδράσεις όπως µεταβολές θερµοκρασίας και τάσης
τροφοδοσίας και ii) να τροποποιούν το τελικό σήµα εξόδου ώστε να βρίσκεται µέσα σε
συγκεκριµένα όρια και µε συγκεκριµένες ανοχές. Τέλος περισσότερο εξεζητηµένες
εκδόσεις κυκλωµάτων οδήγησης, εκτός από το αναλογικό µέρος, συµπεριλαµβάνουν
επεξεργαστή µε µνήµη EPROM ο οποίος αναλαµβάνει την πλήρη επεξεργασία των
σηµάτων, όπως τη βαθµονόµηση (Calibration) του αισθητήρα ή ακόµα την µετατροπή του
σήµατος εξόδου σε ψηφιακό σήµα βάση συγκεκριµένου πρωτοκόλλου επικοινωνίας
(RS485 κλπ.).
1.4.3
Ο Αισθητήρας
Από τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα ότι ένας µετατροπέας από µόνος του δεν
αποτελεί µια πολύ αξιόπιστη λύση σαν αισθητήρας. Τα ηλεκτρικά σήµατα τα οποία
συνήθως δίνει είναι πολύ ασθενή και τις περισσότερες φορές δύσκολα µετρήσιµα. Σαν µια
ελάχιστη διαµόρφωση θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε ένα µετατροπέα µαζί µε ένα
µεταλλάκτη, ώστε να έχουµε ένα πιο σταθερό σήµα, αλλά εάν λάβουµε υπόψη µας τις
διακυµάνσεις της τάσης ή την µεταβολή της θερµοκρασίας θα δούµε ότι ούτε αυτό είναι
αρκετό. Συνεπώς σαν ελάχιστη διαµόρφωση θα πρέπει να θεωρηθεί ο µετατροπές και το
κύκλωµα οδήγησης το οποίο πρέπει να συµπεριλαµβάνει κάποια υποκυκλώµατα
σταθεροποίησης, έτσι ώστε ο αισθητήρας τελικά να µπορεί να εργαστεί µε προβλεπόµενο
τρόπο και χαρακτηριστικά µέσα στην περιοχή λειτουργίας του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

-7-

Γενικά για τους αισθητήρες

Πέρα από αυτή την ελάχιστη διαµόρφωση υπάρχει η τάση το σήµα του µετατροπέα
να επεξεργάζεται ακόµα περισσότερο ή και πλήρως στο επίπεδο του αισθητήρα και να
στέλνεται σαν έτοιµη πληροφορία, ή δυνατόν σε ψηφιακή µορφή, στο κύκλωµα ελέγχου.
Οι λόγοι που γίνεται αυτό είναι: i) το να χάνεται η λιγότερη δυνατή πληροφορία µε το να
γίνεται η όλη επεξεργασία όσο πιο κοντά στο µετατροπέα είναι δυνατόν και ii) το κύκλωµα
ελέγχου να µην είναι επιφορτισµένο και µε την επεξεργασία των σηµάτων παρά µόνο µε την
εξαγωγή συµπερασµάτων ή την λήψη αποφάσεων. Φυσικά µια τέτοια υλοποίηση µπορεί να
αυξάνει κατά πολύ το κόστος, αλλά συνάµα και την αξιοπιστία της κατασκευής.
Σαν τελευταίο χαρακτηριστικό ενός αισθητήρα είναι το περίβληµα µέσα στο οποίο
θα συναρµολογηθεί (package). Το περίβληµα ενός αισθητήρα καθορίζεται από τις
απαιτήσεις του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο θα τοποθετηθεί. Τις περισσότερες φορές
δεν παίζει απλά το ρόλο του φορέα του αισθητήρα αλλά και µέσο προστασίας του
αισθητήρα από το περιβάλλον πχ. από υψηλή θερµοκρασία, διαβρωτική ατµόσφαιρα,
ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές κλπ. Σαν συνέπεια είναι ότι το περίβληµα ενός αισθητήρα
µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην απόδοση του ίδιου του αισθητήρα, ιδίως στον
χρόνο απόκρισής του, για αυτό και πρέπει ο σχεδιασµός του να είναι πολύ προσεκτικός.
Τελικό κριτήριο για το ποια πρέπει να είναι η τελική διαµόρφωση του αισθητήρα
(και φυσικά το αντίστοιχο κόστος) είναι το περιβάλλον µέσα στο οποίο θα τοποθετηθεί
αυτός και φυσικά η κρισιµότητα των µετρήσεων που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν.
Συµπερασµατικά όσο πιο ολοκληρωµένος και κατά συνέπεια ανεξάρτητος είναι ένας
αισθητήρας, τόσο περισσότερο πετυχηµένος µπορεί να θεωρηθεί. Στο παρακάτω σχήµα
φαίνονται επιγραµµατικά τα βασικά τµήµατα ενός αισθητήρα πίεσης στον οποίο αρχικά
µετατρέπεται η µεταβολή της πίεσης σε µεταβολή χωρητικότητας. Ας σηµειωθεί ότι αυτός
ο σχεδιασµός δεν είναι και ο µοναδικός.
Πίεση
Αισθητήρας
Κύκλωµα σταθεροποίησης
τάσης τροφοδοσίας
Κύκλωµα
αντιστάθµισης
θερµοκρασίας
Μετατροπέας
πίεσης σε
χωρητικότητα.

Μεταλλάκτης χωρητικότητας
σε συχνότητα

Επεξεργασία σήµατος
συχνότητας.
Γραµµικοποίηση,
βαθµονόµιση

Βαθµονοµηµέν
ο τελικό σήµα
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
Όπως σηµειώθηκε και στην εισαγωγή, η καρδιά κάθε αισθητήρα είναι ο µετατροπέας του
µετρούµενου φυσικού µεγέθους σε κάποια ηλεκτρικά µετρούµενη ποσότητα. Η
πραγµατοποίηση ενός µετατροπέα προϋποθέτει αφενός την κατασκευή µιας ευαίσθητης,
ως προς τις µεταβολές της προς µέτρηση ποσότητας, δοµής και αφετέρου την µε άµεσο ή
έµµεσο τρόπο ηλεκτρική µέτρηση αυτής της µεταβολής. Η συνάρτηση µεταφοράς του
µετατροπέα (ηλεκτρικό σήµα εξόδου προς µεταβολή µετρούµενου µεγέθους) θα πρέπει να
είναι µονότονη, ένα προς ένα και να εµπεριέχει τον µικρότερο δυνατό θόρυβο, δηλαδή να
έχει την µικρότερη δυνατή αβεβαιότητα ως προς την µέτρηση. Για να µπορέσει να
καταστεί αυτό δυνατό πρέπει να µελετηθούν οι φυσικές ιδιότητες - χαρακτηριστικά της
προς µέτρηση ποσότητας, καθώς και ο τεχνολογικές δυνατότητες εκµετάλλευσης αυτών
των χαρακτηριστικών [2, 3, 4].
Γενικά ακολουθείται η παρακάτω λογική κατά τον σχεδιασµό ενός αισθητήρα:
I. Αρχικά µελετάται η φύση της προς µέτρηση ποσότητας, ώστε να ενταχθεί σε κάποιο
ορισµένο πλαίσιο λογικής. Πχ. Η πίεση είναι η δύναµη ανά µονάδα επιφάνειας η
οποία ασκείται µέσω κάποιου ρευστού µέσου, λόγω της µεταφοράς ορµής των µορίων
του ρευστού
II. Μετά σχεδιάζεται κάποια δοµή η οποία πρέπει να είναι ευαίσθητη στις µεταβολές της
προς µέτρηση ποσότητας. Πχ. Εφόσον η πίεση είναι δύναµη ανά µονάδα επιφάνειας
µια εύκαµπτη µεµβράνη θα παραµορφώνεται από τις µεταβολές της, αρκεί η
µεµβράνη να έχει από την µια πλευρά µια σταθερή πίεση αναφοράς. Το ποσοστό
παραµόρφωσης της µεµβράνης µε την µεταβολή της πίεσης ορίζει την αρχική
ευαισθησία της δοµής:
Α = (Παραµόρφωση µεµβράνης) / (µεταβολή πίεσης)
III. Ακολούθως βρίσκεται ένας τρόπος για να µπορέσει να µετρηθεί ηλεκτρικά αυτή η
µεταβολή της δοµής. Αυτός ο τρόπος µπορεί να είναι άµεσος οπότε οι µεταβολές της
προς µέτρηση ποσότητας επιφέρουν άµεσα µια ηλεκτρικά µετρήσιµη µεταβολή ή
έµµεσος. Πχ. εφόσον παραµορφώνεται η µεµβράνη, εάν κολληθεί πάνω της κάποια
αντίσταση η παραµόρφωση θα επιφέρει αλλαγές στην τιµή της αντίστασης, σύµφωνα
µε τον λόγο:
Β = (Μεταβολή της αντίστασης) / (Παραµόρφωση της µεµβράνης)
IV. Το γινόµενο Α × Β µας δίνει την συνολική απόδοση του αισθητήρα ή διαφορετικά την
ευαισθησία του. Η διαφορά της συνολικής απόδοσης από την αβεβαιότητα της
µέτρησης Γ µας δίνει την ακρίβεια απόκρισης του αισθητήρα. Η αβεβαιότητα της
µέτρησης οφείλεται αφενός µεν στον ηλεκτρικό θόρυβο και αφετέρου σε µεταβολές
άλλων µεγεθών που επηρεάζουν τον αισθητήρα, όπως η θερµοκρασία και η υγρασία.
Μεταβολή του προς µέτρηση µεγέθους
Επίδραση του µετρούµενου µεγέθους
Α% της µεταβολής.
Μεταβολή ενός ηλεκτρικά µετρούµενου µεγέθους
Β% της µεταβολής
Απόδοση - ευαισθησία
Α% × Β%

-

×
=

Αβεβαιότητα
Γ%

=

Ακρίβεια:
Α% × Β% - Γ%
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Ο σχεδιασµός του κυκλώµατος οδήγησης παρόλο που δεν ακολουθεί µια τόσο
τυπική σχεδιαστική τεχνική είναι µια περισσότερο απλή υπόθεση. Αυτό προκύπτει από την
κοινή πεποίθηση ότι µε τα ηλεκτρονικά είναι εφικτό να πραγµατοποιηθούν τα πάντα,
αρκεί (στην περίπτωση µας) να έχουµε µια αξιόπιστη πηγή σήµατος δηλαδή ενός
αξιόπιστου µετατροπέα. Παρόλο αυτά υπάρχουν ορισµένα κεφάλαια στον σχεδιασµό και
στις απαιτήσεις σύγχρονων αισθητήρων όπου η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού κυκλώµατος
δεν είναι ούτε απλή ούτε προφανής δουλειά (πχ. τηλεµετρία, ολοκληρωµένοι αισθητήρες)
[5, 6, 7].
Εφόσον ολοκληρωθεί τόσο ο µετατροπέας όσο και το ηλεκτρονικό κύκλωµα
οδήγησης σαν τελευταίο µέρος της κατασκευής αποµένει η ενιαία συσκευασία (Package)
των µερών του αισθητήρα. Το κοµµάτι της συναρµολόγησης των µερών του αισθητήρα σε
ένα ενιαίο σύνολο είναι ένα από τα δαπανηρότερα σηµεία της κατασκευής του γιατί
απαιτεί τη χρήση αυτοµατισµών (Ροµπότ) για να χειριστούν τα πολύ ευαίσθητα
εξαρτήµατα του αισθητήρα. Εξάλλου εφόσον οι αισθητήρες τοποθετούνται συνήθως σε
αφιλόξενο περιβάλλον, η συναρµολόγηση πολλές φορές απαιτείται να έχει ένα έξυπνο πρωτότυπο σχεδιασµό, ώστε να εξασφαλίζει την οµαλή λειτουργία του αισθητήρα. Πολύ
σηµαντικός επίσης είναι και ο σχεδιασµός του περιβλήµατος - φορέα του αισθητήρα από
την άποψη ότι αυτός έχει άµεση επίπτωση στα τελικά χαρακτηριστικά του αισθητήρα.
Αυτό γιατί το ευαίσθητο στοιχείο του αισθητήρα θα έρθει σε επαφή µε το περιβάλλον
µέσω αυτού του περιβλήµατος, οπότε ο όποιος κακός σχεδιασµός µπορεί να έχει
δραµατικές επιπτώσεις στην απόδοση του.
Όταν ολοκληρωθεί ο όλος σχεδιασµός του θα προκύψουν µια σειρά θεωρητικών
χαρακτηριστικών που θα έχει: i) ο µετατροπέας, ii) το κύκλωµα οδήγησης και iii) ο
αισθητήρας σαν σύνολο. Αυτά θα είναι η ευαισθησία - ακρίβεια, η κατανάλωση, ο όγκος,
η περιοχή λειτουργίας. Εφόσον αυτά είναι αποδεκτά σύµφωνα µε τις αρχικές απαιτήσεις
που έχουν τεθεί, τότε έχουµε ένα πετυχηµένο σχεδιασµό. Σε διαφορετική περίπτωση θα
πρέπει να επαναπροσδιοριστεί το όλο πρόβληµα πχ. µε τον επανασχεδιασµό της
ευαίσθητης δοµής ή µε την εκµετάλλευση κάποιου άλλου χαρακτηριστικού της προς
µέτρηση ποσότητα. Στην πραγµατικότητα η ευαίσθητη δοµή θα πρέπει να έχει θεωρητικά
αισθητά καλύτερα χαρακτηριστικά από τα απαιτούµενα, εφόσον είναι βέβαιο ότι η τελική
κατασκευασµένη δοµή θα λειτουργεί µε σαφώς χειρότερα χαρακτηριστικά.
Περίβληµα συναρµολόγησης και τεχνικά χαρακτηριστικά του
Μετατροπέας και απόκριση του

Μετρούµενο
µέγεθος

Ηλεκτρονικό κύκλωµα οδήγησης και απόκρισής του

Τελικά χαρακτηριστικά όπως ευαισθησία, ακρίβεια, χρόνος απόκρισης, περιοχή
λειτουργίας, κατανάλωση τα οποία εξαρτώνται από:
⇒ την απόκριση του µετατροπέα
⇒ την απόκριση του ηλεκτρονικού κυκλώµατος οδήγησης
⇒ τον σχεδιασµό του καβουκιού του αισθητήρα

Αφού τελικά ολοκληρωθεί ο σχεδιασµός του αισθητήρα και κριθεί ικανοποιητικός,
αποµένει η κατασκευή του. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής είναι βέβαιο ότι ο
αισθητήρας θα ανταποκρίνεται µόνο κατά ένα ποσοστό στα θεωρητικά προβλεπόµενα
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χαρακτηριστικά. Εδώ υπεισέρχεται η αναγκαία βαθµονόµηση του, βαθµονόµηση που σε
κρίσιµες εφαρµογές επιβάλλεται να γίνει για κάθε αισθητήρα ξεχωριστά. Αυτός είναι ο
δεύτερος (και πιο σηµαντικός) παράγοντας που ανεβάζει την τελική τιµή ενός αισθητήρα,
όταν αυτός πρέπει να έχει µια επακριβώς ορισµένη συµπεριφορά. Η ανάγκη
βαθµονόµησης για τον κάθε αισθητήρα ξεχωριστά.
Τελειώνοντας την παρουσίαση του θεωρητικού τρόπου σχεδιασµού ενός αισθητήρα,
αξίζει να σηµειωθεί ότι για να είµαστε σε θέση να µιλάµε για θεωρητικώς προβλέψιµη
συµπεριφορά ενός αισθητήρα, θα πρέπει να είναι επακριβώς γνωστά όχι µόνο τα βήµατα
κατασκευής αλλά και το συγκεκριµένο εργοστάσιο και τα µηχανήµατα που
χρησιµοποιήθηκαν. Μόνο εφόσον υπάρχει µια σαφώς καθορισµένη γραµµή παραγωγής
κάποιου αισθητήρα, σύµφωνα µε την οποία έχει µελετηθεί ότι η απόκριση των
αισθητήρων παρουσιάζει µια συγκεκριµένη συµπεριφορά, µόνο τότε είναι δυνατόν να
προβλεφθούν – εξοµοιωθούν θεωρητικά τα χαρακτηριστικά του αισθητήρα µε µεγάλη
ακρίβεια. Σε διαφορετική περίπτωση και ιδίως για κάποια νέα διαδικασία κατασκευής η
θεωρητική εξοµοίωση δίνει περισσότερο εκτίµηση παρά πρόβλεψη των χαρακτηριστικών
του αισθητήρα.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο σχεδιασµός ενός αισθητήρα είναι µια αρκετά
ανοικτή υπόθεση ή οποία δεν ακολουθεί κάποια κλισέ. Βασική προϋπόθεση είναι η σωστή
εξέταση και κατασκευή µιας αξιόπιστης ευαίσθητης δοµής - µετατροπέα σε συνδυασµό µε
καλοσχεδιασµένο κύκλωµα οδήγησης, υπακούοντας ταυτόχρονα στους όποιους
περιορισµούς - συµβιβασµούς τεχνολογικής φύσης.
1.6

ΚΟΣΤΟΣ – ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας που θα καθορίσει την βιωσιµότητα της όλης
διαδικασίας κατασκευής του µετατροπέα, είναι η τεχνολογική δυνατότητα υλοποίησης του
κάθε βήµατος ή πιο σωστά το τεχνολογικό κόστος (βαθµός δυσκολίας) που απαιτείται για
την υλοποίηση του κάθε βήµατος. Ας µην ξεχνάµε ότι η τεχνολογική δυσκολία καθορίζει
και το τελικό κόστος του προϊόντος. Η προσπάθεια κατασκευής ενός αισθητήρα δεν είναι
τίποτα άλλο (όπως και στα περισσότερα προϊόντα) από ένα ισοζύγιο µεταξύ του
τεχνολογικού κόστους και της ακρίβειας των χαρακτηριστικών του αισθητήρα. Με άλλα
λόγια ένα ισοζύγιο µεταξύ του κόστους και της ποιότητας κατασκευής [8, 9].
Όπως έχει είδη γίνει σαφές η κατασκευή ενός αισθητήρα, ιδίως ενός αισθητήρα
ακριβείας, είναι µια δαπανηρή υπόθεση, πράγµα που αντανακλάται και στην τελική τιµή
αγοράς τους, η οποία ξεπερνάει πολλές φορές τα 1000$. Οι σηµαντικότεροι λόγοι στους
οποίους οφείλεται αυτό το κόστος είναι:
•
Η ανεξάρτητη κατασκευή κάθε µέρους του αισθητήρα (µετατροπέας, ηλεκτρονικό
κύκλωµα οδήγησης και περίβληµα) και κατά συνέπεια η τελική ανάγκη
συναρµολόγησης του αισθητήρα. Στις παραδοσιακές µεθόδους κατασκευής των
αισθητήρων αυτή η διαδικασία πραγµατοποιείται σειριακά, οπότε η παραγωγή ενός
µεγάλου αριθµού αισθητήρων προϋποθέτει την υψηλή επένδυση σε αυτόµατα
µηχανήµατα (robot), γεγονός που αντανακλάται άµεσα στην τελική τιµή του
προϊόντος. Αντίθετα τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύσσονται ολοένα και
περισσότεροι νέου τύπου αισθητήρες κατασκευασµένοι µε τεχνικές µικροµηχανικής
[10]. Η µικροµηχανική είναι στην ουσία η επέκταση της µικροηλεκτρονικής στον
τοµέα των αισθητήρων [11]. Σε αυτού του είδους τους αισθητήρες η παραγωγή
πραγµατοποιείται παράλληλα, µειώνοντας θεαµατικά το κόστος. Η γενική τάση
είναι η υλοποίηση ολοκληρωµένων αισθητήρων πίεσης (µετατροπέας µαζί µε το
κύκλωµα οδήγησης και το κύκλωµα επεξεργασίας) µειώνοντας ακόµα περισσότερο
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το συνολικό κόστος. Το µόνο κατασκευαστικό βήµα το οποίο δεν γίνεται να
ολοκληρωθεί σε αυτή την παράλληλη διαδικασία είναι αυτό της συναρµολόγησης
του αισθητήρα µέσα στο περίβληµά του. Για αυτό τον λόγο το τελικό βήµα
συναρµολόγησης (packaging) του αισθητήρα είναι και το δαπανηρότερο.
Πέρα από το κόστος κατασκευής του αισθητήρα, πολύ υψηλό είναι και το κόστος
βαθµονόµησής του. Αυτό εξαρτάται κατά πολύ αφενός από την απαιτούµενη
ακρίβεια του αισθητήρα και αφετέρου από την αξιοπιστία της όλης
κατασκευαστικής διαδικασίας του µετατροπέα αναφορικά µε την επαναληψηµότητα
της απόκρισής του. Έτσι οι όποιες αποκλίσεις στην απόκριση ενός αισθητήρα (ιδίως
του µετατροπέα) από την µέση συµπεριφορά του (µη γραµµικότητα κλπ.), θα πρέπει
να διορθωθούν από το ηλεκτρονικό κύκλωµα µέσω κάποιας βαθµονόµησης του. Αν
αυτές οι αποκλίσεις είναι µικρότερες από την απαιτούµενη ακρίβεια, τότε τέτοιου
είδους βαθµονόµηση δεν είναι απαραίτητη. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει κάθε
αισθητήρας ξεχωριστά να βαθµονοµηθεί, διαδικασία η οποία µπορεί να είναι
ακριβότερη (ή συγκρίσιµη) ακόµα και από το κόστος κατασκευής ολόκληρου του
αισθητήρα. Και εδώ οι αισθητήρες οι οποίοι κατασκευάζονται µε τεχνικές
µικροµηχανικής, δηλαδή παράλληλα κατά χιλιάδες, εγγυώνται µεγάλη αξιοπιστία µε
πολύ µικρές αποκλίσεις στην απόκρισή τους. Αντίθετα αυτοί που κατασκευάζονται
µε παραδοσιακές τεχνικές (ένας – ένας ξεχωριστά), έχουν σηµαντικές αποκλίσεις
στην απόκριση, οπότε η ανάγκη βαθµονόµησής τους (ιδίως όπου απαιτείται υψηλή
ακρίβεια) καθιστά την όλη κατασκευαστική διαδικασία ιδιαίτερα δαπανηρή.
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Γενικά για τους
αισθητήρες

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται µια πρώτη προσέγγιση στο
ρόλο των αισθητήρων στην σπουδαιότητα τους στα συστήµατα
ελέγχου και λήψεως αποφάσεων και γενικότερα στην επιστήµη της
ηλεκτρονικής. Μετά εξετάζεται περιληπτικά το τι είναι ένας
αισθητήρας, από ποια µέρη αποτελείται και τέλος τι καθορίζει την
ακρίβεια και το κόστος του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1

-3-

Γενικά για τους αισθητήρες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η µετάδοση κάποιας πληροφορίας µέσω µιας οποιασδήποτε έκφρασης (οµιλίας ή
κίνησης), προϋποθέτει καταρχήν τον συγχρονισµό αυτού που µεταδίδει την πληροφορία
µε αυτόν που την δέχεται. Χωρίς αυτό το συγχρονισµό η προσπάθεια έκφρασης
µετατρέπεται σε διατύπωση κάποιας ασυναρτησίας. Ακόµα, τόσο η δηµιουργία όσο και η
έκφραση µιας σκέψης δεν είναι πράξεις που γίνονται στο κενό. Η σκέψη γεννιέται από τα
ερεθίσµατα τα οποία δέχεται κάποιος από το εξωτερικό περιβάλλον, και η έκφραση της
δηµιουργείται σαν µια προσπάθεια επίδρασης - τροποποίησης πάνω σε αυτό το
περιβάλλον. Εάν δεν είναι δυνατή αυτή η αµφίδροµη σχέση µεταξύ της έκφρασης και των
εξωτερικών ερεθισµάτων, µέσο των αισθήσεων, τότε η ίδια η έκφραση µετατρέπεται σε
ανούσια πράξη.
Ας προσπαθήσουµε να φανταστούµε έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει χάσει και τις πέντε
αισθήσεις του, χωρίς όµως να διαταράσσεται οποιαδήποτε άλλη από τις ικανότητες του.
Εφόσον ο εγκέφαλος και το µυϊκό του σύστηµα λειτουργούν κανονικά, µπορεί να παράγει
οποιαδήποτε σκέψη, και θεωρητικά έχει την δυνατότητα να τη µεταδώσει στο εξωτερικό
περιβάλλον. Πρακτικά όµως είναι αυτό δυνατό; Μπορεί να επικοινωνήσει ή ακόµα και να
του γεννηθεί κάποια σκέψη, χωρίς την ύπαρξη κάποιου ερεθίσµατος µέσω των πέντε
αισθήσεων του;
Εάν προσπαθήσουµε να καταλάβουµε πως βιώνει, ένας τέτοιος παράδοξος ασθενής,
τον κόσµο γύρω του, γρήγορα θα συνειδοτοποιήσουµε ότι µάλλον δεν τον βιώνει. Αυτός ο
άνθρωπος εικάζουµε ότι θα ζει σε απόλυτο σκοτάδι, σε σηµείο µάλιστα που ίσως να µην
µπορεί να απαντήσει και στο ερώτηµα για το αν ακόµα ζει. Όποια κίνηση κάνει, έστω σαν
µια υποτιθέµενη προσπάθεια επικοινωνίας, σαν ένα SOS, το πιο πιθανό είναι να το
εκλάβουµε περισσότερο σαν ένα ανούσιο σπασµό.
Το τι προκαλεί αυτή την κατάσταση είναι προφανές. Είµαστε µέρος ενός συνόλου και
µπορούµε να αλληλεπιδράσουµε µε αυτό µόνο εάν υπάρχει µια αµφίδροµη επικοινωνία:
Ανθρωπος
Εξωτερικό περιβάλον

Αισθήσεις

Εγκέφαλος

Μυϊκό Συστηµα

Σε περίπτωση, όπως αυτή που περιγράψαµε, όπου οι αισθήσεις παύουν να λειτουργούν, ο
άνθρωπος χάνει την συνέχεια του µε το περιβάλλον. Στην ουσία παύει να υπάρχει µέσα σε
αυτό.
Ανθρωπος
Εξωτερικό περιβάλον

1.2

Αισθήσεις
Μυϊκό Συστηµα

?

?
Εγκέφαλος

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
Με την τεράστια ανάπτυξη των ηλεκτρονικών και ιδίως αυτή των Η/Υ είµαστε πλέον σε
θέσει να πραγµατοποιήσουµε τα πιο εξεζητηµένα και πολύπλοκα συστήµατα ελέγχου και
λήψεως αποφάσεων. Συστήµατα τέτοια είναι όλοι οι αυτοµατισµοί που µε αυξανόµενο
ρυθµό παρουσιάζονται στη ζωή µας, ενώ εδώ και πολλά χρόνια έχουν γίνει αναπόσπαστο
τµήµα σε κάθε σύγχρονη βιοµηχανία.
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Για παράδειγµα εάν εξετάσουµε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο θα διαπιστώσουµε ότι
διαθέτει συστήµατα που ρυθµίζουν αυτόµατα την ασφαλέστερη µεταφορά µας. Συστήµατα
τα οποία ελέγχουν την κατάσταση του δρόµου, ώστε να ρυθµίσουν αντίστοιχα τις
αναρτήσεις, ελέγχουν την απόδοση του φρεναρίσµατος του αυτοκινήτου (ABS), την πίεση
των ελαστικών, την κατανάλωση των καυσίµων, ακόµα και την επιβράδυνση του
οχήµατος ώστε να καταλάβουν εάν πρόκειται για φρενάρισµα ή για ατύχηµα (Αερόσακοι).
Παρόµοια συστήµατα χρησιµοποιούνται σε κάθε σύγχρονη βιοµηχανία, κάνοντας την να
µοιάζει περισσότερο µε φουτουριστική κινηµατογραφική ταινία, παρά µε ανθυγιεινό και
απάνθρωπο τόπο µαζικής παραγωγής περασµένων δεκαετιών.
Για να πραγµατοποιηθούν όλοι αυτοί οι αυτοµατισµοί είναι προφανές ότι χρειάζεται
ένα κύκλωµα ελέγχου (Control Unit) το οποίο παίρνει δεδοµένα από τον εξωτερικό χώρο,
τα επεξεργάζεται και προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες, ανάλογα µε τον
προγραµµατισµό του. Αυτά τα δεδοµένα είτε πρέπει να τα δώσουµε εµείς στο κύκλωµα
ελέγχου σαν στοιχεία του προγραµµατισµού του, είτε πρέπει να τα συλλέξει αυτό
αυτόνοµα. Στην πρώτη περίπτωση έχουµε απλά µια µηχανή (όσο πολύπλοκη και εάν είναι)
η οποία εκτελεί µια αλληλουχία συγκεκριµένων βηµάτων, ενώ στη δεύτερη έχουµε να
κάνουµε µε ένα Αυτόµατο Σύστηµα, ένα σύστηµα ικανό να δράσει αυτόνοµο, µε
περιορισµένη ή µη αυτονοµία, σύµφωνα µε τα δεδοµένα που επικρατούν στο περιβάλλον
του.
Στην πρώτη περίπτωση εάν κάτι ξεφύγει από τα προκαθορισµένα (λόγο πχ.
συσσώρευσης σφάλµατος) η όλη διεργασία που εκτελεί η µηχανή σταµατάει - κολλάει,
έως ότου επέµβει ο ανθρώπινος παράγοντας και την ξαναρυθµίσει. Αυτό που συνήθως
συµβαίνει είναι ότι κάτι δεν γίνεται έτσι όπως είχε προβλεφθεί. Για παράδειγµα σε µια
µηχανή - ροµπότ συναρµολόγησης σε κάποια δεδοµένη στιγµή ενώ η µηχανή θα έπρεπε να
πιάσει ένα εξάρτηµα µε ένα συγκεκριµένο τρόπο, το πιάνει, για τυχαίους λόγους, υπό
λάθος γωνία. Εάν αυτό το λάθος είναι πέρα από τις ανοχές που ο κατασκευαστής έχει
προβλέψει τότε η όλη συναρµολόγηση θα κολλήσει. Συνήθως τέτοια λάθη είναι πολύ
συχνά και οφείλονται στη συσσώρευση σφάλµατος κατά την εξέλιξη της
συναρµολόγησης. Ο µόνος τρόπος αποφυγής τους είναι ο σχεδιασµός µιας τέλειας
µηχανής µε µηδενικές ανοχές, πράγµα το οποίο όπως είναι φυσικό είναι αδύνατο.
Στην δεύτερη περίπτωση όπου η µηχανή είναι αυτόµατο σύστηµα µπορεί να
συλλέξει από µόνη της πληροφορίες από το περιβάλλον και να προβεί στις απαραίτητες
διορθώσεις από τις τυχαίες παρεκκλίσεις. Έτσι στο προηγούµενο παράδειγµα ένα
αυτόµατο σύστηµα θα µπορούσε να αντιληφθεί το λάθος το οποίο πρόκειται να συµβεί και
θα προέβαινε στις απαραίτητες διορθώσεις.
Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά ενός αυτοµατισµού µε ένα αυτόµατο σύστηµα. Ο
αυτοµατισµός θα πρέπει να κατασκευαστεί µε όσο το δυνατόν µικρότερες ανοχές ώστε να
µην παρεκκλίνει από την αλληλουχία των βηµάτων του, ενώ το αυτόµατο σύστηµα έχει
την ικανότητα (όποια ο κατασκευαστής του έχει δώσει) να ελέγχει και να προβαίνει σε
διορθώσεις.
Και εδώ κάπου ξεκινάει το κεφάλαιο της αυτόνοµης συλλογής πληροφοριών. Όσο
αφορά τον προγραµµατισµό του αυτόνοµου, έχει να κάνει µε την επιστήµη της
πληροφορικής και µε έννοιες όπως αυτή της τεχνητής νοηµοσύνης (artificial intelligent) ή
της ασαφούς λογικής (fuzzy logic), ενώ όσον αφορά την συλλογή πληροφοριών θα πρέπει
το αυτόµατο να µπορεί µεταφράζει τον κόσµο που τον περιβάλλει. Όπως και στον
άνθρωπο ένα αυτόµατο σύστηµα χρειάζεται να έχει τις δικές του αισθήσεις, ώστε να
µπορεί να είναι µέρος του άµεσου περιβάλλοντος του, να το αντιλαµβάνεται, να το
προβλέπει και τέλος να το τροποποιεί.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
Για να µπορέσει ένα αυτόµατο σύστηµα να συλλέξει µόνο του ορισµένα δεδοµένα από το
περιβάλλον θα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε ένα αριθµό Ηλεκτρονικών Αισθητήρων
(Electronic Sensors) ή απλώς Αισθητήρων (Sensors). Τι είναι ένας αισθητήρας [1];
αισθητήρας είναι µια συσκευή η οποία ανιχνεύει ένα µακροσκοπικό φυσικό µέγεθος και το
µετατρέπει σε ένα ηλεκτρικά µετρήσιµο µέγεθος συγκεκριµένων χαρακτηριστικών. Είναι η
συσκευή εκείνη η οποία συνδέει τον κόσµο των ηλεκτρονικών µε το φυσικό περιβάλλον.
Αισθητήρας
Περιβάλλον
Ενεργοποιητής

Ηλεκτρονικό κύκλωµα
ελέγχου.

Αυτόµατο
Προγραµµατισµός - Ελεγχος

Αντίστοιχα µε τον αισθητήρα η συσκευή εκείνη η οποία θα αλληλεπιδράσει στο
περιβάλλον, ώστε να το τροποποιήσει ονοµάζεται Ενεργοποιητής (Actuator). Ένας
ενεργοποιητής µπορεί να είναι ένας ηλεκτροκινητήρας, ένα πνευµατικό µπιστόνη, ένας
κινούµενος βραχίονας ή οτιδήποτε µπορεί να προκαλέσει µια ενέργεια.
1.4

ΑΠΟ ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΝΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
Ένας αισθητήρας είναι µια συσκευή η οποία θα µετατρέψει ένα µακροσκοπικό µέγεθος
(όπως φως, δύναµη, πίεση, θερµοκρασία κ.λ.π.) σε κάποιο ηλεκτρικά µετρήσιµο µέγεθος
και στη συνέχεια αφού επεξεργαστεί αυτό το ηλεκτρικό σήµα θα το µετατρέψει σε κάποιο
τυποποιηµένο σήµα µε ορισµένα χαρακτηριστικά. Το πρώτο κοµµάτι, αυτό που
µετατρέπει το µακροσκοπικό κύκλωµα σε ηλεκτρικά µετρήσιµο σήµα ονοµάζεται
Μετατροπέας (Transducer), ενώ το ηλεκτρονικό κοµµάτι που µετατρέπει το σήµα του
µετατροπέα σε κάποιο τυποποιηµένης µορφής ονοµάζεται Κύκλωµα Οδήγησης (Driving
Circuit) [1, 2]. Το σύνολο του µετατροπέα και του κυκλώµατος οδήγησης ονοµάζεται
Αισθητήρας.
1.4.1
Μετατροπέας
Ο µετατροπέας είναι το δυσκολότερο και πιο κρίσιµο µέρος ενός αισθητήρα. Από την
ποιότητα καθώς και από την αρχή κατασκευής του θα καθοριστούν και τα χαρακτηριστικά
του αισθητήρα (όπως περιοχή λειτουργίας, ακρίβεια…), µε λίγα λόγια είναι η καρδιά του
αισθητήρα. Για να γίνει δυνατή η κατασκευή ενός µετατροπέα κάποιου µακροσκοπικού
µεγέθους, θα πρέπει να κατασκευαστεί µια δοµή σύµφωνα µε την οποία είναι δυνατόν
µεταβολές του µακροσκοπικού µεγέθους να επιφέρουν µεταβολή σε ένα ηλεκτρικά
µετρήσιµο µέγεθος. Σε γενικές γραµµές µπορούµε να χωρίσουµε του µετραποπείς σε τρία
είδη [2, 3]:
α. Μηχανικού τύπου µετατροπείς, τέτοιοι είναι οι µετατροπείς δύναµης, πίεσης,
επιτάχυνσης, ροής - ταχύτητας. Σε αυτούς πρέπει να κατασκευαστεί µια µηχανική δοµή
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η οποία είναι σε θέση να µετατρέψει το µηχανικό µέγεθος σε κάποια διαφορά τάσης,
ρεύµατος, χωρητικότητας ή αντίστασης.
β. Χηµικού τύπου µετατροπείς, τέτοιοι είναι κάθε είδους χηµικοί ή βιολογικοί ανιχνευτές.
Η γενική αρχή λειτουργία τους είναι η κατασκευή ενός υµενίου από ένα ευαίσθητο σε
κάποιο χηµικό ή αέριο υλικό. Η παρουσία αυτού του χηµικού ή αερίου θα επιφέρει
αλλαγή των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών του υλικού, πχ. κάποιας αντίστασης ή
χωρητικότητας. Συνήθως µετά από θέρµανση το υλικό επανέρχεται στην αρχική του
κατάσταση.
γ. Ανιχνευτές ακτινοβολίας, πρόκειται για κατασκευές παρόµοιες µε τα γνωστά
φωτοτρανζίστορ όπου η πρόσκρουση ακτινοβολίας ορισµένου µήκους κύµατος παράγει
ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών σε µια αντίστροφα πολωµένη δίοδο, άρα δηµιουργεί ρεύµα.
Συνήθως αναφέρονται σαν Ανιχνευτές (Detectors) και όχι σαν µετατροπείς ή
αισθητήρες.
1.4.2
Κύκλωµα οδήγησης
Οι αισθητήρες κατασκευάζονται για να συλλέγουν πληροφορίες από αποµακρυσµένα και
πολλές φορές επικίνδυνα σηµεία του περιβάλλοντος χώρου. Πρόκειται συνήθως για
συµπαγείς µονάδες, οι οποίες θα τοποθετηθούν τις περισσότερες φορές µακριά από τη
µονάδα ελέγχου-συλλογής δεδοµένων και γενικά σε αφιλόξενο-θορυβώδη περιβάλλον
(κινητήρας µηχανής οχήµατος, βιοµηχανία κ.λ.π.). Θα πρέπει λοιπόν το σήµα να µπορεί να
διανύσει όσο το δυνατόν µεγαλύτερες αποστάσεις και να υποστεί την µικρότερη δυνατή
παραµόρφωση. Το κύκλωµα οδήγησης ενός µετατροπέα επιβάλλεται αρχικά να
µετατρέψει το συνήθως ευαίσθητο σήµα του (µια χωρητικότητα ή µια µικρή τάση) σε
κάποιο ηλεκτρικό σήµα πιο σταθερής µορφής, πρόκειται λοιπόν για ένα µεταλλάκτη
(Converter) σε συνδυασµό ίσως µε κάποια ενισχυτική διάταξη. Από εκεί και πέρα θα
πρέπει να είναι εφοδιασµένο το κύκλωµα µε κατάλληλα κυκλώµατα ανάδρασης τα οποία
να διορθώνουν i) ανεπιθύµητες επιδράσεις όπως µεταβολές θερµοκρασίας και τάσης
τροφοδοσίας και ii) να τροποποιούν το τελικό σήµα εξόδου ώστε να βρίσκεται µέσα σε
συγκεκριµένα όρια και µε συγκεκριµένες ανοχές. Τέλος περισσότερο εξεζητηµένες
εκδόσεις κυκλωµάτων οδήγησης, εκτός από το αναλογικό µέρος, συµπεριλαµβάνουν
επεξεργαστή µε µνήµη EPROM ο οποίος αναλαµβάνει την πλήρη επεξεργασία των
σηµάτων, όπως τη βαθµονόµηση (Calibration) του αισθητήρα ή ακόµα την µετατροπή του
σήµατος εξόδου σε ψηφιακό σήµα βάση συγκεκριµένου πρωτοκόλλου επικοινωνίας
(RS485 κλπ.).
1.4.3
Ο Αισθητήρας
Από τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα ότι ένας µετατροπέας από µόνος του δεν
αποτελεί µια πολύ αξιόπιστη λύση σαν αισθητήρας. Τα ηλεκτρικά σήµατα τα οποία
συνήθως δίνει είναι πολύ ασθενή και τις περισσότερες φορές δύσκολα µετρήσιµα. Σαν µια
ελάχιστη διαµόρφωση θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε ένα µετατροπέα µαζί µε ένα
µεταλλάκτη, ώστε να έχουµε ένα πιο σταθερό σήµα, αλλά εάν λάβουµε υπόψη µας τις
διακυµάνσεις της τάσης ή την µεταβολή της θερµοκρασίας θα δούµε ότι ούτε αυτό είναι
αρκετό. Συνεπώς σαν ελάχιστη διαµόρφωση θα πρέπει να θεωρηθεί ο µετατροπές και το
κύκλωµα οδήγησης το οποίο πρέπει να συµπεριλαµβάνει κάποια υποκυκλώµατα
σταθεροποίησης, έτσι ώστε ο αισθητήρας τελικά να µπορεί να εργαστεί µε προβλεπόµενο
τρόπο και χαρακτηριστικά µέσα στην περιοχή λειτουργίας του.
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Πέρα από αυτή την ελάχιστη διαµόρφωση υπάρχει η τάση το σήµα του µετατροπέα
να επεξεργάζεται ακόµα περισσότερο ή και πλήρως στο επίπεδο του αισθητήρα και να
στέλνεται σαν έτοιµη πληροφορία, ή δυνατόν σε ψηφιακή µορφή, στο κύκλωµα ελέγχου.
Οι λόγοι που γίνεται αυτό είναι: i) το να χάνεται η λιγότερη δυνατή πληροφορία µε το να
γίνεται η όλη επεξεργασία όσο πιο κοντά στο µετατροπέα είναι δυνατόν και ii) το κύκλωµα
ελέγχου να µην είναι επιφορτισµένο και µε την επεξεργασία των σηµάτων παρά µόνο µε την
εξαγωγή συµπερασµάτων ή την λήψη αποφάσεων. Φυσικά µια τέτοια υλοποίηση µπορεί να
αυξάνει κατά πολύ το κόστος, αλλά συνάµα και την αξιοπιστία της κατασκευής.
Σαν τελευταίο χαρακτηριστικό ενός αισθητήρα είναι το περίβληµα µέσα στο οποίο
θα συναρµολογηθεί (package). Το περίβληµα ενός αισθητήρα καθορίζεται από τις
απαιτήσεις του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο θα τοποθετηθεί. Τις περισσότερες φορές
δεν παίζει απλά το ρόλο του φορέα του αισθητήρα αλλά και µέσο προστασίας του
αισθητήρα από το περιβάλλον πχ. από υψηλή θερµοκρασία, διαβρωτική ατµόσφαιρα,
ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές κλπ. Σαν συνέπεια είναι ότι το περίβληµα ενός αισθητήρα
µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην απόδοση του ίδιου του αισθητήρα, ιδίως στον
χρόνο απόκρισής του, για αυτό και πρέπει ο σχεδιασµός του να είναι πολύ προσεκτικός.
Τελικό κριτήριο για το ποια πρέπει να είναι η τελική διαµόρφωση του αισθητήρα
(και φυσικά το αντίστοιχο κόστος) είναι το περιβάλλον µέσα στο οποίο θα τοποθετηθεί
αυτός και φυσικά η κρισιµότητα των µετρήσεων που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν.
Συµπερασµατικά όσο πιο ολοκληρωµένος και κατά συνέπεια ανεξάρτητος είναι ένας
αισθητήρας, τόσο περισσότερο πετυχηµένος µπορεί να θεωρηθεί. Στο παρακάτω σχήµα
φαίνονται επιγραµµατικά τα βασικά τµήµατα ενός αισθητήρα πίεσης στον οποίο αρχικά
µετατρέπεται η µεταβολή της πίεσης σε µεταβολή χωρητικότητας. Ας σηµειωθεί ότι αυτός
ο σχεδιασµός δεν είναι και ο µοναδικός.
Πίεση
Αισθητήρας
Κύκλωµα σταθεροποίησης
τάσης τροφοδοσίας
Κύκλωµα
αντιστάθµισης
θερµοκρασίας
Μετατροπέας
πίεσης σε
χωρητικότητα.

Μεταλλάκτης χωρητικότητας
σε συχνότητα

Επεξεργασία σήµατος
συχνότητας.
Γραµµικοποίηση,
βαθµονόµιση

Βαθµονοµηµέν
ο τελικό σήµα
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
Όπως σηµειώθηκε και στην εισαγωγή, η καρδιά κάθε αισθητήρα είναι ο µετατροπέας του
µετρούµενου φυσικού µεγέθους σε κάποια ηλεκτρικά µετρούµενη ποσότητα. Η
πραγµατοποίηση ενός µετατροπέα προϋποθέτει αφενός την κατασκευή µιας ευαίσθητης,
ως προς τις µεταβολές της προς µέτρηση ποσότητας, δοµής και αφετέρου την µε άµεσο ή
έµµεσο τρόπο ηλεκτρική µέτρηση αυτής της µεταβολής. Η συνάρτηση µεταφοράς του
µετατροπέα (ηλεκτρικό σήµα εξόδου προς µεταβολή µετρούµενου µεγέθους) θα πρέπει να
είναι µονότονη, ένα προς ένα και να εµπεριέχει τον µικρότερο δυνατό θόρυβο, δηλαδή να
έχει την µικρότερη δυνατή αβεβαιότητα ως προς την µέτρηση. Για να µπορέσει να
καταστεί αυτό δυνατό πρέπει να µελετηθούν οι φυσικές ιδιότητες - χαρακτηριστικά της
προς µέτρηση ποσότητας, καθώς και ο τεχνολογικές δυνατότητες εκµετάλλευσης αυτών
των χαρακτηριστικών [2, 3, 4].
Γενικά ακολουθείται η παρακάτω λογική κατά τον σχεδιασµό ενός αισθητήρα:
I. Αρχικά µελετάται η φύση της προς µέτρηση ποσότητας, ώστε να ενταχθεί σε κάποιο
ορισµένο πλαίσιο λογικής. Πχ. Η πίεση είναι η δύναµη ανά µονάδα επιφάνειας η
οποία ασκείται µέσω κάποιου ρευστού µέσου, λόγω της µεταφοράς ορµής των µορίων
του ρευστού
II. Μετά σχεδιάζεται κάποια δοµή η οποία πρέπει να είναι ευαίσθητη στις µεταβολές της
προς µέτρηση ποσότητας. Πχ. Εφόσον η πίεση είναι δύναµη ανά µονάδα επιφάνειας
µια εύκαµπτη µεµβράνη θα παραµορφώνεται από τις µεταβολές της, αρκεί η
µεµβράνη να έχει από την µια πλευρά µια σταθερή πίεση αναφοράς. Το ποσοστό
παραµόρφωσης της µεµβράνης µε την µεταβολή της πίεσης ορίζει την αρχική
ευαισθησία της δοµής:
Α = (Παραµόρφωση µεµβράνης) / (µεταβολή πίεσης)
III. Ακολούθως βρίσκεται ένας τρόπος για να µπορέσει να µετρηθεί ηλεκτρικά αυτή η
µεταβολή της δοµής. Αυτός ο τρόπος µπορεί να είναι άµεσος οπότε οι µεταβολές της
προς µέτρηση ποσότητας επιφέρουν άµεσα µια ηλεκτρικά µετρήσιµη µεταβολή ή
έµµεσος. Πχ. εφόσον παραµορφώνεται η µεµβράνη, εάν κολληθεί πάνω της κάποια
αντίσταση η παραµόρφωση θα επιφέρει αλλαγές στην τιµή της αντίστασης, σύµφωνα
µε τον λόγο:
Β = (Μεταβολή της αντίστασης) / (Παραµόρφωση της µεµβράνης)
IV. Το γινόµενο Α × Β µας δίνει την συνολική απόδοση του αισθητήρα ή διαφορετικά την
ευαισθησία του. Η διαφορά της συνολικής απόδοσης από την αβεβαιότητα της
µέτρησης Γ µας δίνει την ακρίβεια απόκρισης του αισθητήρα. Η αβεβαιότητα της
µέτρησης οφείλεται αφενός µεν στον ηλεκτρικό θόρυβο και αφετέρου σε µεταβολές
άλλων µεγεθών που επηρεάζουν τον αισθητήρα, όπως η θερµοκρασία και η υγρασία.
Μεταβολή του προς µέτρηση µεγέθους
Επίδραση του µετρούµενου µεγέθους
Α% της µεταβολής.
Μεταβολή ενός ηλεκτρικά µετρούµενου µεγέθους
Β% της µεταβολής
Απόδοση - ευαισθησία
Α% × Β%

-

×
=

Αβεβαιότητα
Γ%

=

Ακρίβεια:
Α% × Β% - Γ%
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Ο σχεδιασµός του κυκλώµατος οδήγησης παρόλο που δεν ακολουθεί µια τόσο
τυπική σχεδιαστική τεχνική είναι µια περισσότερο απλή υπόθεση. Αυτό προκύπτει από την
κοινή πεποίθηση ότι µε τα ηλεκτρονικά είναι εφικτό να πραγµατοποιηθούν τα πάντα,
αρκεί (στην περίπτωση µας) να έχουµε µια αξιόπιστη πηγή σήµατος δηλαδή ενός
αξιόπιστου µετατροπέα. Παρόλο αυτά υπάρχουν ορισµένα κεφάλαια στον σχεδιασµό και
στις απαιτήσεις σύγχρονων αισθητήρων όπου η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού κυκλώµατος
δεν είναι ούτε απλή ούτε προφανής δουλειά (πχ. τηλεµετρία, ολοκληρωµένοι αισθητήρες)
[5, 6, 7].
Εφόσον ολοκληρωθεί τόσο ο µετατροπέας όσο και το ηλεκτρονικό κύκλωµα
οδήγησης σαν τελευταίο µέρος της κατασκευής αποµένει η ενιαία συσκευασία (Package)
των µερών του αισθητήρα. Το κοµµάτι της συναρµολόγησης των µερών του αισθητήρα σε
ένα ενιαίο σύνολο είναι ένα από τα δαπανηρότερα σηµεία της κατασκευής του γιατί
απαιτεί τη χρήση αυτοµατισµών (Ροµπότ) για να χειριστούν τα πολύ ευαίσθητα
εξαρτήµατα του αισθητήρα. Εξάλλου εφόσον οι αισθητήρες τοποθετούνται συνήθως σε
αφιλόξενο περιβάλλον, η συναρµολόγηση πολλές φορές απαιτείται να έχει ένα έξυπνο πρωτότυπο σχεδιασµό, ώστε να εξασφαλίζει την οµαλή λειτουργία του αισθητήρα. Πολύ
σηµαντικός επίσης είναι και ο σχεδιασµός του περιβλήµατος - φορέα του αισθητήρα από
την άποψη ότι αυτός έχει άµεση επίπτωση στα τελικά χαρακτηριστικά του αισθητήρα.
Αυτό γιατί το ευαίσθητο στοιχείο του αισθητήρα θα έρθει σε επαφή µε το περιβάλλον
µέσω αυτού του περιβλήµατος, οπότε ο όποιος κακός σχεδιασµός µπορεί να έχει
δραµατικές επιπτώσεις στην απόδοση του.
Όταν ολοκληρωθεί ο όλος σχεδιασµός του θα προκύψουν µια σειρά θεωρητικών
χαρακτηριστικών που θα έχει: i) ο µετατροπέας, ii) το κύκλωµα οδήγησης και iii) ο
αισθητήρας σαν σύνολο. Αυτά θα είναι η ευαισθησία - ακρίβεια, η κατανάλωση, ο όγκος,
η περιοχή λειτουργίας. Εφόσον αυτά είναι αποδεκτά σύµφωνα µε τις αρχικές απαιτήσεις
που έχουν τεθεί, τότε έχουµε ένα πετυχηµένο σχεδιασµό. Σε διαφορετική περίπτωση θα
πρέπει να επαναπροσδιοριστεί το όλο πρόβληµα πχ. µε τον επανασχεδιασµό της
ευαίσθητης δοµής ή µε την εκµετάλλευση κάποιου άλλου χαρακτηριστικού της προς
µέτρηση ποσότητα. Στην πραγµατικότητα η ευαίσθητη δοµή θα πρέπει να έχει θεωρητικά
αισθητά καλύτερα χαρακτηριστικά από τα απαιτούµενα, εφόσον είναι βέβαιο ότι η τελική
κατασκευασµένη δοµή θα λειτουργεί µε σαφώς χειρότερα χαρακτηριστικά.
Περίβληµα συναρµολόγησης και τεχνικά χαρακτηριστικά του
Μετατροπέας και απόκριση του

Μετρούµενο
µέγεθος

Ηλεκτρονικό κύκλωµα οδήγησης και απόκρισής του

Τελικά χαρακτηριστικά όπως ευαισθησία, ακρίβεια, χρόνος απόκρισης, περιοχή
λειτουργίας, κατανάλωση τα οποία εξαρτώνται από:
⇒ την απόκριση του µετατροπέα
⇒ την απόκριση του ηλεκτρονικού κυκλώµατος οδήγησης
⇒ τον σχεδιασµό του καβουκιού του αισθητήρα

Αφού τελικά ολοκληρωθεί ο σχεδιασµός του αισθητήρα και κριθεί ικανοποιητικός,
αποµένει η κατασκευή του. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής είναι βέβαιο ότι ο
αισθητήρας θα ανταποκρίνεται µόνο κατά ένα ποσοστό στα θεωρητικά προβλεπόµενα
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χαρακτηριστικά. Εδώ υπεισέρχεται η αναγκαία βαθµονόµηση του, βαθµονόµηση που σε
κρίσιµες εφαρµογές επιβάλλεται να γίνει για κάθε αισθητήρα ξεχωριστά. Αυτός είναι ο
δεύτερος (και πιο σηµαντικός) παράγοντας που ανεβάζει την τελική τιµή ενός αισθητήρα,
όταν αυτός πρέπει να έχει µια επακριβώς ορισµένη συµπεριφορά. Η ανάγκη
βαθµονόµησης για τον κάθε αισθητήρα ξεχωριστά.
Τελειώνοντας την παρουσίαση του θεωρητικού τρόπου σχεδιασµού ενός αισθητήρα,
αξίζει να σηµειωθεί ότι για να είµαστε σε θέση να µιλάµε για θεωρητικώς προβλέψιµη
συµπεριφορά ενός αισθητήρα, θα πρέπει να είναι επακριβώς γνωστά όχι µόνο τα βήµατα
κατασκευής αλλά και το συγκεκριµένο εργοστάσιο και τα µηχανήµατα που
χρησιµοποιήθηκαν. Μόνο εφόσον υπάρχει µια σαφώς καθορισµένη γραµµή παραγωγής
κάποιου αισθητήρα, σύµφωνα µε την οποία έχει µελετηθεί ότι η απόκριση των
αισθητήρων παρουσιάζει µια συγκεκριµένη συµπεριφορά, µόνο τότε είναι δυνατόν να
προβλεφθούν – εξοµοιωθούν θεωρητικά τα χαρακτηριστικά του αισθητήρα µε µεγάλη
ακρίβεια. Σε διαφορετική περίπτωση και ιδίως για κάποια νέα διαδικασία κατασκευής η
θεωρητική εξοµοίωση δίνει περισσότερο εκτίµηση παρά πρόβλεψη των χαρακτηριστικών
του αισθητήρα.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο σχεδιασµός ενός αισθητήρα είναι µια αρκετά
ανοικτή υπόθεση ή οποία δεν ακολουθεί κάποια κλισέ. Βασική προϋπόθεση είναι η σωστή
εξέταση και κατασκευή µιας αξιόπιστης ευαίσθητης δοµής - µετατροπέα σε συνδυασµό µε
καλοσχεδιασµένο κύκλωµα οδήγησης, υπακούοντας ταυτόχρονα στους όποιους
περιορισµούς - συµβιβασµούς τεχνολογικής φύσης.
1.6

ΚΟΣΤΟΣ – ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας που θα καθορίσει την βιωσιµότητα της όλης
διαδικασίας κατασκευής του µετατροπέα, είναι η τεχνολογική δυνατότητα υλοποίησης του
κάθε βήµατος ή πιο σωστά το τεχνολογικό κόστος (βαθµός δυσκολίας) που απαιτείται για
την υλοποίηση του κάθε βήµατος. Ας µην ξεχνάµε ότι η τεχνολογική δυσκολία καθορίζει
και το τελικό κόστος του προϊόντος. Η προσπάθεια κατασκευής ενός αισθητήρα δεν είναι
τίποτα άλλο (όπως και στα περισσότερα προϊόντα) από ένα ισοζύγιο µεταξύ του
τεχνολογικού κόστους και της ακρίβειας των χαρακτηριστικών του αισθητήρα. Με άλλα
λόγια ένα ισοζύγιο µεταξύ του κόστους και της ποιότητας κατασκευής [8, 9].
Όπως έχει είδη γίνει σαφές η κατασκευή ενός αισθητήρα, ιδίως ενός αισθητήρα
ακριβείας, είναι µια δαπανηρή υπόθεση, πράγµα που αντανακλάται και στην τελική τιµή
αγοράς τους, η οποία ξεπερνάει πολλές φορές τα 1000$. Οι σηµαντικότεροι λόγοι στους
οποίους οφείλεται αυτό το κόστος είναι:
•
Η ανεξάρτητη κατασκευή κάθε µέρους του αισθητήρα (µετατροπέας, ηλεκτρονικό
κύκλωµα οδήγησης και περίβληµα) και κατά συνέπεια η τελική ανάγκη
συναρµολόγησης του αισθητήρα. Στις παραδοσιακές µεθόδους κατασκευής των
αισθητήρων αυτή η διαδικασία πραγµατοποιείται σειριακά, οπότε η παραγωγή ενός
µεγάλου αριθµού αισθητήρων προϋποθέτει την υψηλή επένδυση σε αυτόµατα
µηχανήµατα (robot), γεγονός που αντανακλάται άµεσα στην τελική τιµή του
προϊόντος. Αντίθετα τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύσσονται ολοένα και
περισσότεροι νέου τύπου αισθητήρες κατασκευασµένοι µε τεχνικές µικροµηχανικής
[10]. Η µικροµηχανική είναι στην ουσία η επέκταση της µικροηλεκτρονικής στον
τοµέα των αισθητήρων [11]. Σε αυτού του είδους τους αισθητήρες η παραγωγή
πραγµατοποιείται παράλληλα, µειώνοντας θεαµατικά το κόστος. Η γενική τάση
είναι η υλοποίηση ολοκληρωµένων αισθητήρων πίεσης (µετατροπέας µαζί µε το
κύκλωµα οδήγησης και το κύκλωµα επεξεργασίας) µειώνοντας ακόµα περισσότερο
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το συνολικό κόστος. Το µόνο κατασκευαστικό βήµα το οποίο δεν γίνεται να
ολοκληρωθεί σε αυτή την παράλληλη διαδικασία είναι αυτό της συναρµολόγησης
του αισθητήρα µέσα στο περίβληµά του. Για αυτό τον λόγο το τελικό βήµα
συναρµολόγησης (packaging) του αισθητήρα είναι και το δαπανηρότερο.
Πέρα από το κόστος κατασκευής του αισθητήρα, πολύ υψηλό είναι και το κόστος
βαθµονόµησής του. Αυτό εξαρτάται κατά πολύ αφενός από την απαιτούµενη
ακρίβεια του αισθητήρα και αφετέρου από την αξιοπιστία της όλης
κατασκευαστικής διαδικασίας του µετατροπέα αναφορικά µε την επαναληψηµότητα
της απόκρισής του. Έτσι οι όποιες αποκλίσεις στην απόκριση ενός αισθητήρα (ιδίως
του µετατροπέα) από την µέση συµπεριφορά του (µη γραµµικότητα κλπ.), θα πρέπει
να διορθωθούν από το ηλεκτρονικό κύκλωµα µέσω κάποιας βαθµονόµησης του. Αν
αυτές οι αποκλίσεις είναι µικρότερες από την απαιτούµενη ακρίβεια, τότε τέτοιου
είδους βαθµονόµηση δεν είναι απαραίτητη. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει κάθε
αισθητήρας ξεχωριστά να βαθµονοµηθεί, διαδικασία η οποία µπορεί να είναι
ακριβότερη (ή συγκρίσιµη) ακόµα και από το κόστος κατασκευής ολόκληρου του
αισθητήρα. Και εδώ οι αισθητήρες οι οποίοι κατασκευάζονται µε τεχνικές
µικροµηχανικής, δηλαδή παράλληλα κατά χιλιάδες, εγγυώνται µεγάλη αξιοπιστία µε
πολύ µικρές αποκλίσεις στην απόκρισή τους. Αντίθετα αυτοί που κατασκευάζονται
µε παραδοσιακές τεχνικές (ένας – ένας ξεχωριστά), έχουν σηµαντικές αποκλίσεις
στην απόκριση, οπότε η ανάγκη βαθµονόµησής τους (ιδίως όπου απαιτείται υψηλή
ακρίβεια) καθιστά την όλη κατασκευαστική διαδικασία ιδιαίτερα δαπανηρή.
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2
Μικροµηχανικές
τεχνικές

Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των βασικών
κατασκευαστικών διεργασιών τόσο της µικροηλεκτρονικής, όσο και
της µικροµηχανικής, ώστε να γίνει ευκολότερα κατανοητός ο
τρόπος κατασκευής των δοµών που θα παρουσιαστεί αργότερα. Το
κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε δύο µέρη. Στο πρώτο θα περιγραφούν
συνοπτικά µερικές διεργασίες της µικροηλεκτρονικής οι οποίες
είναι κρίσιµες στην κατασκευαστική διαδικασία των αισθητήρων
πίεσης. Στο δεύτερο µέρος θα παρουσιαστούν οι κατασκευαστικές
διεργασίες που χρησιµοποιούνται ως επί τω πλείστων στη
µικροµηχανική.
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2.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η µικροηλεκτρονική είναι µια επιστήµη τεραστίων τεχνολογικών δυνατοτήτων, κυρίως
λόγω της µοναδικότητας που έχει σαν τεχνολογική διαδικασία να υλοποιεί αυτό που
λέγεται παράλληλη κατασκευή (batch fabricate). Είναι η µοναδική τεχνολογική διαδικασία
κατά την οποία µπορούν να κατασκευαστούν παράλληλα χιλιάδες κυκλώµατα (devices),
ανεξάρτητα αν το κατασκευασµένο κύκλωµα είναι ένας εξαιρετικά πολύπλοκος
επεξεργαστής ή µια απλή ψηφιακή πύλη. Σε αντίθεση, στις υπόλοιπες τεχνολογικές
διαδικασίες (από τη κατασκευή ενός ψαλιδιού έως την κατασκευή ενός αεροπλάνου) η
κατασκευαστική διαδικασία είναι σειριακή, δηλαδή πρέπει κάθε µονάδα να υλοποιείται
ξεχωριστά. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την εξαιρετικά µεγάλη δυνατότητα
συµπίεσης του κόστους παραγωγής από γενιά σε γενιά ολοκληρωµένων κυκλωµάτων.
Η αλµατώδης ανάπτυξη των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων τις τελευταίες
δεκαετίες έχει επιφέρει αναπόφευκτα ραγδαία ανάπτυξη των τεχνικών επεξεργασίας και
κατασκευής του πυριτίου, το οποίο αποτελεί το κύριο υλικό υλοποίησης τους. Έτσι από
γενιά σε γενιά ηλεκτρονικών κυκλωµάτων, αφενός µεγιστοποιείται η ακρίβεια κατασκευής
ολοένα και πολυπλοκότερων δοµών και αφετέρου κατασκευάζεται σε µεγαλύτερη
ποσότητα υψηλής ποιότητας φθηνό κρυσταλλικό πυρίτιο, το οποίο σαν υλικό παρουσιάζει
και αξιοσηµείωτες µηχανικές ιδιότητες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την ανάπτυξη τα
τελευταία 20 χρόνια µιας νέας επιστήµης, παράλληλα µ΄ αυτή της µικροηλεκτρονικής, την
επιστήµη της µικροµηχανικής. Η µικροµηχανική είναι το σύνολο των τεχνικών
επεξεργασίας πυριτίου οι οποίες χρησιµοποιούνται για την κατασκευή µικροσκοπικών
µηχανικών δοµών µε εφαρµογή στη κατασκευή αισθητήρων και ενεργοποιητών (sensors and
actuators).
Οι τεχνικές της µικροµηχανικής στη µεγάλη τους πλειοψηφία είναι κοινές µε αυτές
της µικροηλεκτρονικής. Ωστόσο έχουν αναπτυχθεί και αρκετές καινούργιες ή έχουν
τροποποιηθεί παλαιότερες, ώστε να γίνει εφικτή η κατασκευή διαφόρων πρωτότυπων
µικροµηχανικών δοµών. Γενικά, και σε µεγαλύτερο εύρος από ότι στη µικροηλεκτρονική,
οι τεχνικές της µικροµηχανικής πηγάζουν από τις τεχνολογικές δυνατότητες πολλών
επιστηµών και περιορίζονται µόνο από την κατασκευαστική φαντασία των ερευνητών
οµάδων.

2.2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Οι τεχνολογικές δυνατότητες της µικροηλεκτρονικής τις τελευταίες δεκαετίες έχουν
αναπτυχθεί τόσο πολύ, ώστε σήµερα να είναι εφικτή η κατασκευή αρκετών εκατοµµυρίων
ηλεκτρονικών στοιχείων ανά τετραγωνικό εκατοστό πυριτίου. Οι λόγοι προτίµησης του
πυριτίου για την κατασκευή ολοκληρωµένων κυκλωµάτων δεν στηρίζονται µόνο στις πολύ
καλές ηλεκτρονικές ιδιότητες του αλλά και στους παράγοντες που ακολουθούν [1-3]:
1.
Η κατασκευή υψηλής ποιότητας δισκιδίων µονοκρυσταλλικού πυριτίου σε χαµηλό
κόστος, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οµοιόµορφες και σταθερές ηλεκτρικές
ιδιότητες του ακόµα και σε πολύ µικρές δοµές.
2.
Το οξείδιο του πυριτίου µπορεί εύκολα να αναπτυχθεί πάνω σε ένα δισκίδιο πυριτίου
και αποτελεί ένα υψηλής ποιότητας µονωτικό υλικό. Έτσι η χρήση πυριτίου καθιστά
εύκολη
την ηλεκτρική αποµόνωση των ηλεκτρικά ενεργών περιοχών του
ολοκληρωµένου κυκλώµατος, ακόµα και σε πολύ µικρές γεωµετρίες. Αυτό επιτρέπει
την ελαχιστοποίηση των παρασιτικών ρευµάτων ενός ολοκληρωµένου κυκλώµατος,
γεγονός που είναι πολύ κρίσιµο σε ολοκληρωµένα µεγάλης πυκνότητας στοιχείων.
3.
Η µακροχρόνια έρευνα και ανάπτυξη των τεχνικών επεξεργασίας του πυριτίου
καθιστά το πυρίτιο ένα από τα περισσότερο γνωστά από τεχνολογικής άποψης
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υλικά. Αυτό όχι µόνο έχει επιφέρει µια τεράστια συσσώρευση επιστηµονικής και
τεχνολογικής γνώσης γύρω από αυτό αλλά επιτρέπει και τον ακριβή σχεδιασµό και
πρόβλεψη της συµπεριφοράς κάτω από τις διάφορες τεχνικές διεργασίας του.
2.2.1
∆ισκίδια πυριτίου [1-4]
Τα δισκίδια είναι διαθέσιµα σε τρεις κρυσταλλικούς προσανατολισµούς, σε αυτά που
επιφάνεια τους έχει προσανατολισµό [100], [110] και [111] (δείκτες miller), µε
συνηθέστερα τα δισκίδια [100]. Συνήθως είναι διαθέσιµα µε εµπλουτισµό βορίου ή
φωσφόρου και µε αγωγιµότητα µερικά Ωcm, ενώ η µια τους µόνο επιφάνεια είναι
γυαλισµένη (µε επιφανειακή τραχύτητα µικρότερη των 10Å), και η πίσω τους επιφάνεια
είναι απλά λιασµένη µε επιφανειακή τραχύτητα 1-2µm. Για ειδικές όµως εφαρµογές
διατίθενται και δισκίδια µε γυαλισµένες και τις δυο πλευρές τους. Το πάχος των δισκιδίων
διαφοροποιείται ανάλογα µε το εµβαδόν τους, έτσι ώστε να έχει καλή µηχανική αντοχή.
Τα δισκίδια διαµέτρου 3’’ έχουν πάχος γύρω στα 400µm, τα 4’’ 500µm κλπ.
Όλες οι διεργασίες της µικροηλεκτρονικής πραγµατοποιούνται στην επιφάνεια των
δισκιδίων, από τη γυαλισµένη πλευρά και εκµεταλλεύονται ένα όγκο βάθους µερικών
µικρών από αυτή. Ο υπόλοιπος όγκος του δισκιδίου (bulk) εξυπηρετεί τη µηχανική µόνο
υποστήριξη του κυκλώµατος.
Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, ένα µεγάλο τεχνολογικό πλεονέκτηµα της
µικροηλεκτρονικής είναι η παράλληλη κατασκευή, δηλαδή η ταυτόχρονη κατασκευή στην
επιφάνεια του πυριτίου πολλών χιλιάδων κυκλωµάτων (devices). Φυσικό επακόλουθο
αυτού είναι να υπάρχει η τάση για χρήση στην παραγωγή φουρνιών (batch) λίγων
δισκιδίων µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη επιφάνεια, παρά η χρήση περισσοτέρων αλλά µε
µικρότερη επιφάνεια. Για την παραγωγή ενός αριθµού κυκλωµάτων απαιτείται ο χειρισµός
λιγότερων δισκιδίων και η παραγωγή πραγµατοποιείται µε µικρότερο κόστος. Για
παράδειγµα 50 δισκίδια 8’’ έχουν ωφέλιµη επιφάνεια τόση όση και 200 δισκίδια 4’’, στην
πρώτη περίπτωση απαιτείται όµως χρόνος επεξεργασίας τέσσερις φορές µικρότερος από
ότι στη δεύτερη. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους δραµατικής µείωσης της τιµής των
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων τις τελευταίες δεκαετίες.
2.2.2
Εµπλουτισµός (νόθευση) πυριτίου
2.2.2.1 Θεωρία [5-6]
Το πυρίτιο είναι το 14 στοιχείο του περιοδικού συστήµατος και ανήκει στην οµάδα IV. Το
ενεργειακό χάσµα του κρυστάλλου του πυριτίου (Energy gap) µεταξύ των ζωνών σθένους
και αγωγιµότητας του (valence and conductive bands) είναι για θερµοκρασία 0 οΚ, Eg =
Ec – Ev = 1.17 eV. Στη θερµοκρασία του απολύτου µηδενός η ζώνη αγωγιµότητας είναι
πλήρης από ηλεκτρόνια, ενώ η ζώνη σθένους είναι κενή σχήµα (1α). Έτσι δεν υπάρχουν
διαθέσιµες ελεύθερες ενεργειακές καταστάσεις για να εποικισθούν από τα ηλεκτρόνια της
ζώνης σθένους και συνεπώς το πυρίτιο συµπεριφέρεται σαν µονωτής.
Στη θερµοκρασία περιβάλλοντος (300οΚ) το ενεργειακό χάσµα αλλάζει ανεπαίσθητα
σε 1.12 eV, εδώ όµως λόγω της θερµικής διέγερσης του κρυστάλλου κβαντοµηχανικά ένας
αριθµός ηλεκτρονίων περνάει το ενεργειακό χάσµα (φαινόµενο tunneling) και
καταλαµβάνει ενεργειακές θέσεις στη ζώνη αγωγιµότητας. Στη ζώνη αγωγιµότητας
υπάρχουν πλέον ηλεκτρόνια τα οποία έχουν ελεύθερες ενεργειακές καταστάσεις, δηλαδή
ηλεκτρόνια τα οποία µπορούν να άγουν. Αντίστοιχα στη ζώνη σθένους δηµιουργείται ένα
περίσσευµα ελεύθερων ενεργειακών καταστάσεων (τόσων όσων και των ηλεκτρονίων που
πέρασαν το ενεργειακό χάσµα), το οποίο µπορεί να δηµιουργήσει και αυτό αγωγιµότητα
σχήµα (1β). Η κατάσταση στη ζώνη σθένους προσοµοιάζει σαν να υπάρχει ένας αριθµός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

-17-

Μικροµηχανικές τεχνικές

θετικών σωµατιδίων (οι κενές ενεργειακές της θέσεις) τα οποίο συνεισφέρουν στην
αγωγιµότητα. Τα ψευδοσωµατίδια αυτά ονοµάζονται οπές.

T=0oK
Ec

T=300oK
Ec

Eg=1.17ev
Ev

Eg=1.12ev
Ev

(α)
(β)
Σχήµα 1. Η πληρότητα ηλεκτρονίων της ζώνης αγωγιµότητας (Ec) και σθένους (Ev) σε
θερµοκρασία 0oK και 300οΚ.

Τόσο τα ηλεκτρόνια όσο και οι οπές εφόσον υπάρχουν µέσα στο χώρο του
κρυστάλλου του πυριτίου έχουν διαφορετικές ιδιότητες, από ότι θα είχαν στον ελεύθερο
χώρο. Για να περιγραφούν λοιπόν στο χώρο του κρυστάλλου εισαγάγονται έννοιες όπως η
ενεργός µάζα, το µήκος ελεύθερης διαδροµής, και ο χρόνος επανασύνδεσης τους, οι οποίες
τα προσδιορίζουν σαν αυτά να βρίσκονταν στον ελεύθερο χώρο (effective ποσότητες).
Αυτά τα χαρακτηριστικά µακροσκοπικά στην αγωγιµότητα εµφανίζονται µε τον
συντελεστή της ευκινησίας των ηλεκτρονίων (µn) και της ευκινησίας των οπών (µp). Οι
συντελεστές αυτοί δεν είναι σταθεροί και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως η
θερµοκρασία, η ύπαρξη προσµίξεων κ.α.
Η συγκέντρωση των ελεύθερων ηλεκτρονίων λόγω θερµικής διέγερσης του
καθαρού (ανόθευτου) κρυσταλλικού πυριτίου είναι:

n = N

c

⋅e

EF −Ec
KT

,

N

c

=

2
⋅ (2 π m c KT
h3

)

2

3

(1 )

Ενώ η συγκέντρωση των ελευθέρων οπών είναι:

p = Nv ⋅e
όπου:
n, p
EF
Ec, Ev
K
Τ
mc, mv

EV − E F
KT

Nv =

,

2
⋅ (2 π m v KT
h3

)2 3

(2 )

οι συγκεντρώσεις των ελεύθερων ηλεκτρόνιων και οπών αντίστοιχα,
το επίπεδο Φέρµι,
Η ζώνη αγωγιµότητας και η ζώνη σθένους αντίστοιχα,
η σταθερά Boltzmann,
η θερµοκρασία,
η ενεργός µάζα στη ζώνη αγωγιµότητας και σθένους αντίστοιχα.

Από τις (1) και (2) προκύπτει:
n

2
i

= n ⋅ p = N

c

⋅ N

v

⋅ e

Eg
KT

(3 )
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σχέση που µας δείχνει ότι για σταθερή θερµοκρασία το γινόµενο της ενδογενής
συγκέντρωσης των ηλεκτρονίων και των οπών παραµένει σταθερό. Για το καθαρό πυρίτιο
και για τους 300οΚ αυτή η συγκέντρωση είναι ni = n = p ≈ 1010 cm-3.
Η αγωγιµότητα του ηµιαγωγού δίνεται από τη σχέση:

σ = e ⋅(n ⋅ µ
όπου:
µn, µp
e

n

+ p ⋅ µ

p

)

(4)

η ευκινησία των ηλεκτρονίων (1300 cm2/Vs) και των οπών (500 cm2/Vs) στη
ζώνη αγωγιµότητας και σθένους αντίστοιχα,
το φορτίο του ηλεκτρονίου.

Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι η αγωγιµότητα του καθαρού κρυσταλλικού
πυριτίου και σε θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι:
σintrising,Si,300K = 4µScm-1 ή ρintrising,Si,300K = 230 KΩcm.
η οποία οφείλεται τόσο στα ηλεκτρόνια όσο και στις οπές που δηµιουργούνται από
θερµική διέγερση. Η χρησιµότητα όµως των ηµιαγωγών στη τεχνολογία κατασκευής
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων έγκειται στην δυνατότητα ελέγχου της αγωγιµότητας κατά
βούληση, τόσο όσον αφορά την τιµή της, όσο και του είδους των φορέων που την
δηµιουργούν. Αυτό πετυχαίνεται µε τη νόθευση του κρυστάλλου του πυριτίου µε
κατάλληλα στοιχεία.
Ορισµένα άτοµα εάν τοποθετηθούν σε θέσεις αντικατάστασης στο κρύσταλλο του
πυριτίου, δηλαδή εάν καταλάβουν κάποια ενδοπλεγµατική θέση στο κρύσταλλο,
δηµιουργούν καινούργιες ενεργειακές καταστάσεις (στάθµες) µέσα στο ενεργειακό χάσµα
του κρυστάλλου. Ανάλογα µε το είδος των ενεργειακών σταθµών, αυτά τα άτοµα
χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
1.
Στα άτοµα της οµάδας III του περιοδικού συστήµατος που δηµιουργούν ενεργειακές
στάθµες λίγο πάνω από την ζώνη σθένους και τα οποία ονοµάζονται αποδέκτες
(acceptors). Σηµαντικότερος αποδέκτης για τη τεχνολογία πυριτίου είναι το βόριο το
οποίο δηµιουργεί ενεργειακή κατάσταση +0.045eV πάνω από τη ζώνη σθένους.
2.
Στα άτοµα της οµάδας V του περιοδικού συστήµατος που δηµιουργούν ενεργειακές
στάθµες λίγο κάτω από την ζώνη αγωγιµότητας και ονοµάζονται δότες (donors).
Σηµαντικότεροι δότες για το πυρίτιο είναι ο φώσφορος µε ενεργειακή κατάσταση
στα –0.044eV κάτω από την ζώνη αγωγιµότητας και το αρσενικό µε –0.049eV
αντίστοιχα.
3.
Στα µέταλλα τα οποία δηµιουργούν ενεργειακές καταστάσεις στο µέσο περίπου του
ενεργειακού χάσµατος. Σηµαντικότερο µέταλλο για το πυρίτιο είναι ο χρυσός µε
ενεργειακές καταστάσεις –0.54eV κάτω από την ζώνη αγωγιµότητας και +0.35eV
πάνω από την ζώνη σθένους.
Οι δότες και οι αποδέκτες έχουν τεράστια τεχνολογική σηµασία για τη κατασκευή
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων:
Αποδέκτες
Η νόθευση του πυριτίου µε αποδέκτες (συνήθως βόριο) δηµιουργεί ενεργειακά επίπεδα
πολύ κοντά στη ζώνη σθένους. Στην περιοχή λειτουργίας των ολοκληρωµένων
κυκλωµάτων 50 – 450οK, η οποία καλείται και περιοχή εξάντλησης, όλοι ο αποδέκτες
είναι ιονισµένοι, δηλαδή έχουν ιονιστεί δεσµεύοντας ένα ηλεκτρόνιο από τη ζώνη
σθένους. Το αποτέλεσµα αυτού είναι για κάθε ιονισµένο αποδέκτη να δηµιουργείται και
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µια ελεύθερη οπή, η οποία πλέον συνεισφέρει στη αγωγιµότητα του κρυστάλλου. Εάν
εισάγουµε στο κρύσταλλο του πυριτίου, για παράδειγµα, 1016 άτοµα βορίου/cm-3 τότε οι
υπάρχουσες οπές θα προσδιορίζονται ουσιαστικά από το επίπεδο της νόθευσης, θα είναι
δηλαδή:
p ≈ NA- = 1016 οπές/cm-3, όπου NA- η συγκέντρωση των ιονισµένων αποδεκτών.
Αντίστοιχα η συγκέντρωση των ελευθέρων ηλεκτρονίων καθορίζεται από τη σχέση
(3) και θα είναι: n ≈ ni2/p ≈ 104 ηλεκτρόνια/cm-3, δηλαδή ουσιαστικά αµελητέα. Η αγωγιµότητα
ενός κρυστάλλου πυριτίου µε νόθευση 1016 άτοµα βορίου/cm-3 θα είναι 0.8 S/cm ή 1.25 Ωcm
και θα οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά σε φορείς οπές.
∆ότες
Αντίστοιχα εάν νοθευτεί ένας κρύσταλλος πυριτίου µε κάποιο δότη (συνήθως φώσφορο ή
αρσενικό) και για την περιοχή λειτουργίας των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων, οι δότες θα
βρίσκονται στη περιοχή εξάντλησης. Θα είναι δηλαδή σχεδόν όλοι ιονισµένοι, πράγµα το
οποίο σηµαίνει ότι ο καθένας τους θα έχει προσφέρει ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο στη ζώνη
αγωγιµότητας. Εάν εισάγουµε για παράδειγµα στο κρύσταλλο του πυριτίου 1016 άτοµα
φωσφόρου
/cm-3 τα υπάρχουσα ηλεκτρόνια θα προσδιορίζονται ουσιαστικά από τη
συγκέντρωση των ιονισµένων δοτών: n ≈ N∆- = 1016 ηλεκτρόνια/cm-3, όπου N∆- η συγκέντρωση
των ιονισµένων δοτών.
Αντίστοιχα η συγκέντρωση των ελευθέρων οπών θα δίνεται από τη σχέση (3) και
θα είναι: p ≈ ni2/n ≈ 104 οπές/cm-3, δηλαδή ουσιαστικά αµελητέα. Η αγωγιµότητα ενός
κρυστάλλου πυριτίου µε νόθευση 1016 άτοµα φωσφόρου/cm-3 θα είναι 2.08 S/cm ή 0.48 Ωcm και
θα οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά σε φορείς ηλεκτρόνια.
Σε υψηλότερες θερµοκρασίες σιγά – σιγά υπερισχύει η θερµική µετάβαση των
φορέων απευθείας µεταξύ της ζώνης αγωγιµότητας και σθένους, µε αποτέλεσµα ο
ηµιαγωγός να συµπεριφέρεται σαν ενδογενής. Σ΄ αυτές τις υψηλές θερµοκρασίες οι
περιοχές συγκεκριµένης αγωγιµότητας χάνουν την «ταυτότητα» τους µε αποτέλεσµα τα
ολοκληρωµένα κυκλώµατα να παύουν να λειτουργούν, χωρίς όµως να καταστρέφεται το
κύκλωµα.
Σαν τελευταίο αναφέρουµε ότι η εισαγωγή µετάλλων στο κρύσταλλο του
πυριτίου και τα επακόλουθα ενεργειακά επίπεδα στο µέσο του χάσµατος διευκολύνουν την
µετάβαση των φορέων αγωγιµότητας µεταξύ της ζώνης σθένους και αγωγιµότητας. Έτσι
διαταράσσεται η λειτουργία των κυκλωµάτων και για αυτό τα µέταλλα όπως το νάτριο,
κάλιο, χρυσός κλπ. είναι απαγορευµένα στους χώρους νόθευσης του πυριτίου. Σε ειδικές
περιπτώσεις όπου απαιτείται διευκόλυνση της διέλευσης των φορέων µεταξύ της ζώνης
αγωγιµότητας και σθένους (σε κυκλώµατα υψηλής ταχύτητας), χρησιµοποιείται
κρυσταλλικό πυρίτιο νοθευµένο µε χρυσό, πάντα όµως µε ελεγχόµενο τρόπο.
2.2.2.2 Τεχνικές νόθευσης πυριτίου – ∆ιάχυση [1-3]
Η διάχυση είναι η πρώτη τεχνική που αναπτύχθηκε για την νόθευση ηµιαγωγών. Η αρχή
στην οποία στηρίζεται είναι ότι εάν ο ηµιαγωγός τοποθετηθεί σε ατµόσφαιρα που περιέχει
υψηλή συγκέντρωση ατόµων ενός υλικού και πάντα σε υψηλή θερµοκρασία, τα άτοµα του
υλικού αυτού θα αρχίσουν να διαχέονται µέσα στο ηµιαγωγό. Η θερµοκρασία που
απαιτείται για να πραγµατοποιηθεί η διάχυση και το πόσο γρήγορα αυτή πραγµατοποιείται
εξαρτάται τόσο από το είδος του ηµιαγωγού, όσο και το είδος του διαχεόµενου υλικού.
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Για να πραγµατοποιηθεί η διάχυση ενός υλικού σε ένα δισκίδιο του πυρίτιο θα
πρέπει αυτό να θερµανθεί σε υψηλή θερµοκρασία και σε περιβάλλον πλούσιο σε
διαχεόµενα άτοµα. Για να είναι επανάληψιµα και προβλέψιµα τα αποτελέσµατα της
διάχυσης η θέρµανση πραγµατοποιείται σε φούρνους υψηλής καθαρότητας µε µεγάλη
ακρίβεια ελέγχου της θερµοκρασίας. Για να πραγµατοποιηθεί η διάχυση απαιτείται
θέρµανση που κυµαίνεται από 900oC έως και 1175οC, ανάλογα το επίπεδο της διάχυσης
που απαιτείται. Για κάθε περιοχή θερµοκρασιών απαιτείται η χρήση των κατάλληλων
στερεών πηγών µε προδιαγραφές να λειτουργούν στην αντίστοιχη θερµοκρασία.
Κατά τη διαδικασία της διάχυσης πάνω στη επιφάνεια του πυριτίου αναπτύσσεται
ένα υµένιο από το οξείδιο του διαχεόµενου υλικού (γυαλί φωσφόρου για διάχυση
φωσφόρου και γυαλί βορίου για διάχυση βορίου). Το υλικό αυτό γενικά είναι ανεπιθύµητο
και αφαιρείται µετά το τέλος της διάχυσης, κάνοντας χρήση διαλύµατος υδροφθορίου. Η
αφαίρεση του γυαλιού φωσφόρου είναι σχετικά εύκολη, ενώ η αφαίρεση του γυαλιού
βορίου είναι πιο επίπονη, ιδίως εάν η διάχυση πραγµατοποιήθηκε σε υψηλή θερµοκρασία
(µεγαλύτερη των 1050οC). Η εναπόθεση τέτοιων ανεπιθύµητων στρωµάτων µπορεί να
είναι απαγορευτική σε πολλές τεχνολογίες, καθώς η αφαίρεση τους µπορεί να προκαλέσει
και την αφαίρεση άλλων χρήσιµων στρωµάτων υλικού που εναποτέθηκαν σε προηγούµενο
στάδιο. Τέτοιου είδους απαγορευτικοί παράγοντες είναι αρκετά συχνοί στην
µικροηλεκτρονική, γι΄ αυτό πολλές φορές στο σχεδιασµό µιας τεχνολογίας η χρήση
ορισµένων τεχνικών καθίσταται απαγορευτική.
Επιλεκτικός εµπλουτισµός, ορισµένων µόνο περιοχών, µε την διάχυση
Κατά τη διαδικασία της διάχυσης όλες οι γυµνές περιοχές του δισκιδίου του πυριτίου είναι
εκτεθειµένες στο διαχεόµενο αέριο και συνεπώς εµπλουτίζονται. Για να µπορέσει όµως να
γίνει επιλεκτική διάχυση ορισµένων µόνο περιοχών του δισκιδίου, θα πρέπει να
καλύψουµε µε κάποιο υλικό της υπόλοιπες, έτσι ώστε να εµποδίσουµε τη διάχυση σε
αυτές. Τέτοιου είδους υλικά είναι το οξείδιο και νιτρίδιο του πυριτίου, υλικά που αφενός
αντέχουν σε υψηλές θερµοκρασίες και αφετέρου είναι συµβατά µε τη τεχνολογία του
πυριτίου. Σε αυτή τη περίπτωση τα µονωτικά
υµένια παίζουν το ρόλο της µάσκας (mask)
στη διάχυση, δηλαδή του προστατευτικού
SiO 2
υλικού συγκεκριµένων περιοχών του Βάθος
Εµπλουτισµένο Si
δισκιδίου. Το πάχος του υµενίου εξαρτάται διάχυσης
από το επίπεδο της διάχυσης (θερµοκρασία
και χρόνος) έτσι ώστε να µην είναι δυνατόν
Πλευρική
να διαπεραστεί από τα διαχεόµενα άτοµα.
διάχυση
Ένα
άλλο
χαρακτηριστικό
της
∆ισκίδιο πυριτίου
διάχυσης είναι ο ισοτροπικός της χαραΣχήµα 2. Ο ισοτροπικός χαρακτήρας της
κτήρας. Εάν ανοιχθεί ένα παράθυρο στην διάχυσης και η ανεπιθύµητη πλευρική
επιφάνεια ενός οξειδωµένου πυριτίου, µε διάχυση.
σκοπό να εµπλουτιστεί µόνο αυτό το
παράθυρο, σχήµα (2), τότε κατά τη διαδικασία της διάχυσης θα υπάρξει και ανεπιθύµητη
πλευρική διάχυση (lateral diffusion) κάτω από τα όρια του οξειδίου. Με άλλα λόγια όσο τα
άτοµα διαχέονται προς το βάθος του πυριτίου, άλλο τόσο θα διαχέονται και πλευρικά κάτω
από τα όρια του οξειδίου. Όσο οι διαστάσεις των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων
µικραίνουν, ο ισοτροπικός χαρακτήρας της διάχυσης είναι ιδιαίτερα περιοριστικός. Εάν
για παράδειγµα το ανοιγµένο παράθυρο έχει διάσταση 10µm και η διάχυση φτάνει µέχρι
βάθους 1µm τότε θα πραγµατοποιηθεί πλευρική διάχυση 1µm + 1µm = 2µm, δηλαδή 20%
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της κρίσιµης διάστασης. Εάν όµως το ανοιγµένο παράθυρο έχει διάσταση ίση µε 1µm τότε
η πλευρική διάχυση φτάνει τα 200% της κρίσιµης διάστασης. Γίνεται φανερό ότι µια
τέτοια διαδικασία εµπλουτισµού είναι ιδιαίτερα περιοριστική για µικρές δοµές.
2.2.2.3 Ιοντική εµφύτευση [1-3, 6]
Η ιοντική εµφύτευση είναι η πλέον σύγχρονη και ακριβής µέθοδος εµπλουτισµού του
πυριτίου µε την οποία διασφαλίζεται ο µεγαλύτερος δυνατός έλεγχος στην όλη διαδικασία.
Όπως είδαµε µε τη διάχυση αρχικά προ-εναποτίθεται στην επιφάνεια του πυριτίου οξείδιο
του διαχεόµενου υλικού, το οποίο ακολούθως διαχέεται στο εσωτερικό του κρυστάλλου.
Με την τεχνική της ιοντικής εµφύτευσης η διαδικασία της προ-εναπόθεσης είναι εντελώς
διαφορετική και πολύ περισσότερο ελέγξιµη.
Η τεχνική της εµφύτευσης
Κατά την ιοντική εµφύτευση αρχικά ιονίζεται ένα νέφος του προς εµφύτευση υλικού µε τη
δηµιουργία συνθηκών πλάσµατος στο χώρο όπου υπάρχει ένα νέφος ατόµων αυτού του
υλικού. Το ιονισµένο νέφος µετέπειτα επιταχύνεται και εστιάζεται στη µορφή µιας δέσµης
ιόντων συγκεκριµένης ενέργειας. Τέλος η δέσµη ιόντων διαγράφει την επιφάνεια του
δισκιδίου και εναποτίθεται σε βάθος που εξαρτάται από την ενέργεια της δόσης. Ο
αριθµός των ιόντων ο οποίος θα εναποτεθεί εξαρτάται από την χρόνο σάρωσης και το
ρεύµα της προσπίπτουσας δέσµης. Με την ιοντική εµφύτευση επιτυγχάνεται ο καλύτερος
έλεγχος στη διαδικασία του εµπλουτισµό, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται στο µέγιστο
δυνατό βαθµό ότι µόνο ένας συγκεκριµένος τύπος ατόµων θα νοθεύσει το πυρίτιο.
Επιλεκτικός εµπλουτισµός, ορισµένων µόνο περιοχών, µε την εµφύτευση
Όπως και στη διάχυση και η ιοντική εµφύτευση είναι µια διαδικασία που γίνεται
ταυτόχρονα σε όλη την επιφάνεια του δισκιδίου. Για να επιτευχθεί εµπλουτισµός
ορισµένων µόνο περιοχών και εδώ απαιτείται η ύπαρξη ενός υλικού που θα παίξει τον
ρόλο της µάσκας, επιτρέποντας µόνο σε ορισµένες περιοχές του δισκιδίου να εκτεθούν στη
διαδικασία. Όπως και στη διάχυση έτσι και στην εµφύτευση το οξείδιο του πυριτίου είναι
µια επιτυχής µάσκα, αρκεί το πάχος του να είναι µεγαλύτερο από το βάθος της
εµφύτευσης. Επιπρόσθετα στην εµφύτευση µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν µάσκα και η
απλή εναπόθεση µιας πολυµερούς ρητίνης λιθογραφίας, εφόσον η όλη διαδικασία
πραγµατοποιείται σε χαµηλές θερµοκρασίες και δεν υπάρχει κίνδυνος καύσης του
άνθρακα της.
Θερµική ανόπτιση µετά την εµφύτευση
Η ιοντική εµφύτευση, σε αντίθεση µε την διάχυση, είναι µια σχετικά βίαιη διαδικασία.
Κατά την διάρκειά της τα εµφυτευµένα άτοµα αφενός καταστρέφουν επιφανειακά την
κρυσταλλική δοµή του πυριτίου και αφετέρου οι θέσεις που καταλαµβάνουν στο
κρύσταλλο είναι τυχαίες και όχι ενδοπλεγµατικές, δηλαδή είναι ηλεκτρικά ανενεργά. Για
αυτούς του δύο λόγους απαιτείται µια θερµική ανόπτιση του εµφυτευµένου πυριτίου, µε
την οποία θα επανακρυσταλλωθεί η επιφάνεια του πυριτίου και κυρίως θα ενεργοποιηθούν
τα άτοµα εµπλουτισµού. Αυτή η θερµική ανόπτιση όµως είναι χαµηλότερη από τη
θέρµανση που απαιτείται για µια αντίστοιχη διάχυση, οπότε το ανεπιθύµητο φαινόµενο
της πλευρικής διάχυσης των ατόµων εµπλουτισµού είναι αισθητά λιγότερο. Για τον
επιπλέον περιορισµό της πλευρική διάχυσης, έχουν αναπτυχθεί ειδικές τεχνικές θερµικής
ανόπτισης, όπως η ραγδαία θερµική ανόπτιση (rapid thermal annealing) . Με αυτή τη
διαδικασία το εµφυτευµένο δισκίδιο του πυριτίου θερµαίνεται απότοµα και για λίγο σε
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πολύ υψηλή θερµοκρασία (1000oC – 1200oC) κάνοντας χρήση λαµπτήρων αλογόνου ή
λέιζερ, έτσι ώστε αφενός να επανακρυσταλλωθεί το πυρίτιο και αφετέρου να περιοριστεί η
πλευρική διάχυση.
Τέλος ένα σηµείο που πρέπει να προσεχθεί σε µια ιοντική εµφύτευση υψηλής δόσης
είναι να µην υπερβεί αυτή η δόση τα όρια διαλυτότητας του πυριτίου. Κατά την διάρκεια
της διάχυσης το πόσο θα εµπλουτιστεί το πυρίτιο είναι συνάρτηση της διαλυτότητας (solid
solubility) του πυριτίου στο συγκεκριµένο υλικό και για τη θερµοκρασία που αυτή
πραγµατοποιείται, αρκεί να είναι αρκετά κορεσµένη η ατµόσφαιρα του δισκιδίου σε
διαχεόµενα άτοµα. Στην ιοντική εµφύτευση όµως, η οποία είναι µια «βίαιου»
εµπλουτισµού διαδικασία, το όριο της διαλυτότητας µπορεί εύκολα να ξεπεραστεί. Σε
αυτή την περίπτωση ή απαιτείται θερµική ανόπτιση σε υψηλές θερµοκρασίες ή ακόµα δεν
είναι δυνατή η πλήρη διάλυση των εµφυτευµένων ατόµων (precipitate). Για παράδειγµα το
βόριο είναι ένα αρκετά επικίνδυνο υλικό για τέτοιου είδους φαινόµενα [7 – 9] και γι αυτό
είναι προτιµότερο πολύ µεγάλες δόσεις εµφύτευσης βορίου να πραγµατοποιούνται
τµηµατικά, µε διαφορετικές ενέργειες εµφύτευσης, ώστε να αποφεύγονται πολύ υψηλές
συγκεντρώσεις σ΄ ένα µόνο βάθος εµφύτευσης.
2.2.3
Θερµική οξείδωση [1-3]
Με τον εµπλουτισµό του πυριτίου επιτυγχάνεται η ρύθµιση των ηλεκτρικών
χαρακτηριστικών του πυριτίου. Για να επιτευχθεί όµως η αποµόνωση των διαφορετικών
ηλεκτρικά ενεργών περιοχών του πυριτίου, απαιτείται η εφαρµογή διαφόρων µονωτικών
υµενίων. Το συνηθέστερο όλων και αυτό µε τα καλύτερα χαρακτηριστικά (ιδίως στην
διεπιφάνεια οξειδίου-πυριτίου) είναι το θερµικά παραγόµενο διοξείδιο του πυριτίου
(SiO2). Αυτός είναι και ένας από τους λόγους επικράτησης του πυριτίου σαν το κύριο
υλικό κατασκευής ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, η εύκολη παρασκευή ενός αξιόπιστου
µονωτικού υλικού.
Η παραγωγή του θερµικού οξειδίου πραγµατοποιείται σε φούρνους υψηλής
καθαρότητας, παρόµοιους µε αυτούς που χρησιµοποιούνται κατά στη διάχυση. Ο ρυθµός
ανάπτυξης του θερµικού οξειδίου µειώνεται µε ρυθµό τετραγωνικής ρίζας µε τον χρόνο
και αυτός είναι ένας περιοριστικός παράγοντας για το µέγιστο πρακτικά εφικτό
αναπτυσσόµενο πάχος του. Οι κύριες µέθοδοι παρασκευής του είναι δύο:
Η ξηρή οξείδωση
Κατά την ξηρή οξείδωση το δισκίδιο του πυριτίου θερµαίνεται σε υψηλή θερµοκρασία
(900oC – 1100oC) σε περιβάλλον καθαρού οξυγόνου. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται
ένα υµένιο οξειδίου του πυριτίου υψηλής ποιότητας και µε άριστα χαρακτηριστικά
διεπιφάνειας οξειδίου – πυριτίου σύµφωνα µε την αντίδραση
Si(στερεό) + Ο2 ➜ SiO2
(5)
Αυτή η τεχνική είναι εφαρµόσιµη όπου απαιτείται λεπτό οξείδιο υψηλών
προδιαγραφών, ενώ το µέγιστο πάχος που µπορεί να επιτευχθεί είναι περίπου 2000c.
Τυπική εφαρµογή είναι η ανάπτυξη του οξειδίου της πύλης (gate oxide) στις τεχνολογίες
κατασκευής MOS.
Η υγρή οξείδωση
Στην υγρή οξείδωση, το δισκίδιο του πυριτίου θερµαίνεται σε παρόµοια επίπεδα
θερµοκρασίας, αλλά σε περιβάλλον οξυγόνου εµπλουτισµένου µε υδρατµούς. Ο
µηχανισµός ανάπτυξης εδώ δίνεται από την αντίδραση
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Si(στερεό) + Η2Ο ➜ SiO2 (στερεό) + 2Η2
(6)
Με αυτή τη µέθοδο επιτυγχάνεται η παρασκευή παχύτερων υµενίων οξειδίου (µέχρι
και 2µm), αλλά το υγρό οξείδιο δεν έχει την κορυφαία ποιότητα του ξηρού.
Χρησιµοποιείται συνήθως για ηλεκτρική αποµόνωση µεταξύ των διαφόρων στοιχείων
(transistor) ενός κυκλώµατος (field oxide) ή όπου απαιτείται η εφαρµογή ενός παχέους
στρώµατος οξειδίου.
Ανάπτυξη του οξειδίου στην επιφάνεια του πυριτίου
Κατά την ανάπτυξη ενός οξειδίου του
πυριτίου ένα µέρος του κρυσταλλικού
πυριτίου καταναλώνεται, σύµφωνα µε τις
αντιδράσεις (5) και (6), για την παραγωγή
του οξειδίου, δεσµεύοντας από το
περιβάλλον το απαιτούµενο οξυγόνο. Εάν
d είναι το τελικό πάχος του υµενίου του
οξειδίου, τότε τα 0.44d προέρχονται από
το αρχικό πυρίτιο, ενώ τα υπόλοιπα 0.56d
έχουν δηµιουργηθεί (φουσκώσει) µε την Σχήµα 3. Ανάπτυξη του οξειδίου στην επιφάοξείδωση, σύµφωνα µε το σχήµα (3). νεια του πυριτίου.
Λόγω
της
διαφορετικής
θερµικής
διαστολής που έχει το οξείδιο από πυρίτιο, κατά την ανάπτυξη του πρώτου
δηµιουργούνται συµπιεστικές τάσεις στην διεπιφάνεια τους (compressive stress) της τάξης
των 109 dyn/cm2 [10 – 12]. Αυτές οι τάσεις µπορούν να παραµορφώσουν το δισκίδιο του
πυριτίου, ακόµα και να το θρυµµατίσουν. Για να αποφευχθεί η υπερβολική συγκέντρωσή
τους, θα πρέπει η ψύξη του δισκίδιου µετά το τέλος της οξείδωσης να είναι αργή και
οµοιόµορφη σ΄ όλη την επιφάνεια του.
2.2.4
Λιθογραφία [1-3]
Λιθογραφία είναι η διαδικασία αποτύπωσης ορισµένων δοµών, δηλαδή γεωµετρικών
σχηµάτων, πάνω σε κάποια επιφάνεια (patterning). Για να αποτυπωθούν αυτές οι δοµές
απαιτείται η χρήση µιας πρότυπης µάσκας η οποία να έχει αποτυπωµένες πάνω της αυτές
τις δοµές. Τα κύρια είδη της λιθογραφίας είναι:
Η οπτική λιθογραφία
Κατά την οπτική λιθογραφία η αποτύπωση γίνεται µε την διέλευση φωτός µέσω µιας
γυάλινης µάσκας στην οποία έχουν αποτυπωθεί οι δοµές, µε σκοτεινές (µη διαπερατές στο
φως) και φωτεινές (διαπερατές στο φως) περιοχές. Έτσι το φως περνάει µόνο από τις
επιθυµούµενες περιοχές και ενεργοποιεί αντίστοιχα µια φωτοευαίσθητη πολυµερή ρητίνη
(resist), η οποία έχει εναποτεθεί µε φυγοκέντριση στο δισκίδιο. Ακολουθεί η επεξεργασία
του δισκιδίου µε την ενεργοποιηµένη τοπικά ρητίνη στο τέλος της οποίας έχουν
εµφανιστεί (development) οι περιοχές της ρητίνης που επιθυµούµε.
Η ηλεκτρονική λιθογραφία
Στην ηλεκτρονική λιθογραφία η αποτύπωση γίνεται µε κατευθυνόµενη δέσµη
ηλεκτρονίων πολύ µικρής διαµέτρου (spot size). Μ΄ αυτό τον τρόπο είναι εφικτή η
επίτευξη πολύ µικρών δοµών (<0.1µm), αλλά η όλη διαδικασία είναι χρονοβόρα και
απαιτεί πολύ ακριβό εξοπλισµό (e-beam machine). Η κύρια χρήση της είναι η κατασκευή
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των µασκών που χρησιµοποιούνται στην οπτική λιθογραφία, εφόσον είναι ο περισσότερο
ακριβής τρόπος αποτύπωσης ενός ηλεκτρονικού αρχείου σε µάσκα.
Η λιθογραφία αχτίνων Χ
Η λιθογραφία ακτίνων Χ αποτελεί επέκταση της οπτικής λιθογραφίας σε µικρότερα µήκη
κύµατος, ώστε να γίνει εφικτή η κατασκευή όλο και µικρότερων δοµών. Απαιτεί την
χρήση ειδικών µασκών (λεπτές µεµβράνες Si που σαν σκοτεινές περιοχές έχουν παχύ
στρώµα χρυσού), αλλά και πολύ δαπανηρού εξοπλισµού, όπως ένα σύχνοτρο µέσω του
οποίου παράγονται οι ακτίνες Χ. Ίσως είναι ο µελλοντικός τρόπος λιθογραφίας για την
βιοµηχανία της µικροηλεκτρονικής, εφόσον υπάρχει ένα όριο στο µικρότερο µήκος
κύµατος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην οπτική λιθογραφία και αφορά την
δυνατότητα εστίασης του ειδώλου της µάσκας.
2.2.5
Εγχάραξη [1-3]
Με τη λιθογραφία αποτυπώνεται το γεωµετρικό σχέδιο της µάσκας (pattern) πάνω στην
επιφάνεια του δισκιδίου, σαν περιοχές που έχουν ή δεν έχουν ένα στρώµα ρητίνης
(σκοτεινές και φωτεινές αντίστοιχα περιοχές της µάσκας για θετική λιθογραφία). Μετά την
λιθογραφία ακολουθεί η αφαίρεση ή εγχάραξη (etching) του υµενίου που βρίσκεται κάτω
από την ρητίνη. Συγκεκριµένα οι περιοχές του υµενίου που έχουν πάνω τους ρητίνη
προστατεύονται από την διαδικασία της εγχάραξης, ενώ οι περιοχές που είναι εκτεθειµένες
(δεν έχουν ρητίνη) θα εγχαραχθούν. Με άλλα λόγια το λιθογραφηµένο (patterned) υµένιο
της ρητίνης παίζει το ρόλο της µάσκας προστασίας ή τη µάσκα της εγχάραξης των
περιοχών εκείνων που δεν θέλουµε να υποστούν εγχάραξη.
Η υγρή εγχάραξη
Στην υγρή εγχάραξη το µέσο πραγµατοποίησης της εγχάραξης είναι ένα χηµικό υγρό το
οποίο δεν προσβάλει την µάσκα της εγχάραξης (ρητίνη), αλλά εγχαράσσει το υµένιο που
επιλεκτικά θέλουµε να αφαιρεθεί. Υποπερίπτωση της υγρής εγχάραξης είναι η εγχάραξη
µέσω ατµών, κατά την οποία το χηµικό εγχάραξης είναι σε αέρια µορφή.
Η ξηρή εγχάραξη
Σε αυτή το µέσο εγχάραξης είναι κάποιο αέριο σε συνθήκες πλάσµατος. Καθώς τα ιόντα
του αερίου ταλαντώνονται προσκρούουν στην επιφάνεια του δισκιδίου και αφαιρούν το
εγχαρασσόµενο υλικό, είτε λόγω κρούσης (Ion Etching), είτε λόγω χηµικής αντίδρασης
των ιόντων του αερίου µε το εγχαρασσόµενο υλικό (Reactive Ion Etching). Η
πραγµατοποίηση ξηρής εγχάραξης προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικού εξοπλισµού (µηχανή
εγχάραξης πλάσµατος – etcher), όπως θα δούµε όµως έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε
σχέση µε την υγρή εγχάραξη.
2.2.5.1 Χαρακτηριστικά εγχάραξης
Όσον αφορά την εγχάραξη αξίζει να αναφερθούµε σε ορισµένα χαρακτηριστικά που την
καθορίζουν:
Η επιλεκτικότητα
Για να εγχαραχθεί επιλεκτικά ένα υµένιο ενός υλικού πρέπει το µέσο το οποίο θα το
εγχαράξει να αφήνει απείρακτο τόσο το υλικό της µάσκας που το προστατεύει, όσο και τα
υπόλοιπα στρώµατα υλικών που έχουν δηµιουργηθεί στα προηγούµενα τεχνολογικά
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στάδια. Επιβάλλεται δηλαδή να εφαρµοστεί µια επιλεκτική εγχάραξη τόσο ως προς το
υλικό της µάσκας προστασίας, όσο και ως προς το υλικό που βρίσκεται κάτω από το
εγχαρασσόµενο υµένιο. Κατά την υγρή εγχάραξη αυτό είναι τις περισσότερες φορές
εύκολο γιατί µπορεί να επιλεγεί σαν χηµικό εγχάραξης κάποιο που να πληρεί και τις δύο
προϋποθέσεις, όχι όµως πάντα. Για παράδειγµα τα χηµικά που εγχαράσσουν το οξείδιο του
πυριτίου (διαλύµατα υδροφθορίου) εγχαράσσουν επίσης, αλλά σε µικρότερο ρυθµό, και το
νιτρίδιο, ενώ αφήνουν άθικτη την ρητίνη της λιθογραφίας. Έτσι εγχάραξη οξειδίου το
οποίο βρίσκεται πάνω από νιτρίδιο, προϋποθέτει τον χρονικό έλεγχο της εγχάραξης, ώστε
όταν τελειώσει η εγχάραξη του οξειδίου να σταµατήσει η όλη διαδικασία πριν αυτή
προσβάλει και το νιτρίδιο. Σε αυτή την περίπτωση υπεισέρχεται η έννοια της
επιλεκτικότητας που έχει το µέσο εγχάραξης σε σχέση µε το ρυθµό εγχάραξης του υλικού
που θέλουµε να αφαιρέσουµε και τον ρυθµό εγχάραξης των υπολοίπων υλικών που
πρόκειται να έρθει σε επαφή. Όσο µεγαλύτερη είναι η επιλεκτικότητα τόσο λιγότερους
κινδύνους καταστροφής του δισκιδίου επιφέρει η εγχάραξη.
Στην ξηρή εγχάραξη η επιλεκτικότητα είναι πιο κρίσιµη, αφού ο χαρακτήρας της
είναι περισσότερο βίαιος. Κατά την ξηρή εγχάραξη πραγµατοποιείται ταχεία πρόσκρουση
των ιόντων του πλάσµατος και βίαιη αφαίρεση του εγχαρασσόµενου υλικού, συνεπώς τα
περισσότερα υλικά που χρησιµοποιούνται στην µικροηλεκτρονική (εκτός ίσως ορισµένων
µετάλλων) προσβάλλονται κατά την διαδικασία της. Εδώ η εφαρµογή κάποιου αερίου σε
κατάσταση πλάσµατος µπορεί να έχει υψηλότερο ρυθµό εγχάραξης σε κάποιο υλικό, αλλά
ταυτόχρονα εγχαράσσει και τα υπόλοιπα (µε µικρότερο ρυθµό), εάν αυτά εκτεθούν σε
αυτή. Έτσι η εφαρµογή της ξηρής εγχάραξης προϋποθέτει την ακριβή γνώση των ρυθµών
της στα διάφορα υλικά που υπάρχουν (ρητίνη, εγχαρασσόµενο υλικό και υπόστρωµα),
ώστε να καταστεί δυνατός ο χρονικός προγραµµατισµός της και να αποφευχθεί πιθανή
καταστροφική υπέρ-εγχάραξη (over-etching). Το θετικό στην όλη διαδικασία είναι ότι οι
ρυθµοί εγχάραξης είναι περισσότερο προβλέψιµοι από ότι στην υγρή και στη µηχανή
εγχάραξης είναι εύκολη η τοποθέτηση συστήµατος µέτρησης του ρυθµού (monitoring) που
βασίζεται στην ελλειψοµετρία.
Η ανισοτροπικότητα
Τα περισσότερα υµένια που χρησιµοποιούνται στη µικροηλεκτρονική, εκτός φυσικά του
υποστρώµατος, είναι άµορφα ή πολυκρυσταλλικά και κατά συνέπεια είναι επίσης οµογενή
και ισότροπα. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσµα ότι κατά την εγχάραξη τέτοιων
υλικών από ένα επίσης ισοτροπικό µέσο θα προκληθεί ισότροπη αφαίρεσης τους, δηλαδή
όσο θα εγχαραχθούν κατά βάθος, άλλο τόσο θα εγχαραχθούν και σε πλάτος. Συνέπεια
τούτου είναι η παραµόρφωση των γεωµετρικών δοµών της λιθογραφίας, λόγω
ανεπιθύµητης εγχάραξης κάτω από την µάσκα της ρητίνης (under cutting). Η συµπεριφορά
της ισότροπης εγχάραξης µοιάζει µε αυτή της πλευρικής διάχυσης και όπως αυτή είναι
πολύ κρίσιµη σε δοµές µικρότερες του 1µm.
Για να αποφευχθεί η ανεπιθύµητη πλευρική εγχάραξη, ο µόνος δυνατός τρόπος
(εφόσον το εγχαρασσόµενο υλικό είναι ισότροπο) είναι η εφαρµογή ενός ανισοτροπικού
µέσου εγχάραξης, δηλαδή ενός µέσου που εγχαράσσει λιγότερο στην οριζόντια διεύθυνση
από ότι στην κάθετη. Τέτοιο ακριβώς ανισοτροπικό χαρακτήρα, έχει η ξηρή εγχάραξη, υπό
ορισµένες όµως συνθήκες. Σε αυτή το ιονισµένο αέριο που εγχαράσσει βρίσκεται σε
κατάσταση πλάσµατος και ταλαντώνεται στην κάθετη διεύθυνση, σε αυτή δηλαδή που
επιθυµούµε να γίνει η εγχάραξη. Εάν η πίεση του νέφους είναι αρκετά χαµηλή (πχ.
10mtorr) και η µέση ελεύθερη διαδροµή των ιόντων γίνει µεγάλη, θα υπάρχει µεγαλύτερη
πιθανότητα κάθετης κρούσης των ιόντων µε το εγχαρασσόµενο υλικό παρά πλευρικής. Το
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αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος είναι η δηµιουργία µιας προεξάρχουσας διεύθυνσης (της
κάθετης), ως προς την οποία ο ρυθµός εγχάραξης θα είναι µεγαλύτερος. Ανάλογα τέλος
του είδους των ιόντων και του πόσο δραστικά είναι αυτά, η κατευθυντικότητα αυτή µπορεί
να αυξηθεί ή να µειωθεί.
2.3

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η µικροµηχανική (micromachining) αποτελεί ένα ανεξάρτητο υποσύνολο της
µικροηλεκτρονικής και αφορά την µελέτη και κατασκευή µικροµηχανικών δοµών οι
οποίες µπορούν να µετατρέψουν ένα εξωτερικό µακροσκοπικό µέγεθος σε κάποιο άλλο
ηλεκτρικά µετρήσιµο (αισθητήρες) ή να µετατρέψουν ένα ηλεκτρικό σήµα σε κίνηση
(ενεργοποιητής) [13]. Χρησιµοποιεί κοινές ή παρόµοιες τεχνικές µε την
µικροηλεκτρονική, όπως λιθογραφία, εγχάραξη, εµφύτευση κλπ., αλλά έχει διαφορετικό
προσανατολισµό και διαφορετική σχεδιαστική φιλοσοφία.
Στην µικροµηχανική ενδιαφέρον έχει η δηµιουργία τρισδιάστατων δοµών µε καλές
µηχανικές ιδιότητες και µε µέγεθος που κυµαίνεται από µερικές εκατοντάδες µικρόµετρα,
έως και µερικά χιλιοστά. Συνήθως το πυρίτιο χρησιµοποιείται σαν ένα αγώγιµο υλικό του
οποίου εκµεταλλευόµαστε τις µηχανικές του ιδιότητες. Αντίθετα στην µικροηλεκτρονική
ενδιαφέρον έχει η κατασκευή υποµικρονικών (συνήθως δυσδιάστατων) δοµών µε
συγκεκριµένη ηµιαγώγιµη συµπεριφορά.
Στη µικροµηχανική λοιπόν δεν είναι αναγκαία η χρησιµοποίηση τεχνολογίας αιχµής
(state of the art) της µικροηλεκτρονικής, όπως η υποµικρονική λιθογραφία, η επίτευξη
οξειδίων µερικών δεκάδων angstrom ή ο εκµηδενισµός των πλευρικών διαχύσεων.
Αντίθετα η λιθογραφία µε ελάχιστη διάσταση µερικά µικρόµετρα είναι επαρκής, τα
οξείδια είναι συνήθως αρκετά παχιά, ενώ οι πλευρικές διαχύσεις λίγο ενδιαφέρουν.
Ωστόσο, στη µικροµηχανική απαιτείται η χρήση επιπλέον τεχνικών επεξεργασίας, όπως η
εγχάραξη µεγάλου όγκου πυριτίου σε τρεις διαστάσεις ή η συγκόλληση δύο δισκιδίων.
Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της µικροµηχανικής, έχουν αναπτυχθεί νέες
τεχνικές και µηχανήµατα επεξεργασίας πυριτίου ή έχουν µετασκευαστεί παλαιότερες
τεχνικές της µικροηλεκτρονικής. Το γεγονός αυτό δίνει ουσιαστικά στη µικροµηχανική
την οντότητα µιας νέας, ταχύτατα αναπτυσσόµενης επιστήµης, η οποία
ανεξαρτητοποιείται όλο και περισσότερο από την µικροηλεκτρονική.
2.3.1
Μηχανικές ιδιότητες πυριτίου
Το πυρίτιο είναι ένα υλικό µε εξαιρετικές µηχανικές ιδιότητες, που παράγεται σε µεγάλες
Πίνακας 1. Συγκριτική παρουσίαση των µηχανικών ιδιοτήτων του πυριτίου.
Αντοχή
Κάµψης.
(1010dyne/cm2)

Σκληρότητα
Knoop
(kgr/mm2)

7

850

SiO2

8.4

Si3N4

(gr/cm3)

Θερµική
∆ιαστολή.
(10-6/oC)

1.9, Κρ.Κατευθ.[111]
1.7, Κρ.Κατευθ.[110]
1.3, Κρ.Κατευθ.[100]

2.3

2.33

820

0.73

2.5

0.55

14

3486

3.85

7.8

0.8

∆ιαµάντι

53

7000

10.35

3.5

1.0

Σίδηρος

12.6

400

1.96

7.8

12

Αν. Ατσάλι

2.1

660

2.0

7.9

17.3

Si

Συντελεστής Young.
(1012dyne/cm2)

Πυκνότητα.
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ποσότητες, µε πολύ υψηλή καθαρότητα και µε µικρό κόστος. Στον πίνακα (1) [14, 15, 2]
παρουσιάζονται οι βασικές µηχανικές ιδιότητες του πυριτίου, σε σύγκριση µε άλλα υλικά:
Εάν συγκρίνουµε το πυρίτιο µε το ανοξείδωτο ατσάλι, το οποίο είναι ένα από
συνηθέστερα υλικά κατασκευής ευαίσθητων µηχανικών δοµών, παρατηρούµε τα εξής: Και
τα δύο έχουν παρόµοιο συντελεστή Young το οποίο σηµαίνει ότι και τα δύο έχουν
παρόµοια ελαστική συµπεριφορά. Το πυρίτιο είναι περίπου 3.5 φορές ελαφρύτερο, οπότε
έχει και σηµαντικά λιγότερη αδράνεια ενώ επίσης είναι και 1.3 φορές περισσότερο
σκληρό. Έτσι εάν µελετηθεί η συµπεριφορά δύο ίδιων, περιµετρικά πακτωµένων
µεµβρανών, κατασκευασµένες η µία από πυρίτιο και η άλλη ανοξείδωτο ατσάλι, οι οποίες
φορτίζονται µε πίεση από την µια πλευρά τους ισχύουν τα ακόλουθα [16]: Κάτω από
στατική µελέτη και οι δύο θα παραµορφωθούν παρόµοια, δυναµικά όµως η ατσάλινη
µεµβράνη θα κάνει περισσότερο χρόνο να φτάσει την κατάσταση ισορροπίας, λόγω
αδράνειας. Εάν µέσο αυτής της µεµβράνης µελετούσαµε µια φυσική ποσότητα (πχ.
µετρούσαµε µια πίεση), τότε η µεµβράνη πυριτίου θα είχε σαφώς γρηγορότερη απόκριση.
Πολύ σηµαντικό επίσης είναι και το γεγονός ότι έχει 7 φορές µικρότερη θερµική διαστολή
από το ανοξείδωτο ατσάλι. Κατά συνέπεια µια µηχανική δοµή κατασκευασµένη από αυτό
µπορεί να λειτουργήσει σε µεγαλύτερο εύρος θερµοκρασιών.
Το πυρίτιο επίσης έχει εκτονωτικές τάσεις (tensile yield strength = 7×1010 dyne/cm2)
οι οποίες αναπτύσσονται κατά την διαδικασία κατασκευής (CZ) του κρυστάλλου [14]. Οι
τάσεις αυτές συγκεντρώνονται κατά µήκος των κρυσταλλογραφικών του διευθύνσεων.
Έτσι και σε αντίθεση από ότι στα µέταλλα έχει την τάση να σπάει κάτω από καταπόνηση
παρά να παραµορφώνεται. Αυτό είναι θετικό, εφόσον το καταστεί εντελώς ελαστικό και το
απαλλάσσει από φαινόµενα υστέρησης, ωστόσο πρέπει όµως να προσεχθεί ιδιαίτερα κατά
το χειρισµό του γιατί είναι πολύ εύθραυστο (σχίζεται κατά µήκος των κρυσταλλογραφικών
του διευθύνσεων).
Τέλος το πυρίτιο έχει πολύ καλή αντοχή σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες,
γεγονός που αυξάνει την αντοχή του στο χρόνο (οξείδωση) και το καταστεί ιδανικό για
τέτοιου είδους περιβάλλοντα.
2.3.2
Εγχάραξη πυριτίου
Στη µικροηλεκτρονική η εγχάραξη εφαρµόζεται στα διάφορα υµένια υλικών που
αναπτύσσονται στην επιφάνεια του πυριτίου (τα οποία έχουν πάχος µερικών χιλιάδων
Angstrom), ώστε το καθένα από αυτά να µορφοποιηθεί σύµφωνα µε το καθορισµένο
γεωµετρικό σχήµα (pattern) που έχει σχεδιαστεί. Αντίθετα σε πολλές µικροµηχανικές
τεχνικές µε την εγχάραξη µορφοποιείται µεγάλος όγκος πυριτίου, ώστε να είναι δυνατή η
υλοποίηση σύνθετων τρισδιάστατων γεωµετρικών κατασκευών. Όπως είναι φυσικό σε
τέτοιου είδους εφαρµογές απαιτείται η χρήση ειδικών µεθόδων ή ειδικών µηχανηµάτων
που να επιτρέπουν την εγχάραξη µεγάλης ποσότητας υλικών, µε ελεγχόµενο και
καθορισµένο τρόπο. Οι µέθοδοι εγχάραξης για την µικροµηχανική είναι τρεις, η υγρή
εγχάραξη, η ηλεκτροχηµική εγχάραξη και τέλος η ξηρή εγχάραξη.
2.3.2.1 Υγρή εγχάραξη πυριτίου
Η εγχάραξη του πυριτίου είναι µια αρκετά πολύπλοκη χηµική διεργασία, οι λεπτοµέρειες
της οποίας δεν είναι απόλυτα καθορισµένες. Υπάρχουν αρκετά διαλύµατα τα οποία
µπορούν να χρησιµοποιηθούν και χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγόριες, µε διαφορετικά
χαρακτηριστικά η κάθε µία. Αυτές είναι:
i.
Οι ισοτροπικοί εγχαράκτες, µε περισσότερο τυπικό εκπρόσωπο το διάλυµα
HF:HNO3:H2O (HNA), το οποίο µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε µεγάλη ποικιλία
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στοιχειοµετρίας και διαφορετικά χαρακτηριστικά [19–22]. Ειδικό χαρακτηριστικό
της κατηγορίας είναι ότι σε συγκεκριµένη στοιχειοµετρία ο εγχαράκτης δεν διαλύει
το πυρίτιο που είναι εµπλουτισµένο σε συγκέντρωση ≤ 1017 ατ./cm3 [26]
Οι ανισοτροπικοί εγχαράκτες, οι οποίοι είναι αλκαλικά ή οργανικά διαλύµατα µε
τυπικότερους εκπροσώπους τα διαλύµατα KOH, EDP και TMHA [17, 18, 24–29],
τα οποία και τεχνολογικά είναι τα περισσότερο χρήσιµα. Ειδικό χαρακτηριστικό της
κατηγορίας είναι ότι δεν διαλύεται το πυρίτιο που είναι εµπλουτισµένο µε βόριο σε
συγκέντρωση ≥ 1019 ατ./cm3 [24, 26].

Ισοτροπική υγρή εγχάραξη
Κατά την ισοτροπική εγχάραξη δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη επιλεκτικότητα ως προς τις
κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις του πυριτίου, κατά συνέπεια το διάλυµα εγχαράσσει
ισοτροπικά, σχήµα (5), δηλαδή όσο θα εγχαραχθεί σε βάθος, άλλο τόσο θα εγχαραχθεί και
σε πλάτος, κάτω από την εφαρµοζόµενη µάσκα (under cutting). Ανάλογα µε το εάν
αναδεύεται το διάλυµα ή όχι, η εγχάραξη γίνεται µε διαφορετικό τρόπο. Η µη ανάδευση
του διαλύµατος δηµιουργεί µια τάση επιτάχυνσης του ρυθµού εγχάραξης κάτω από την
εφαρµοζόµενη µάσκα, λόγω της αύξησης της συγκέντρωσης του υγρού σε αυτές της
περιοχές. Αντίθετα η ανάδευση οδηγεί σε περισσότερο καµπύλες δοµές [14]. Σε αρκετές
περιπτώσεις η ανάδευση πρέπει να προσεχθεί, εφόσον ή µη εφαρµογή της οδηγεί σε
έντονη αντίδραση κάτω από το υλικό της µάσκας, µε κίνδυνο να το ξεκολλήσει από το
πυρίτιο.
Ισοτροπική εγχάραξη χωρίς ανάδευση

Ισοτροπική εγχάραξη µε ανάδευση

Μάσκα

Μάσκα
Βάθος
εγχάραξης

Βάθος
εγχάραξης

Πλευρική
εγχάραξη

Πλευρική
εγχάραξη
∆ισκίδιο πυριτίου

∆ισκίδιο πυριτίου

Σχήµα 5. Ισοτροπική εγχάραξη πυριτίου.

Το περισσότερο κοινό διάλυµα ισοτροπικής εγχάραξης του πυριτίου είναι ο
συνδυασµός του νιτρικού οξέος µε το υδροφθόριο (δυάλυµα ΗΝΑ), σε διάφορες
στοιχειοµετρίες [19-22]. Η αντίδραση που πραγµατοποιείται µε το διάλυµα HNA είναι η
ακόλουθη [20, 23]:
Αρχικά το νιτρικό οξύ (ΗΝΟ3) αντιδράει µε ίχνη του HNO2 που βρίσκονται στο διάλυµα
οπότε παράγεται νέο HNO2.
HNO2 + HNO3 + H2O + 2ΝΟ → 4HNO2 και
ΗΝΟ3 + ΝΟ → ΗΝΟ2 + ΝΟ2
Το ΗΝΟ2 είναι µια πολύ οξειδωτική ένωση, η οποία µας δίνει:
4ΗΝΟ2 + Si → SiO2 + 4NO
Τελικά ο διοξείδιο του πυριτίου αντιδράει µε το υδροφθορίου (HF):
6HF + SiO2 → SiF6-2 + 2H2O + 2H+
και δίνει SiF6-2, το οποίο είναι αέριο και φεύγει στο περιβάλλον.
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Η αντίδραση είναι αυτοκαταλυτική, εφόσον όσο εξελίσσεται όλο και περισσότερο HNO2
παράγεται, µε συνέπεια την σταδιακή αύξηση του ρυθµού εγχάραξης, ιδίως σε
περιορισµένες περιοχές όπως στην πλευρική εγχάραξη κάτω από το υλικό της µάσκας. Για
το περιορισµό αυτής της αύξησης προστίθεται Η2Ο2, το οποίο µειώνει την συγκέντρωση
του, σύµφωνα µε την αντίδραση:
ΗΝΟ2 + Η2Ο2 → ΗΝΟ3 + Η2Ο
Όπως φαίνεται η αντίδραση είναι αρκετά πολύπλοκη και ανάλογα την
στοιχειοµετρία του διαλύµατος µπορεί να δώσει πολύ διαφορετικούς ρυθµούς και
χαρακτηριστικά εγχάραξης. Οι συνηθέστερες στοιχειοµετρίες φαίνονται στον πίνακα (2):
Πίνακας 2. Βασικές στοιχειοµετρίες και ρυθµοί εγχάραξης του διαλύµατος ΗΝΑ.
Στοιχειο
µετρία
HF:
HNO3:
CH3COOH

1:3:8

Θερµ.
∆ιαλύµ.
(oC)
22

Ρυθµός
Εγχάραξης
(µm/min)
0.7 – 3.0

1:2:1

22

40

Εξάρτηση ρυθµού από
την συγκέντρωση των
φορέων.

Εφαρµοζο/νη
µάσκα.

≤ 1017 ατ./cm3 (Β ή P), ο
ρυθµός µειώνεται 150
φορές.

SiO2
(300c/min)

Όχι

SiN4

Αξίζει να σηµειωθεί ότι όταν το πυρίτιο είναι εµπλουτισµένο µε βόριο ή φώσφορο
σε συγκεντρώσεις µικρότερες από 1017 ατ./cm3, τότε ο ρυθµός εγχάραξης µειώνεται κατά
150 φορές περίπου [26]. Οι λόγοι που προκαλούν µια τέτοια µείωση δεν είναι απόλυτα
κατανοητή, αλλά από ότι φαίνεται έχουν να κάνουν µε την µετακίνηση φορέων µέσα στον
κρύσταλλο του πυριτίου. Συγκεκριµένα κατά την δηµιουργία του οξειδίου του πυριτίου
ηλεκτρόνια µετακινούνται από το µόλις οξειδωµένο πυρίτιο στην ζώνη αγωγιµότητας.
Όµως σε χαµηλά εµπλουτισµένο ηµιαγωγό το επίπεδο Fermi (χηµικό δυναµικό) του
διαλύµατος βρίσκεται στο µέσο περίπου του χάσµατος του πυριτίου, οπότε µια τέτοια
µετακίνηση δυσχεραίνεται.
Ανισοτροπική υγρή εγχάραξη
Το πυρίτιο σαν κρυσταλλικό υλικό έχει ορισµένες κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις οι
οποίες δεν έχουν τον ίδιο ρυθµό εγχάραξης σε ορισµένα διαλύµατα. Έτσι τα επίπεδα που
είναι παράλληλα στην κρυσταλλογραφική διεύθυνση [100] έχουν παρόµοιο ή λίγο
[110]

[100]
[111]

Μάσκα

[111]

∆ισκίδιο πυριτίου επιφανειακού
προσανατολισµού [100]

∆ισκίδιο πυριτίου επιφανειακού
προσανατολισµού [110]

Σχήµα 6. Ανισοτροπική εγχάραξη πυριτίου σε δισκίδια µε προσανατολισµό επιφανείας
[100] και [110].
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µικρότερο ρυθµό εγχάραξης από αυτά που είναι παράλληλα στην [110], ενώ εκείνα που
είναι παράλληλα µε την [111] εγχαράσσονται µε πολύ µικρότερο ρυθµό (από 40 έως 400
φορές ανάλογα το διάλυµα) [17, 18]. Έτσι όταν εγχαράσσεται ένα τετράγωνο παράθυρο
στην επιφάνεια ενός δισκιδίου πυριτίου µε προσανατολισµό [100] ή [110] ο ρυθµός
εγχάραξης θα µειωθεί µόλις αποκαλυφθούν τα επίπεδα [111], δίνοντας έτσι κοιλότητες
σχήµατος V (δισκίδια [100]) ή σχήµατος U (δισκίδια [110]), σχήµα (6) [14, 17]. Σε
περίπτωση που το εγχαρασσόµενο παράθυρο δεν έχει τετράγωνο σχήµα, αλλά
πολυπλοκότερο, εκµεταλλευόµενοι τον µειωµένο ρυθµό εγχάραξης στα επίπεδα [111],
µπορούν να κατασκευαστούν ακόµα πολυπλοκότερες δοµές, σχήµα (7).
Χαρακτηριστικά
ανισοτροπικής
εγχάραξης
Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός
ανισοτροπικού εγχαράκτη είναι η
ανισοτροπικότητα και η επιλεκτι(α )
κότητα. Η ανισοτροπικότητα είναι ο
λόγος του ρυθµού εγχάραξης των
γρήγορα και αργά εγχαρασσόµενων
(β )
κρυσταλλογραφικών
επιπέδων
([100]/[111] ή [110]/[111]). Σε
περίπτωση
που
πρέπει
να
κατασκευαστούν
δοµές
µικρής
(γ )
πλευρικής εγχάραξης χρησιµοποιείται
ένας
εγχαράκτης
υψηλής
ανισοτροπικότητας,
ενώ
στην
περίπτωση που πρέπει να κατα(δ )
σκευαστεί µια δοµή όπως στο σχήµα
(7γ) επιλέγεται ένας εγχαράκτης µέσης
ανισοτροπικότητας. Η επιλεκτικότητα
είναι ο λόγος του ρυθµού εγχάραξης
(ε)
του πυριτίου (επίπεδα [100] ή [110])
προς τον ρυθµό εγχάραξης του υλικού Σχήµα 7. (α) Ανισοτροπική εγχάραξη ενός τετράγωνου
της µάσκας. Η επιλεκτικότητα ανοίγµατος, (β) ανισοτροπική εγχάραξη ενός ανοίγµατος
καθορίζει
τον
µέγιστο
χρόνο σχήµατος Π, (γ) το ίδιο άνοιγµα αλλά µε εγχαράκτη
εγχάραξης και κατά συνέπεια το βάθος µικρότερης ανισοτροπικότητας, (δ) η εγχάραξη της
περίπτωσης (γ) εάν συνεχιστεί για µεγάλο χρονικό
εγχάραξης.
διάστηµα
θα οδηγήσει στη κατασκευή ενός προβόλου
Ένα κοινό χαρακτηριστικό των
από
το
υλικό
της µάσκας. Τέλος στο (ε) φαίνεται η
ανισοτροπικών
εγχαρακτών,
σε
αντίθεση µε του ισοτροπικούς, είναι η ανισοτροπική εγχάραξη σε ένα αυθαίρετο σχήµα.
µείωση, έως και µηδενισµός του
ρυθµού εγχάραξης (etch stop) για το πυρίτιο που έχει εµπλουτιστεί µε υψηλή
συγκέντρωση βορίου (>1019 ατ./cm3) [26, 24].
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Στον πίνακα (3) παρουσιάζονται οι πιο ευρέως χρησιµοποιούµενοι ανισοτροπικοί
εγχαράκτες, µε τα πιο κοινά χαρακτηριστικά τους.
Πίνακας 3. Τα χαρακτηριστικά των περισσότερο κοινών ανισοτροπικών διαλυµάτων εγχάραξης.

EDP
Ethylodiam
ine:
Water:
Pyrocatech
ole:
Pyrazine
ΚΟΗ:
Water

ΤΜΑΗ
(wt%):
IPA (vol%)

Στοιχειοµετρία
B etch
1lt:320ml:
160gr:0gr
F etch
1lt:320ml:
160gr:6gr
S etch
1lt:133ml:
160gr:6gr

Θερµo
κρασία
115oC

50oC
115oC

6µm/h
44µm/h

100:1
30:1

200gr:1lt

80 oC

86µm/h

400:1

440gr:1lt

85oC

84µm/h

400:1

500gr:1lt

50oC

60µm/h

400:1

15:0

80oC

32µm/h

29:1

20:8,5

80oC

23µm/h

23:1

20:0

90oC

43µm/h

31:1

25:8,5

90oC

34µm/h

38:1

115oC

Ρυθµός
εγχ. [100]
27µm/h
81µm/h

Ανισοτρ/τα
[100]/[111]
13,5:1
30:1

Εµπλουτισµός µε βόριο

Εφαρµο/νη
µάσκα.

Σε συγκέ/ση βορίου
>1019 ατ./cm3 ο ρυθµός
εγχάραξης µειώνεται
κατά 50

SiO2:
150Å/h

Σε συγκέ/ση βορίου
>1020 ατ./cm3 ο ρυθµός
µειώνεται κατά 20

Σε συγκέ/ση βορίου
>1020 ατ./cm3 ο ρυθµός
µειώνεται κατά 3,5 σε
διαλύµατα καθαρού
νερού και κατά 9 σε
διαλύµατα νερού ισοπροπανόλης.

Si3N4:
80Å/h
Au,Cr,Ta,C
u,Ag
SiO2: 500 –
4000 Å/h
Si3N4

SiO2:
40-80Å/h
Si3N4:
7-17Å/h

Ανισοτροπική εγχάραξη µε ΚΟΗ
Το καυστικό κάλιο είναι ένας από τους πιο κοινούς εγχαράκτες του πυριτίου. Προσφέρει
πολύ καλή ανισοτροπικότητα, οπότε είναι ιδανικό για βαθιές δοµές ή ακόµα και για δοµές
που διαπερνούν όλο το πάχος του δισκιδίου. Το βασικό του µειονέκτηµα είναι ότι τα ιόντα
καλίου δεν είναι συµβατά µε την τεχνολογία ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, πράγµα το
οποίο σηµαίνει ότι η όποια χρήση του θα πρέπει να γίνεται µετά το τέλος των θερµικών
διεργασιών. Επίσης η επιλεκτικότητα του ως προς το οξείδιο δεν είναι τόσο καλή, για
µεγάλους χρόνους εγχάραξης µόνο η εφαρµογή µάσκας από υµένιο νιτριδίου είναι
αποτελεσµατική.
Οι χηµικές αντιδράσεις που έχουν προταθεί για να εξηγήσουν την εγχάραξη του
πυριτίου µε επιφανειακό προσανατολισµό [100] ή [110] είναι οι ακόλουθες [25, 27]:
Αρχικά οι δύο ακόρεστοι δεσµοί των επιφανειακών ατόµων του πυριτίου αντιδρούν µε τις
ελεύθερες ρίζες υδροξυλίου που υπάρχουν στο διάλυµα:
Si −
Si −

−
Si −
− OH
−
Si −− + 2 OH
→
+ 2 e cond
Si − Si
− OH
. ( 7 )
Με την προσκόλληση των ριζών υδροξυλίου στην επιφάνεια του πυριτίου µειώνεται η
δύναµη των δεσµών που συγκρατούν το άτοµο του πυριτίου στο κρύσταλλο λόγω της
διάχυσης δύο ηλεκτρόνιων του στην ζώνη αγωγιµότητας. Τελικά οι δεσµοί σπάνε µε την
διάχυση δύο ακόµα ηλεκτρονίων του στην ζώνη αγωγιµότητας:
Si −
− OH
Si L
− OH
−
→
] + + + 2 e cond
( 8 )
Si − Si
− OH
Si L [ Si
− OH
.
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το υδρογονεµένο πυρίτιο αντιδρά µε δύο ακόµα υδροξύλια και παράγει orthosilicic acid:
Si ~
Si ~

[ Si

− OH
− OH

]+

+

+

2 OH

−

→

Si ( OH

)

4

+

Si

Solid

(9 )

Η αντίδραση παραγωγής του orthosilicic acid πραγµατοποιείται ταυτόχρονα µε το σπάσιµο
των δεσµών.
Τέλος εκτελούνται οι ακόλουθες δύο αντιδράσεις των οποίων ίχνη παρατηρούνται στο
διάλυµα:
Si(OH)4 → SiΟ2(OH)2-- + 2H+
και
(10α)
(10β)
2H+ + 2OH- → 2H2O
Όπως πιστοποιείται από τις παραπάνω αντιδράσεις, δεν υπάρχει η συµµετοχή των
ιόντων καλίου και πράγµατι παρόµοιοι εγχαράκτες όπως τα διαλύµατα NaOH και LiOH
έχουν την ίδια συµπεριφορά [25]. Βέβαια το γεγονότος ότι παρουσιάζουν διαφορετικό PH
και κατά συνέπεια διαφορετική συγκέντρωση υδροξυλίων, µεταβάλει τον ρυθµό
εγχάραξης. Στο διάλυµα του ΚΟΗ είναι δυνατόν να προστεθεί αλκοόλη (πχ.
ισοπροπανόλη), η οποία παίζει ρυθµιστικό ρόλο στον καθορισµό του PH του διαλύµατος
[27].
Ανισοτροπική εγχάραξη µε EDP.
Η βασική σύνθεση του EDP αποτελείται από αιθυλοδιαµίνη (H2N(CH2)NH2), νερό και
πυροκατεχόλη (C6H4(OH)2) [24], είναι αλκαλικό διάλυµα όπως και το KOH και έχει
τεράστια τεχνολογική σηµασία στη µικροµηχανική για δύο λόγους. Λόγο του γεγονότος
ότι είναι συµβατό µε την τεχνολογία κατασκευής ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, οπότε
επιτρέπει την παράλληλη ακολουθία βηµάτων µικροµηχανικής και µικροηλεκτρονικής.
Και γιατί παρουσιάζει την µεγαλύτερη επιλεκτικότητα (από όλους του υγρούς εγχαράκτες
του πυριτίου) µεταξύ υψηλά εµπλουτισµένου πυριτίου σε βόριο και µη. Αυτό το γεγονός
το καθιστά σαν το αποτελεσµατικότερο διάλυµα σε τεχνικές προκαθορισµένης φραγής
εγχάραξης (etch stop). Η ανισοτροπικότητα του όµως δεν είναι τόσο µεγάλη, όσο αυτή
των διαλυµάτων µε βάση το ΚΟΗ. Το κύριο µειονέκτηµα του EDP είναι η πολύ υψηλή
τοξικότητα του (λόγω της πυροκατεχόλης), οπότε και απαιτείται ο πολύ προσεκτικός
χειρισµός του.
Η διαδικασία εγχάραξης µε το EDP είναι συνθετότερη από το ΚΟΗ. Η προσπάθεια
επίτευξης εγχάραξης µόνο µε αιθυλοδιαµίνη και πυροκατεχόλη δεν είναι εφικτή, οπότε και
στο EDP φαίνεται ότι αρχικά λαµβάνει χώρα η σειρά των αντιδράσεων (7) έως (8) µε τις
ρίζες υδροξυλίου του νερού. Η παρουσία της πυροκατεχόλης όµως οδηγεί στη δηµιουργία
ενός συνθετότερου σύµπλοκου µε το orthosilicic acid, το οποίο έχει µεγαλύτερη
διαλυτότητα. Έτσι η αντίδραση (9) αντικαθίσταται από την αντίδραση:
Si(OH)4 + 2OH- +2C6H4(OH)2 → Si(C6H4O2)3-- + 6H2O
(11)
Ανάλογα µε την στοιχειοµετρία των συστατικών του µπορεί να επιτευχθούν
διαλύµατα µε αρκετά διαφοροποιηµένα χαρακτηριστικά. Ο ρόλος των συστατικών, όπως
προκύπτει από την ακολουθία των αντιδράσεων, είναι ο εξής [24]:
¾
Το νερό είναι το συστατικό που δίνει τις ρίζες του υδροξυλίου και οξειδώνει το
πυρίτιο. Αύξηση του θα επιφέρει και αύξηση του ρυθµού εγχάραξη. Υπάρχει ο
κίνδυνος όµως µε την αύξηση της περιεκτικότητας του διαλύµατος σε πυρίτιο (ιδίως
σε θερµοκρασίες κάτω των 100oC) να δηµιουργηθεί στην επιφάνεια του δισκιδίου
ένα στερεό αδιάλυτο στρώµα από το σχηµατιζόµενο σύµπλοκο του πυριτίου. Η
συγκέντρωση του νερού κυµαίνεται από 100 ml έως 300 ml στο λίτρο διαλύµατος.
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Η πυροκατεχόλη βοηθάει την διαλυτότητα του υδρογονοµένου πυριτίου και κατά
συνέπεια η περιεκτικότητα της πρέπει να είναι αρκετή για µην δηµιουργηθεί το
παραπάνω ίζηµα στην επιφάνεια του πυριτίου, καθώς αυτή καταναλώνεται µε την
εγχάραξη. Στα διαλύµατα τύπου B και F [24] η µέγιστη περιεκτικότητα σε πυρίτιο
είναι περίπου 10gr/lt yes πριν αρχίσει η δηµιουργία του ιζήµατος. Αντίστοιχα το
διάλυµα τύπου S [24] έχει σχεδιαστεί για ελεγχόµενη εγχάραξη µικρού βάθους,
περιέχει µικρή ποσότητα νερού και µεγάλη ποσότητα σε πυροκατεχόλη, ώστε ακόµα
και στους 50oC να µην δηµιουργείται ίζηµα.
Η αιθυλοδιαµίνη τέλος είναι ο κύριος διαλύτης και η αποτελεί το 80% περίπου του
διαλύµατος

Ένα άλλο σηµαντικό συστατικό του EDP είναι η πυραζίνη, µια ουσία που ίχνη της
περιέχονται στην αιθυλοδιαµίνη [24]. Η πυραζίνη παίζει καταλυτικό ρόλο στην διαδικασία
της εγχάραξης και αυξάνει τον ρυθµό της. Αυτή η αύξηση είναι µεγαλύτερη στα
κρυσταλλογραφικά επίπεδα [100] και [110], από ότι στα [111], συνεπώς η παρουσία της
πυραζίνης αυξάνει και την ανισοτροπική συµπεριφορά του διαλύµατος. Για παράδειγµα το
διάλυµα τύπου Β µε 6gr πυραζίνη ανά λίτρο αιθυλοδιαµίνης, εγχαράσσει µε ρυθµό 70µm/h
από 27µm/h χωρίς πυραζίνη και η ανισοτροπικότητα του αυξάνει από 13.5 σε 30. Σε
συγκεντρώσεις µεγαλύτερες από 6gr/lt αιθυλοδιαµίνης η επίδρασή της φτάνει σε κόρο και
περαιτέρω αύξηση δεν αυξάνει επιπλέον το ρυθµό εγχάραξης.
Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει το EDP είναι η περιεκτικότητα του σε
οξυγόνο, το οποίο εκτός του ότι του σκουραίνει το χρώµα, του αυξάνει επίσης και τον
ρυθµό εγχάραξης [24]. Όταν η συγκέντρωση της πυραζίνης όµως, φτάσει σε κόρο τον
ρυθµό εγχάραξης του διαλύµατος, τότε η δράση του οξυγόνου περιορίζεται µόνο στο να
σκουραίνει το χρώµα του διαλύµατος. Η οξείδωση του διαλύµατος (όταν δεν περιέχει αυτό
πυραζίνη) είναι ένας παράγοντας που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, εφόσον περιορίζει
την σταθερότητα του διαλύµατος µε τον χρόνο. Μια λύση είναι η παροχή ενός αδρανούς
αερίου µέσα στο διάλυµα, ώστε να περιορίζεται η επαφή του µε το οξυγόνο.
Τέλος προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την προετοιµασία του δείγµατος πριν την
εγχάραξη µε EDP, αλλιώς είναι πιθανόν να υπάρξουν περιοχές µε πολύ µεγάλη
ανοµοιορφία, ως προς το βάθος εγχάραξης και στο τέλος της να παρουσιαστούν
υπολείµµατα πυριτίου µε µορφή πυραµίδων. Ένας προσεκτικός καθαρισµός προϋποθέτει
την εφαρµογή αραιού διαλύµατος υδροφθορίου 1% για 1min (για την αποµάκρυνση
υπολειµµάτων οξειδίου), ξέπλυµα µε απιονισµένο νερό και εφαρµογή στο EDP πριν το
νερό στεγνώσει. Εάν στο δισκίδιο υπάρχουν οργανικές ενώσεις, θα πρέπει πριν το
υδροφθόριο να προηγηθεί ένας καθαρισµός µε H2SO4:H2O2.
Ανισοτροπική εγχάραξη µε TMAH
Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια αντικατάστασης των ανισοτροπικών εγχαρακτών
µε βάση το KOH και το EDP µε διαλύµατα TMAH (tetramethyl ammonium hydroxide
(CH3)4NOH). Οι λόγοι που οδηγούν σε αυτή την αντικατάσταση όσο αφορά τα διαλύµατα
µε βάση το KOH, NaOH κλπ. είναι η ασυµβατότητα που αυτά παρουσιάζουν µε τις
θερµικές διεργασίες της µικροηλεκτρονικής, ενώ τα διαλύµατα του είναι πολύ τοξικά και
απαιτούν ιδιαίτερα προσεκτικό χειρισµό.
Οι εγχαράκτες µε βάση το TMAH έχουν πλήρη συµβατότητα µε την
µικροηλεκτρονική (αποτελούν εξάλλου ένα πολύ κοινό εµφανιστή (developer) κατά τις
διεργασίες της λιθογραφίας) και δεν έχουν καθόλου τοξικότητα. Κατά την εγχάραξη του
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πυριτίου παρουσιάζουν αρκετά καλή ανισοτροπικότητα [28], έχουν όµως πολύ µέτρια
χαρακτηριστικά σε τεχνικές φραγής εγχάραξης (etch stop) [28, 29].
Η ανισοτροπικότητα των αλκαλικών εγχαρακτών
Η φύση της ανισοτροπικότητας των αλκαλικών διαλυµάτων φαίνεται να έχει σχέση µε
τους ελεύθερους δεσµούς των επιφανειακών ατόµων του πυριτίου, ανάλογα µε τον
κρυσταλλογραφικό προσανατολισµό τους. Κατά τους επιφανειακούς προσανατολισµούς
[100] και [110] υπάρχουν δύο ελεύθεροι δεσµοί και οι χηµικές αντιδράσεις είναι όπως
περιγράφηκαν παραπάνω. Στην περίπτωση του επιφανειακού προσανατολισµού [111],
υπάρχει µόνο ένας δεσµός από τα άτοµα του πυριτίου και αντίστοιχα τρεις δεσµοί τους µε
το κρύσταλλο. Σ΄ αυτή την περίπτωση η δηµιουργία του ortosilicic acid προϋποθέτει τα
ακόλουθα [25].
Αρχικά µια ρίζα υδροξυλίου ενώνεται µε τον ελεύθερο δεσµό του ατόµου του
πυριτίου:
Si
\
Si −
/
Si

Si − + OH

−

→

Si
\
Si −
/
Si

−
Si − OH + e cond

.

(12 )

µετά θα πρέπει να διαχυθούν τρία ηλεκτρόνια στη ζώνη αγωγιµότητας και να ενωθεί το
υδρογονοµένο πυρίτιο µε τρεις ελεύθερες ρίζες υδροξυλίου µε ταυτόχρονη διάσπαση των
τριών δεσµών που ενώνουν το άτοµο πυριτίου µε τον κρύσταλλο, σχηµατίζοντας έτσι
orthosilicic acid. Όλα αυτά γίνονται σύµφωνα µε τις αντιδράσεις:
Si
Si −
Si

\
/

Si
O
Si L
N
Si

Si − OH →

Si
Si L
Si

O
N

−
[ Si − OH ] + + + + 3 e cond

[ Si − OH ] + + + + 3OH

−

→ Si ( OH ) 4

.

(13 )

(14 )

Τέλος στη περίπτωση του καυστικού καλίου θα πραγµατοποιηθεί η αντίδραση (10),
ενώ στη περίπτωση του EDP θα ακολουθήσει η αντίδραση (11). Οι αντιδράσεις (12) έως
(14) είναι σε πλήρη αναλογία µε τις αντιδράσεις (7) έως (9) της περίπτωσης του [100] και
[110] πυριτίου, εκτός του γεγονότος ότι στις πρώτες πρέπει να σπάσουν ταυτόχρονα τρεις
δεσµοί πυριτίου, αντί για δύο. Αυτό οδηγεί σε αύξηση της ενέργειας ενεργοποίησης της
αντίδρασης και κατά συνέπεια η διάλυση του [111] πυριτίου καθίσταται δυσχερέστερη.
Από την άλλη ο καταλυτικός ρόλος της πυροκατεχόλης στο διάλυµα EDP φαίνεται να
µετριάζει αυτή τη µείωση του ρυθµού εγχάραξης των [111] επιπέδων, γεγονός που
παρατηρείται στη µικρότερη ανισοτροπικότητα που έχει το EDP σε σχέση µε το KOH.
Εξάρτηση των αλκαλικών εγχαρακτών από την συγκέντρωση του βορίου
Όλοι οι αλκαλικοί εγχαράκτες παρουσιάζουν µια µείωση στο ρυθµό εγχάραξης του
πυριτίου, όταν αυτό είναι εµπλουτισµένο µε υψηλή συγκέντρωση βορίου. Αυτή η µείωση
παρουσιάζεται για συγκεντρώσεις βορίου µεγαλύτερες των 1019 ατ./cm3 και φτάνει µέχρι
και τον µηδενισµό της εγχάραξης [24, 26, 27]. Για το ΚΟΗ ο µηδενισµός επιτυγχάνεται
για συγκεντρώσεις µεγαλύτερες των 1020 ατ./cm3, ενώ στο EDP ο µηδενισµός
επιτυγχάνεται στα 7×1019 ατ./cm3. Ο λόγος ύπαρξης αυτής της συµπεριφοράς δεν είναι
απόλυτα κατανοητός, αλλά σαν πιθανότερη αιτία είναι η ανάπτυξη ενός αδρανοποιητικού
στρώµατος (passivation layer) το οποίο µειώνει ή ακόµα και µηδενίζει την εγχάραξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Μικροµηχανικές τεχνικές

-35-

Συγκεκριµένα όταν το βόριο βρίσκεται σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες των 1019 ατ./cm3
αντιστοιχεί σε ένα άτοµο βορίου ανά 20 – 25 Å. Σε τόσο µεγάλες συγκεντρώσεις πιθανόν
κατά την εγχάραξη να σχηµατίζεται ένα στρώµα οξειδίου του βορίου (Β2Ο3) το οποίο να
επιβραδύνει την εγχάραξη. Το γεγονός ότι η εγχάραξη του διαλύµατος ΚΟΗ δεν
επιβραδύνεται τόσο αποτελεσµατικά όσο του EDP έχει να κάνει µε την ικανότητα του
KOH να διαλύει ευκολότερα αυτό το αδρανοποιητικό στρώµα. Σε ακόµα µεγαλύτερες
συγκεντρώσεις βορίου, η δηµιουργία ενός τέτοιου στρώµατος είναι εντονότερη, οπότε και
η εγχάραξη ουσιαστικά µηδενίζεται.
2.3.2.2 Ηλεκτροχηµική εγχάραξη
Η φύση της ηλεκτροχηµική εγχάραξης είναι παρόµοια µε την φύση της υγρής εγχάραξης
µε την έννοια ότι και εδώ οξειδώνεται το πυρίτιο µέσω ελεύθερων ριζών υδροξυλίου [3036] ή πρωτονίων (H+) [37-39]. Παρατηρούνται όµως δύο σηµαντικές διαφορές:
1.
Η όλη διαδικασία υποβοηθάται από την εφαρµογή ηλεκτρικού δυναµικού, µε
αποτέλεσµα την αύξηση της συγκέντρωσης των οξειδωτικών µέσων στην επιφάνεια
του πυριτίου.
2.
Με την κατασκευή µιας ανάστροφα πολωµένης περιοχής pn (ανάστροφα πολωµένης
διόδου) είναι δυνατόν να επιτευχθεί το σταµάτηµα της εγχάραξης (etch stop) στην
περιοχή απογύµνωσης της περιοχής pn. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η
κατασκευή παχιών υµενίων πυριτίου, χωρίς να χρησιµοποιηθεί ο υψηλός
εµπλουτισµός που απαιτείται στην απλή υγρή εγχάραξη.
2.3.2.3 Ξηρή εγχάραξη
Όπως και στην µικροηλεκτρονική έτσι και στην µικροµηχανική για την πραγµατοποίηση
ξηρής εγχάραξης απαιτείται η χρήση µιας µηχανής ξηρής εγχάραξης (etcher), µε την οποία
θα έρθει σε κατάσταση πλάσµατος το δραστικό αέριο και θα εγχαράξει το πυρίτιο. Λόγω
όµως των διαφορετικών αναγκών της µικροµηχανικής, όπως µεγάλος ρυθµό εγχάραξης
(έως και 10µm/min) και πολύ υψηλή ανισοτροπικότητα, απαιτείται η χρήση µηχανών
ειδικών απαιτήσεων (Inductively Coupled Plasma – ICP). Κατά τα άλλα η φύση της
εγχάραξης παραµένει η ίδια όπως παρουσιάστηκε προηγουµένως.
2.3.3
Συγκόλληση δισκιδίων πυριτίου
Μια πολύ αποτελεσµατική τεχνική δηµιουργίας τρισδιάστατων µηκροµηχανικών δοµών
είναι η συγκόλληση δύο δισκιδίων πυριτίου ή η συγκόλληση ενός δισκιδίου πυριτίου και
ενός δισκιδίου quartz. Με την τεχνική αυτή αφού δηµιουργηθούν κάποιες δοµές στην
επιφάνεια δύο δισκιδίων, αυτά συγκολλούνται µεταξύ τους έπειτα εγχαράσσεται το ένα
από την πίσω πλευρά µε κάποιο ανισοτροπικό εγχαράκτη και τελικά προκύπτει µια
τρισδιάστατη µικροµηχανική δοµή, σχήµα (8).
∆ισκίδιο 1

∆ισκίδιο 1

∆οµή 1
+
∆οµή 2

=

∆ισκίδιο 2
∆ισκίδιο 2
∆ισκίδιο 2
(α)
(β)
(γ)
Σχήµα 8. Αφού κατασκευαστούν δύο διαφορετικές δοµές σε δύο δισκίδια (α), αυτά συγκολλούνται
(β) και τέλος µετά από ανισοτροπική εγχάραξη προκύπτει µια νέα δοµή από τον συνδυασµό των
δοµών 1 και 2 (γ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Μικροµηχανικές τεχνικές

-36-

Αρχικά η µέθοδος χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή δοµών πυριτίου πάνω σε
µονωτή (Silicon On Insulator SOI) [40-43], τεχνική κατά την οποία η δοµή 2 του
σχήµατος (11) είναι οξείδιο, ενώ η δοµή 1 είναι ένα στρώµα πυριτίου πάχους λίγων
µικρών. Αλλά µετά χρησιµοποιήθηκε µε επιτυχία στην µικροµηχανική για την κατασκευή
δοµών όπως, αισθητήρες πίεσης, αισθητήρες επιτάχυνσης κ.α. [44, 45, 14].
Η χρησιµοποίηση µηχανών ευθυγράµµισης των δύο δισκιδίων (Align Bonder),
επιτρέπει την ευθυγράµµιση των δοµών των δύο δισκιδίων, αναπτύσσοντας ακόµα
περισσότερο τις δυνατότητες αυτής της τεχνολογίας. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται
δυνατή τόσο η ανάπτυξη ηλεκτρονικών κυκλωµάτων στις τρεις διαστάσεις, η ανάµιξη
κυκλωµάτων που υλοποιούνται µε διαφορετικές τεχνολογίες [47]. Για παράδειγµα οι
δοµές του κάτω δισκιδίου να είναι ένα υλοποιηµένο ηλεκτρονικό κύκλωµα συνηθισµένης
τεχνολογίας C-MOS, ενώ οι δοµές του επάνω δισκιδίου µια µικροµηχανική κατασκευή,
ένα κύκλωµα µνήµης ή ένα αναλογικό κύκλωµα ειδικών προδιαγραφών.
Οι συνηθέστερες τεχνικές συγκόλλησης είναι: η ανοδική συγκόλληση πυριτίου σε
γυαλί (Anodic Bonding), η θερµική συγκόλληση πυριτίου µε ή χωρίς οξείδιο ενδιάµεσα
(Silicon Fusion Bonding και Direct Silicon Bonding), και τέλος η συγκόλληση δύο
δισκιδίων µέσο ενός στρώµατος µετάλλου ή πολυµερούς [46, 48].
2.3.3.1 Ανοδική συγκόλληση πυριτίου σε γυαλί
Τεχνική η οποία χρησιµοποιείται κυρίως στη κατασκευή µικροµηχανικών δοµών, µπορεί
όµως να χρησιµοποιηθεί και για κατασκευή πυριτίου (πάχους λίγων χιλιάδων Angstrom)
πάνω σε γυαλί, για την κατασκευή επίπεδων οθονών (Flat Panel Display). Το δισκίδιο
γυαλιού που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να είναι πολύ πλούσιο σε προσµίξεις, συνήθως
φωσφόρου (phosphorosilicate glass), γιατί παρουσιάζει µεγάλη διαχυτότητα. Τα βήµατα
που ακολουθούνται είναι [49, 50].
1.
Αρχικά καθαρίζονται µε χηµικό τρόπο, ώστε να µην υπάρχουν ενδιάµεσα ξένες
προσµίξεις, πχ. οργανικές ενώσεις.
2.
Μετά έρχονται σε επαφή οι δύο επιφάνειες και εξασκείται ανάµεσα τους µια
διαφορά δυναµικού της τάξης των 1000 Volts, ενώ ταυτόχρονα θερµαίνονται σε
θερµοκρασία 400 οC – 500οC. Κατά το στάδιο αυτό οι δύο επιφάνειες έλκονται πολύ
κοντά και λόγω τόσο του δυναµικού όσο και της θέρµανσης σχηµατίζονται δεσµοί
Si-O, οι οποίοι πραγµατοποιούν και τη συγκόλληση.
2.3.3.2 Θερµική Συγκόλληση Πυριτίου
Η τεχνική χρησιµοποιείται στη κατασκευή τόσο µικροµηχανικών δοµών όσο και δισκιδίων
SOI. Eπιτυγχάνεται δε σε τρία στάδια [48].
1.
Το στάδιο προετοιµασίας των δύο δισκιδίων.
2.
Το στάδιο συγκόλλησης.
3.
Το στάδιο ενδυνάµωσης των δεσµών συγκόλλησης.
Γενικά
Η θερµική συγκόλληση πραγµατοποιείται µε την βοήθεια δεσµών υδρογόνου, οι οποίοι
φέρνουν την επιφάνεια των δύο δισκιδίων σε ικανή απόσταση (της τάξης των 10Å), ώστε
αυτά να προσκολληθούν µεταξύ τους. Μετέπειτα µε θέρµανση των προ-συγκολληµένων
δισκιδίων, έχουµε την µετατροπή των δεσµών υδρογόνου σε οµοιοπολικούς δεσµούς,
δηλαδή την ενδυνάµωση των δυνάµεων συγκόλλησης, Ο βαθµός ενδυνάµωσης εξαρτάται
από την θερµοκρασία και τον χρόνο που θα θερµάνουµε τα δύο δισκίδια [48].
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Οι δεσµοί υδρογόνου οφείλονται σε ηλεκτροστατικές δυνάµεις και έχουν την µορφή:
Χ Η + Υ
Χ
Η
Υ
(15)
όπου Η είναι το άτοµο υδρογόνου,
και
συµβολίζουν τους οµοιοπολικούς και τους
δεσµούς υδρογόνους αντίστοιχα, ενώ Χ και Υ είναι άτοµα µε µεγάλη
ηλεκτροαρνητικότητα, όπως τα F, O, N κ.α. Το τροχιακό του υδρογόνου, έλκεται προς την
πλευρά του ηλεκτρο-αρνητικότερου ατόµου, δηµιουργώντας έτσι περίσσια θετικού
φορτίου από την πλευρά του υδρογόνου και αντίστοιχα περίσσια αρνητικού φορτίου από
την πλευρά του ηλεκτρο-αρνητικότερου ατόµου. Με τον τρόπο αυτό µπορούν να
δηµιουργηθούν αλυσίδες δεσµών µεταξύ πολικών µορίων σε απόσταση αρκετών Å, οπότε
καθίσταται δυνατή η προσέγγιση των δύο δισκιδίων και η έναρξη της διαδικασίας
συγκόλλησης.
Η προετοιµασία των δύο δισκιδίων
Για να πραγµατοποιηθεί η θερµική συγκόλληση επιβάλλεται να πληρούνται οι ακόλουθες
δύο προϋποθέσεις:
9
Οι προς συγκόλληση επιφάνειες θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, δηλαδή
µακροσκοπικά να µην παρουσιάζουν σηµαντική καµπυλότητα και µικροσκοπικά να
έχουν επιφανειακή τραχύτητα µικρότερη των 10Å [48, 51].
9
Να είναι πολύ καλά καθαρισµένες από οποιαδήποτε ξένη πρόσµιξη, είτε αυτή είναι
κάποια οργανική ένωση ή µέταλλο, είτε σωµατίδια σκόνης [48, 52].
Ο λόγος που πρέπει να πληρούνται αυτές οι δύο προϋποθέσεις είναι προφανής: η
θερµική συγκόλληση δισκιδίων πυριτίου είναι διαδικασία η οποία επιτυγχάνεται µε
µοριακές δυνάµεις που αναπτύσσονται µεταξύ των επιφανειών των δισκιδίων, οπότε
αφενός µεν θα πρέπει οι δύο επιφάνειες να µπορούν να έρθουν (µηχανικά) σε πολύ µικρή
απόσταση µεταξύ τους, ώστε να µπορούν να αναπτυχθούν τέτοιου είδους δυνάµεις και
αφετέρου να είναι απαλλαγµένες από οποιαδήποτε ξένη πρόσµιξη η οποία θα τις
διατάρασσε.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει αµέσως πριν από την έναρξη της όλης διαδικασίας, τα
δισκίδια να καθαριστούν χηµικά είτε µ΄ ένα διάλυµα Piranha, είτε µ΄ ένα καθαρισµό
RCA.* [53]. ∆ιεργασίες όπως η εγχάραξη πλάσµατος ή η επιµετάλλωση, καθιστούν τις
επιφάνειες των δισκιδίων, που είναι άµεσα εκτεθειµένες σ΄ αυτές, ακατάλληλες για
συγκόλληση, εφόσον αυξάνουν την µικρο-επιφανειακή τραχύτητα και εισάγουν
επιφανειακές προσµίξεις που είναι πολύ δύσκολο να καθαριστούν.
Όταν τα προς συγκόλληση δισκίδια πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ακολουθεί
η χηµική επεξεργασία που θα τα προετοιµάσει για την συγκόλληση. Ανάλογα το είδος
αυτής της επεξεργασίας, έχουµε δύο γενικές κατηγορίες συγκόλλησης δισκιδίων πυριτίου.
Την Υδροφιλική και την Υδροφοβική συγκόλληση [48].
Υδροφιλική συγκόλληση
Η ενέργεια του δεσµού υδρογόνου είναι της τάξης των 0,1 – 0,4eV και είναι αρκετά µικρή
σε σχέση µε την ενέργεια των οµοιοπολικών δεσµών (1,9 και 4,5eV για τον δεσµό του Si
– Si και Si – O αντίστοιχα) [48]. Παρόλο αυτά οι δεσµοί υδρογόνου παίζουν πολύ κρίσιµο
*

To Piranha και το RCA είναι τυπικοί καθαρισµοί στη µικροηλεκτρονική µε τους οποίους αφαιρούνται οργανικές
ουσίες και µέταλλα από την επιφάνεια των δισκιδίων. Το Piranha αποτελείται από H2SO4(98%):H2O2(30%) 1:1 έως
4:1 ενώ το RCA αποτελείται από το RCA1 (NH4:H2O2:H2O) και το RCA2 (HCL:H2O2:H2O) σε διάφορες αναλογίες
και θερµοκρασίες.
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ρόλο στις διεργασίες που πραγµατοποιούνται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος (όπως η
θερµική συγκόλληση πυριτίου).
Η συγκόλληση µεταξύ δύο αντικριστών επιφανειών µε δεσµούς υδρογόνου µπορεί
να πραγµατοποιηθεί σαν αποτέλεσµα δυνάµεων Van de Waals δίπολου – δίπολου. Όταν οι
επιφάνειες των δύο δισκιδίων είναι υδροφιλικές, και υπάρχουν µόρια νερού µεταξύ τους,
τότε µια γέφυρα από δύο ή τρία µόρια νερού, είναι ικανή για να πραγµατοποιήσει την
συγκόλληση σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Εφόσον η απόσταση του δεσµού ΟΗ είναι
1,01Å και η απόσταση του δεσµού υδρογόνου είναι 2,76Å, τότε οι υδροφιλικές επιφάνειες
του πυριτίου οι οποίες είναι σε απόσταση 10Å, µπορούν εύκολα να συνενωθούν µε
δεσµούς υδρογόνου µεταξύ τριών ατόµων νερού, σχήµα (9) [48].

Σχήµα 9. Κατά την υδροφιλική συγκόλληση πυριτίου τρία πολικά µόρια νερού, µπορούν
εύκολα να αναπτύξουν δεσµούς υδρογόνου µε τις επιφάνειες των δύο δισκιδίων, έτσι ώστε
να τα συγκολλήσουν σε µια τυπική απόσταση 10Å, που παρουσιάζουν µεταξύ τους οι δύο
επιφάνειες. Οι συνεχείς γραµµές συµβολίζουν οµοιοπολικούς δεσµούς, ενώ οι
διακεκοµµένες δεσµούς υδρογόνου.

Για να µπορέσουν να πραγµατοποιηθούν οι δεσµοί υδρογόνου θα πρέπει να
επεξεργαστούν – ενεργοποιηθούν αρχικά οι δύο επιφάνειες του Si (ή του SiO2), ώστε να
καταστούν υδροφιλικές. Οι δύο περισσότερο συνηθισµένες διαδικασίες ενεργοποίησης
είναι η υγρή χηµική και η επεξεργασία πλάσµατος.
Με την υγρή χηµική επεξεργασία, αναπτύσσεται πάνω στις δύο προς συγκόλληση
επιφάνειες, φυσικό οξείδιο (native oxide)του πυριτίου. Το οξείδιο αυτό είναι υπό τάση
(strained) µε την έννοια ότι οι δεσµοί Si – O – Si έχουν γωνία δεσµού 130ο, [54] εν
αντίθεση των 144ο που έχει το θερµικά αναπτυσσόµενο οξείδιο [55]. Η χηµική αντίδραση
που πραγµατοποιείται για την προσκόλληση ριζών ΟΗ- στην επιφάνεια του πυριτίου είναι:
Si – O – Si + HOH → Si – OH + OH – Si
(16)
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η οποία ισχύει όµως µόνο για το τεντωµένο οξείδιο που αναπτύσσεται µε χηµικό τρόπο. Η
επιφάνεια του πυριτίου µπορεί να προσροφήσει περίπου 4,6 ρίζες ΟΗ / 100 Å2, [56] ενώ
στο θερµικό οξείδιο µπορούν να προσκολληθούν µόνο 0,06 ρίζες ΟΗ / 100 Å2. Το θερµικό
οξείδιο είναι πολύ λιγότερο υδροφιλικό και δεν µπορεί να προσροφήσει αρκετές ρίζες
υδροξυλίου, ώστε να καταστεί δυνατή η συγκόλληση των δύο δισκιδίων. Η ενέργεια
συγκόλλησης των δύο δισκιδίων κυµαίνεται περίπου στα 80, 60 ή 50mJ/m2 ανάλογα µε το
εάν η επιφάνεια των συγκολλούµενων δισκιδίων είναι Si/Si, Si/SiO2 ή SiO2/SiO2
αντίστοιχα [48]. Ο λόγος που αυξάνεται η ενέργεια στην περίπτωση όπου η µία ή και δύο
συγκολλούµενες επιφάνειες είναι πυρίτιο είναι η µεγαλύτερη υδροφιλικότητα που
παρουσιάζει το φυσικό οξείδιο σε σχέση µε το θερµικό.
Η περισσότερο συνηθισµένη χηµική επεξεργασία για να καταστούν υδροφιλικές οι
επιφάνειες των δύο δισκιδίων, είναι αυτή µε διάλυµα ΝΗ4:Η2Ο2:Η2Ο σε διάφορες
αναλογίες και σε θερµοκρασία 50οC – 70οC [57]. Μετά την ενεργοποίηση της επιφάνειας
ακολουθεί ξέπλυµα σε απιονισµένο νερό υψηλής καθαρότητας για αρκετή ώρα, ώστε να
κορεσθούν οι δύο επιφάνειες µε ρίζες υδροξυλίου.
Ενεργοποίηση των προς συγκόλληση επιφανειών, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί
και µε πλάσµα Ο2, Ν2 ή ΝΗ4, σε χαµηλή πίεση [48]. Με την εφαρµογή του πλάσµατος
εισάγονται ατέλειες (defects), είτε στο φυσικό είτε στο θερµικό οξείδιο, οπότε όταν τα
δισκίδια ξεπλυθούν µε απιονισµένο νερό, παρουσιάζουν αυξηµένη αντίδραση µε τις ρίζες
υδροξυλίου. Η επεξεργασία µε το πλάσµα πρέπει να προσεχθεί ώστε να µην παρουσιαστεί
αποκόλληση ατόµων (sputtering) από την επιφάνεια των δισκιδίων, δηλαδή να µην είναι
βίαιες (πολύ µεγάλη ισχύ) οι συνθήκες του πλάσµατος, γιατί έτσι αυξάνεται η επιφανειακή
τραχύτητα τους και δεν πληρείται η συνθήκη της µέγιστης απόστασης των 10Å.
Υδροφοβική συγκόλληση
Με ανάλογο τρόπο µε την υδροφιλική συγκόλληση πυριτίου, µπορεί να πραγµατοποιηθεί
και υδροφοβική συγκόλληση µεταξύ δύο επιφανειών καθαρού πυριτίου (όχι οξειδωµένου).
Βαφτίζοντας δύο δισκίδια πυριτίου µέσα σε αραιωµένο υδροφθόριο (HF) και χωρίς να τα
ξεπλύνουµε σε απιονισµένο νερό η επιφάνεια των δισκιδίων καλύπτεται κυρίως από άτοµα
υδρογόνου αλλά και µε ένα σηµαντικό ποσοστό ατόµων φθορίου (περίπου 1φθόριο/ 100
Å2) [58]. Εφόσον το φθόριο παρουσιάζει ισχυρή ηλεκτροαρνητικότητα (4 σε σχέση µε 3,5
του οξυγόνου) είναι δυνατόν να αναπτυχθούν δεσµοί υδρογόνου, σχήµα (10), και να
πραγµατοποιηθεί η συγκόλληση των δύο δισκιδίων.
Κατά την υδροφοβική συγκόλληση η απόσταση των δύο επιφανειών επιβάλλεται να
µειωθεί στα 8Å [48], ενώ λόγω του ότι παρουσιάζεται 1 άτοµο φθόριο/ 100 Å2 επιφάνειας
πυριτίου (σε σχέση µε τις 4,6 ρίζες υδροξυλίου/ 100 Å2 επιφάνειας πυριτίου στην
υδροφιλική συγκόλληση) η ενέργεια στην υδροφοβική συγκόλληση είναι της τάξης των
10-20mJ/cm2 και είναι σηµαντικά µικρότερη από τα 50 – 90 mJ/cm2 που είναι η ενέργεια
συγκόλλησης στην υδροφιλική περίπτωση. Παρόλο αυτά η υδροφοβική συγκόλληση είναι
εφικτή ακόµα και µε δισκίδια πυριτίου µε τυπική επιφανειακή τραχύτητας.
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Σχήµα 10. Κατά την υδροφοβική συγκόλληση δύο δισκιδίων πυριτίου , αναπτύσσονται δεσµοί
υδρογόνου µε τα άτοµα φθορίου, ώστε να δηµιουργηθεί η κατάλληλη γέφυρα δεσµών που θα
συνενώσει τα δύο δισκίδια.

Η συγκόλληση των δύο δισκιδίων
Αφού καθαριστούν και ενεργοποιηθούν οι επιφάνειες των δύο δισκιδίων, τις στεγνώνουµε
µε φυγοκέντριση και εφαρµογή χαµηλής ροής αζώτου υψηλής καθαρότητας (µόνο την
υδροφιλική περίπτωση). Η δυνατή και κάθετη στην επιφάνεια των δισκιδίων ροή αζώτου
είναι πιθανόν να διαταράξει την διαδικασία της συγκόλλησης.
Στη συνέχεια τοποθετούµε το ένα δισκίδιο ή σε µια µήτρα από teflon ή σε µια
επίπεδη επιφάνεια µε την προς συγκόλληση επιφάνεια προς τα πάνω και εναποθέτουµε το
δεύτερο δισκίδιο (µε την προς συγκόλληση επιφάνεια προς τα κάτω) πάνω στο πρώτο. Σε
αυτό το στάδιο ανάµεσα στα δύο δισκίδια υπάρχει ένα λεπτό στρώµα αέρα και το πάνω
δισκίδιο «επιπλέει» στην επιφάνεια του κάτω. Ασκώντας ελαφριά πίεση σ΄ ένα σηµείο από
την πίσω πλευρά του πάνω δισκιδίου διώχνουµε το στρώµα αέρα και αρχίζει από αυτό το
σηµείο η συγκόλληση των δύο δισκιδίων, η οποία και εξαπλώνεται σ΄ ολόκληρη την
επιφάνεια τους (bonding wave) , σχήµα (11). Η όλη διαδικασία της συγκόλλησης δεν
διαρκεί συνήθως περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα [48, 59].
Σαν σηµείο πίεσης διαλέγουµε συχνότερα το κέντρο, έτσι ώστε το κύµα
συγκόλλησης να είναι το συντοµότερο δυνατό και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος
εγκλωβισµού σε κάποια περιοχή αέρα, οπότε και υπάρχει ο κίνδυνος να µην
πραγµατοποιηθεί εκεί συγκόλληση. Ο χειρισµός των δισκιδίων καλό είναι να γίνεται µε
λαβίδες κενού ώστε να µην καταστρέφεται η επιφάνεια στην οποία ακουµπάει η λαβίδα
(footprint). Η µήτρα από teflon βοηθάει στην χοντρική ευθυγράµµιση των δύο δισκιδίων,
καθώς σε ελεύθερη επιφάνεια είναι πολύ πιθανό το πάνω δισκίδιο να γλιστρήσει µερικά
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Σχήµα 11. Η εξάπλωση του κύµατος συγκόλλησης δύο δισκιδίων 4’’. (α) Με την εφαρµογή µιας
ελαφριάς πίεσης στο κέντρο των δύο δισκιδίων, διώχνεται το στρώµα αέρα που χωρίζει τα δύο
δισκίδια και ξεκινάει η συγκόλλησης τους (ανοιχτόχρωµη περιοχή). (β) & (γ) Οι δυνάµεις των
δεσµών υδρογόνου έλκουν σταδιακά τα δύο δισκίδια, έως ότου ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία, σ΄
όχι περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα..

χιλιοστά ως προς το κάτω, έως ότου ξεκινήσει το κύµα συγκόλλησης. Είναι προφανές ότι
η ποιότητα των δισκιδίων (επιφανειακή τραχύτητα και επιπεδότητά τους) καθώς και η
καθαρότητα του χώρου που πραγµατοποιείται η συγκόλληση παίζει κυρίαρχο ρόλο στο
τελικό αποτέλεσµα της συγκόλλησης. Η σχέση (17) [48, 41, 60] µας δίνει την ακτίνα R της
περιοχής που δεν θα καταστεί δυνατή η συγκόλληση, εάν παρεµβληθεί ανάµεσα στα δύο
δισκίδια ένας κόκκος σκόνης ακτίνα h:
1

 0.73 Et w3  4 1 2
R = 
(17 )
γ  ⋅ h

όπου: Ε είναι η σταθερά ελαστικότητας, tw το πάχος των δισκιδίων και γ η ενέργεια
συγκόλλησης. Για πάχος δισκιδίων 525µm (τυπικό για 4’’ δισκίδια), γ=100mJ/m2
(υδροφιλική συγκόλληση ) και διάµετρο σκόνης 1µm, η περιοχή στην οποία δεν θα
πραγµατοποιηθεί συγκόλληση είναι περίπου 5mm.
Πέρα από τη χειροκίνητη συγκόλληση έχουν αναπτυχθεί πολλών τύπων µηχανήµατα
τα οποία σκοπό έχουν να βελτιστοποιήσουν την αποτελεσµατικότητα και
επαναληψιµότητα της όλης διαδικασίας. Οι προσπάθειες αυτές επικεντρώνονται σε δύο
τοµείς:
1.
Στην προσπάθεια να πραγµατοποιηθεί η συγκόλληση µέσα σε ένα ελεγχόµενο
θάλαµο υψηλής καθαρότητας χωρίς την παρεµβολή ανθρώπου, έτσι ώστε να
διασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας.
2.
Στην προσπάθεια ευθυγράµµισης των δύο δισκιδίων, όταν και τα δύο εµπεριέχουν
δοµές οι οποίες πρέπει να ευθυγραµµισθούν.

Στο σχήµα (12) απεικονίζεται η περισσότερο διαδεδοµένη διάταξη για την επίτευξη
υψηλής ποιότητας συγκόλλησης, η διαµόρφωση του µικρό–καθαρού χώρου (micro cleanroom set up) [61, 62]. Σε αυτή τα δύο δισκίδια πλένονται µε απιονισµένο νερό, αφού
τοποθετηθούν αντικριστά σε πολλή µικρή απόσταση (~1mm). Στη συνέχεια στεγνώνουν
µε φυγοκέντριση και µε την βοήθεια µιας IR λάµπας. Λόγω της πολύ µικρής απόστασης
που τα χωρίζει είναι εντελώς απίθανη η διείσδυση κάποιου κόκκου σκόνης, συνεπώς
διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή καθαρότητα στο χώρο µεταξύ των δισκιδίων. Κατόπιν,
και αφού στεγνώσουν τα δύο δισκίδια, αφαιρούνται οι διαχωριστές (spacer) που καρτούν
τα δύο δισκίδια στην απόσταση του 1mm, οπότε και ολοκληρώνεται η συγκόλληση.
Αντίστοιχα στο σχήµα (13) απεικονίζεται η σχηµατική αναπαράσταση µιας µηχανής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Μικροµηχανικές τεχνικές

-42-

Σχήµα 12. Η αναπαράσταση µιας Σχήµα 13. Η αναπαράσταση µια µηχανής για την
διάταξης µικρό καθαρού χώρου (micro ευθυγράµµιση δύο δισκιδίων πριν από την συγκόλclean-room set up), µε την οποία εξασφα- ληση τους.
λίζεται η µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα κατά την συγκόλληση.

ευθυγράµµισης δύο δισκιδίων που πρόκειται να συγκολληθούν (Bond aligner) [47]. Σ΄
αυτή την διαµόρφωση για να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας συγκόλληση θα πρέπει όλος
ο χώρος που είναι τοποθετηµένη η µηχανή να είναι υψηλής καθαρότητας. Εκτός από την
δυνατότητα ευθυγράµµισης που προσφέρει µια τέτοια µηχανή, εξασφαλίζει και την
επαναληψιµότητα κατά την διαδικασία της συγκόλλησης, εφόσον αυτή πραγµατοποιείται
µε µηχανικό τρόπο.
Ενδυνάµωση των δυνάµεων συγκόλλησης
Μετά από την προκαταρκτική συγκόλληση των δύο δισκιδίων, η ενέργεια συγκόλλησης
µπορεί να αυξηθεί ανάλογα την θερµική επεξεργασία των δισκιδίων, φτάνοντας µια τιµή
κόρου µε το χρόνο, ανάλογα τη θερµοκρασία θέρµανσης που υφίσταται. Παρακάτω
περιγράφονται οι διεργασίες που συντελούνται στην διεπιφάνεια των δύο δισκιδίων,
ανάλογα την θερµοκρασία θέρµανσης και το είδος της συγκόλλησης [48].
Υδροφιλική συγκόλληση
Αποθήκευση σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Κατά την αποθήκευση του συγκολληµένου
ζευγαριού δισκιδίων σε θερµοκρασία περιβάλλοντος παρατηρείται αύξηση της ενέργειας
συγκόλλησης, έως την τιµή κορεσµού των 250mJ/m2 η οποία επέρχεται ασυµπτωτικά µετά
την πάροδο 100 περίπου ηµερών. Η τιµή κορεσµού επιτυγχάνεται ανεξάρτητα του εάν το
ζευγάρι των δισκιδίων είναι Si/Si, Si/SiO2 ή SiO2/SiO2. Η αύξηση της ενέργειας οφείλεται
στην επανατοποθέτηση των µορίων του νερού στην διεπιφάνεια των δύο δισκιδίων και
πιάνει την χαρακτηριστική τιµή κορεσµού για την θερµοκρασία περιβάλλοντος.
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Θερµοκρασία περιβάλλοντος – 110oC. Έως τους 110oC συνεχίζεται η επανατοποθέτηση
των µορίων νερού στην διεπιφάνεια των δύο δισκιδίων, οπότε τελικά η ενέργεια
συγκόλλησης φτάνει την τιµή κορεσµού των 300 – 350mJ/m2, εάν τα δισκίδια θερµανθούν
για αρκετό χρόνο (της τάξης των 200ωρών).
110oC – 150oC. Μετά τους 110οC αρχίζουν να αφαιρούνται τα µόρια νερού µεταξύ της
διεπιφάνειας των δισκιδιδίων και να σχηµατίζονται δεσµοί Si-O-Si σύµφωνα µε την
αντίδραση:
Si-OH + HO-Si ↔ Si-O-Si + HOH
(18)
2
Η ενέργεια συγκόλλησης µπορεί να φτάσει τα 1200mJ/m , ανάλογα την ποιότητα της
συγκόλλησης.
150oC – 800oC. Μέχρι τους 800oC συνεχίζεται η πλήρης αποµάκρυνση των µορίων του
νερού από την διεπιφάνεια συγκόλλησης και ο πλήρης σχηµατισµός δεσµών Si-O-Si,
σύµφωνα µε την προηγούµενη αντίδραση. Σε αυτή την περιοχή θερµοκρασιών
επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή ενέργεια συγκόλλησης, σύµφωνα µε την επιφάνεια κατά
την οποία βρίσκονται σε επαφή τα δύο δισκίδια. Η ενέργεια αυτή κυµαίνεται από 1600
έως 1700mJ/m2.
>800oC. Πάνω από τους 800οC για διεπιφάνεια δισκιδίων Si/Si και πάνω από 1000oC για
διεπιφάνεια δισκιδίων Si/SiO2 ή SiO2/SiO2 αρχίζει να υπάρχει ροή οξειδίου (oxide flow)
µεταξύ των συγκολληµένων δισκιδίων, οπότε και επιτυγχάνεται πλήρης επαφή. Η διαφορά
των 200oC οφείλεται στο γεγονός ότι το φυσικό (native) οξείδιο βρίσκεται υπό τάση και
περιέχει µεγαλύτερη συγκέντρωση µορίων νερού, σε σχέση µε το θερµικό. Ο λόγος αυτός
καθιστά το θερµικό οξείδιο λιγότερο ρευστό, έτσι ώστε να απαιτείται υψηλότερη
θερµοκρασία για να µπορέσουν να καλυφτούν τα µικροκενά της διεπιφάνειας, µέσω της
ροής του, για να µπορέσει να επιτευχθεί πλήρης επαφή των δύο δισκιδίων. Η ενέργεια
συγκόλλησης φτάνει µέχρι τα 2000mJ/m2, η οποία και αντιπροσωπεύει και την ενέργεια
πλήρους υδροφιλικής συγκόλλησης.
Υδροφοβική συγκόλληση
Θερµοκρασία περιβάλλοντος – 150oC. Έως την θερµοκρασία των 150oC η κατάσταση
παραµένει σταθερή, µε την ενέργεια συγκόλλησης να είναι όσο και η αρχική της τιµή,
δηλαδή να κυµαίνεται µεταξύ 10 – 20mJ/m2.
150οC – 300oC. Σ΄ αυτή την περιοχή θερµοκρασιών επιτυγχάνεται η ανακατανοµή των
µορίων του υδροφθορίου και η ενέργεια συγκόλλησης φτάνει έως τα 120mJ/m2.
300οC – 700oC. Μετά τους 300οC αρχίζει η αφαίρεση των µορίων υδροφθορίου από την
διεπιφάνεια συγκόλλησης και µε τον παράλληλο σχηµατισµό δεσµών Si-Si. Η ενέργεια
συγκόλλησης φτάνει έως τα 2000mJ/m2.
>700oC. Μετά τους 700oC επιτυγχάνεται πλήρης συγκόλληση των δύο δισκιδίων, µέσω
της διάχυσης των µορίων Si µεταξύ της διεπιφάνειας συγκόλλησης, οπότε καλύπτονται τα
µικροκενά στην διεπιφάνεια.
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Στα σχήµατα (14) και (15) αναπαριστάται η διευθέτηση των δεσµών κατά την
υδροφιλική και την υδροφοβική συγκόλληση, αντίστοιχα, ανάλογα µε την θερµοκρασία
θερµικής ανόπτησης που έχει υποστεί το ζευγάρι.
2.3.3.3 Συγκόλληση µέσω ενδιάµεσου στρώµατος
Η τεχνική αυτή δεν είναι τίποτε άλλο από την συγκόλληση δύο δισκιδίων (οποιουδήποτε
τύπου) µέσο ενός ενδιάµεσου στρώµατος που παίζει τον ρόλο της κόλλας. Υλοποιείται µε
την εφαρµογή πίεσης µεταξύ των δύο δισκιδίων και ταυτόχρονης θέρµανσης τους για να
ρευστοποιηθεί το ενδιάµεσο στρώµα και να συγκολλήσει τα δύο δισκίδια. Σαν ενδιάµεσο
στρώµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα πολυµερές πχ. πολυαµίδιο ή µέταλλο ή ακόµα
κάποιο οξείδιο επίστρωσης (Spin On Glass) [63, 65].
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Σχήµα 14. Σχηµατική αναπαράσταση των δεσµών κατά την υδροφιλική συγκόλληση. σε
διάφορες θερµοκρασίες θερµικής ανόπτισης. (α) Θερµοκρασία περιβάλλοντος – 110οC,
σχηµατισµός σταθερών δεσµών υδρογόνου µεταξύ των µορίων νερού στη διεπιφάνεια των δύο
δισκιδίων. (β) 110οC – 150oC, αφαίρεση των µορίων νερού από την διεπιφάνεια και
σχηµατισµός δεσµών Si-O-Si. (γ) 150οC – 800oC σχηµατισµός σταθερών δεσµών Si-O-Si,
µέγιστη ενέργεια συγκόλλησης µεταξύ της επιφάνειας επαφής. (δ) >800oC, ροή του οξειδίου
στην διεπιφάνεια, πλήρης συγκόλληση. (>800οC για ζευγάρι Si/Si >1000oC για ζευγάρι Si/SiO2 ή
SiO2/SiO2) [48].
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Σχήµα 15. Σχηµατική αναπαράσταση των δεσµών κατά την υδροφοβική συγκόλληση. σε
διάφορες θερµοκρασίες θερµικής ανόπτισης. (α) Θερµοκρασία περιβάλλοντος – 150οC,
σχηµατισµός σταθερών δεσµών υδρογόνου µεταξύ των µορίων υδροφθορίου στη διεπιφάνεια
των δύο δισκιδίων. (β) 150οC – 300oC, σχηµατισµός περισσοτέρων δεσµών Si-F σε κάθε
επιφάνεια, µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη περισσοτέρων δεσµών υδρογόνου µεταξύ των µορίων
υδροφθορίου στην διεπιφάνεια των δύο δισκιδίων (γ) >300οC, αφαίρεση των µορίων
υδροφθορίου µεταξύ της διεπιφάνειας συγκόλλησης και σχηµατισµός σταθερών δεσµών Si-Si.
Σε θερµοκρασία µεγαλύτερη από του 700oC πραγµατοποιείται και διάχυση των ατόµων πυριτίου
µεταξύ της διεπιφάνειας, οπότε και πραγµατοποιείται πλήρης συγκόλληση των δύο δισκιδίων
[48].
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Στις µικροµηχανικές τεχνικές το εύρος των τεχνικών και παραλλαγών τους που
χρησιµοποιούνται, για την κατασκευή κάποιας δοµής, είναι µεγαλύτερο και µη
τυποποιηµένο, σε σχέση µε αυτό της κατασκευής ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Στην
κλασσική µικροηλεκτρονική υπάρχουν βιβλιοθήκες από τον κατασκευαστή που
περιγράφουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των βασικών στοιχείων του κυκλώµατος
(τρανζίστορ, πυκνωτές κλπ.) και οι οποίες εξαρτώνται από την ακριβή διαδικασία που
χρησιµοποιεί κατασκευαστής. Οι διαφοροποιήσεις των κατασκευαστικών βηµάτων και
κατά συνέπεια των χαρακτηριστικών των βασικών δοµών έγκειται στο είδος της
χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας (πχ. CMOS στα 0.35µm). Από την στιγµή όµως που
αναπτυχθεί η τεχνολογία, παρέχονται βιβλιοθήκες βάση των οποίων είναι εφικτός ο
σχεδιασµός και η πρόβλεψη της ακριβής συµπεριφοράς οποιουδήποτε κυκλώµατος.
Στην µικροµηχανική τα πράγµατα είναι περισσότερο πολύπλοκα και πολύ
περισσότερο εµβρυακά. ανάλογα µε την τελική δοµή που θέλουµε να υλοποιηθεί, η
κατασκευαστική διαδικασία µπορεί να διαφοροποιηθεί εντελώς µε την προσθήκη
βηµάτων τα οποία πολλές φορές δεν είναι συµβατά µε της κλασικές µικροηλεκτρονικές
τεχνικές, ή κάποιες άλλες που αναπτύσσονται ειδικά για την υλοποίηση κάποιας δοµής. µε
λίγα λόγια η κατάσταση στην µικροµηχανική µπορεί να χαρακτηριστεί πολύ περισσότερο
ελεύθερη από κανόνες και πολύ λιγότερο τυποποιηµένη. Παρόλο αυτά η µικροµηχανική
είναι δυνατόν να χωριστεί σε δύο γενικές κατηγορίες τεχνικών: στις τεχνικές
µικροµηχανικής όγκου (bulk micromachining) και στις τεχνικές επιφανείας (surface
micromachining). Σε κάθε µία γενική κατηγορία µπορούν να αναπτυχθούν πάρα πολλές
παραλλαγές ανάλογα τις δυνατότητες του κατασκευαστή και το ζητούµενο αποτέλεσµα.
Μικροµηχανικές τεχνικές όγκου
Οι µικροµηχανικές τεχνικές όγκου, όπως φανερώνει και το όνοµά τους, είναι τεχνικές που
στηρίζονται στην επεξεργασία όλου του όγκου (πάχους) των δισκιδίων [14, 63]. Σε αυτή
την κατηγορία τεχνολογίας χρησιµοποιείται σαν διαδικασία κλειδί η τεχνική συγκόλλησης
δύο δισκιδίων. Αρχικά επεξεργάζεται η επιφάνεια του ενός ή και των δύο δισκιδίων, έτσι
ώστε να δηµιουργηθεί η ζητούµενη δοµή. Ακολουθεί η συγκόλληση των δύο δισκιδίων
(στην περίπτωση που έχουν δηµιουργηθεί δοµές στην επιφάνεια και των δύο δισκιδίων
απαιτείται ευθυγραµµιζόµενη συγκόλληση), σε αυτό το στάδιο η αρχική δοµή έχει θαφτεί
µεταξύ των δύο δισκιδίων. Στο τέλος µε την επιλεκτική αφαίρεση του µεγαλύτερου µέρους
(όγκου) από το ένα δισκίδιο, συνήθως µέσω υγρής ανισοτροπικής εγχάραξης,
απελευθερώνεται η µικροµηχανική δοµή. Ακολουθούν κάποια βήµατα (συνήθως
επιµετάλλωση, εναπόθεση ή και επιλεκτική αφαίρεση κάποιων υλικών), έτσι ώστε να
ολοκληρωθεί το µικροσύστηµα. Σαν υλικό για την υλοποίηση της µικροµηχανικής δοµής
χρησιµοποιείται το κρυσταλλικό πυρίτιο, συνήθως υψηλά εµπλουτισµένο µε βόριο.
Μικροµηχανικές τεχνικές επιφανείας
Στις µικροµηχανικές τεχνικές επιφανείας, χρησιµοποιείται µόνο ένα δισκίδιο και όλες οι
διεργασίες πραγµατοποιούνται στην επιφάνεια του. Σε αυτές τις τεχνολογίες υλοποιείται η
µικροµηχανική δοµή πάνω σε ένα υλικό διαφορετικών χαρακτηριστικών εγχάραξης, το
οποίο παίζει το ρόλο του καλουπιού [63, 66]. Η διαδικασία κλειδί είναι η αφαίρεση αυτού
του υλικού, το οποίο ονοµάζεται ενδιάµεσο επίπεδο* (sacrificial layer), χωρίς να πειραχθεί

*

Σαν ενδιάµεσο επίπεδο αποδίδουµε στα ελληνικά το Sacrificial layer, το οποίο θα µπορούσαµε να αποδώσουµε
(λόγω της χρήσης του) και ως θαµµένο ή θυσιαζόµενο επίπεδο.
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η µικροµηχανική δοµή. Μετά την αφαίρεση του ενδιάµεσο επιπέδου, απελευθερώνεται η
µικροµηχανική δοµή και όπως και στις τεχνικές όγκου, ακολουθούν µερικά
συµπληρωµατικά βήµατα έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η δοµή. Το συνηθέστερο υλικό που
χρησιµοποιείται για την υλοποίηση της δοµής, σε αυτού του είδους την τεχνολογία, είναι
το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο, ενώ σαν υλικά θαµµένου επιπέδου συνηθέστερα είναι
διάφορα οξείδια χηµικής εναπόθεσης.
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3
Αισθητήρες πίεσης

Σε αυτό το κεφάλαιο αρχικά παρουσιάζονται τα γενικά
χαρακτηριστικά, οι αρχές µέτρησης καθώς και οι παραδοσιακές
τεχνικές µέτρησης της πίεσης, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η φύση
των διατάξεων µέτρησης της πίεσης. Στην συνέχεια αναλύονται
διεξοδικά τα είδη των µικροµηχανικών δοµών των αισθητήρων
πίεσης, τόσο από απόψεως αρχής λειτουργίας, όσο και από
κατασκευαστικής πλευράς. Τέλος συγκρίνονται τα πλεονεκτήµατα
και τα µειονεκτήµατα της κάθε κατηγορίας µικροµηχανικών
αισθητήρων πίεσης.
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Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΗΣ
Πίεση ορίζεται η δύναµη ανά µονάδα επιφάνειας που ασκείται σε κάποιο σώµα, µέσω
κάποιου ρευστού υλικού, το οποίο είναι και ο φορέας της πίεσης. Η άσκηση της δύναµης
πραγµατοποιείται από την µέση µεταφορά ορµής των µορίων του ρευστού (λόγω της
τυχαίας κίνησης τους) στην επιφάνεια του σώµατος και η πίεση εκφράζει µακροσκοπικά
το µέγεθος αυτής της µεταφοράς ορµής, σχήµα (1).

Πίεση= Ασκούµενη δύναµη.
ανά µονάδα επιφάνειας.

Αέριο

Στερεό

Σχήµα 1. Η πίεση εκφράζει µακροσκοπικά την δύναµη ανά µονάδα επιφάνειας που ασκείται σε
ένα σώµα από ένα ρευστό, µέσω της µεταφοράς ορµής των µορίων του δεύτερου στο πρώτο.

3.1.1
Πίεση αερίων
Η πίεση η οποία ασκεί ένα ιδανικό αέριο θερµοκρασίας T το οποίο καταλαµβάνει όγκο V
δίνεται από την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων:
P ⋅V = k ⋅ N ⋅ T
(1)
όπου Ν ο αριθµός των µορίων του αερίου και k η σταθερά Boltzman.
Στην περίπτωση όπου το αέριο δεν είναι ιδανικό, δηλαδή οι διαµοριακές του δυνάµεις
δεν είναι αµελητέες, τότε η καταστατική εξίσωση τροποποιείται σύµφωνα µε το θεώρηµα
Virial [1, 2]:
2


N
N
P ⋅V = k ⋅ N ⋅ T ⋅ 1 + A(T ) ⋅   + B(T ) ⋅   + ....
(2)
V 
V 


όπου οι συντελεστές Α(Τ), Β(Τ), … ονοµάζονται συντελεστές virial, εξαρτώνται από τη
θερµοκρασία και είναι χαρακτηριστικοί για κάθε αέριο.
Εάν συνδυάσουµε την εξίσωση Virial µε την εξίσωση Van de Waals:

2

N 
+
⋅
P
a
(3)
   ⋅ (V − N ⋅ b) = k ⋅ N ⋅ T

 V  

τότε προκύπτει ότι ο πρώτος και δεύτερος συντελεστής Virial µπορεί να γραφεί
συναρτήσει των συντελεστών Van de Waals α και b, ως εξής:
a
και B(T ) = b2
(4)
A(T ) = b −
kT
Οι συντελεστές Van de Waals προκύπτουν πειραµατικά και για το υδρογόνο και το
οξυγόνο είναι αντίστοιχα [2]:
(a=0,0683x10-48, b=4,419x10-29) και (a=0,3800x10-48, b=5,286x10-29).

3.1.2
Σχετική και απόλυτη πίεση
Η πίεση µπορεί να θεωρηθεί τόσο σχετικό όσο και απόλυτο µέγεθος. Απόλυτη είναι η
πίεση που λαµβάνεται µε αναφορά την µηδενική πίεση του απολύτου κενού, ενώ σχετική
ονοµάζεται η διαφορά της µετρούµενης πίεσης µε κάποια άλλη την οποία θεωρούµε ως
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πίεση αναφοράς. Συνήθως σαν πίεση αναφοράς θεωρείται η ατµοσφαιρική πίεση οπότε η
σχετική πίεση ονοµάζεται πίεση βαθµίδας (gauge pressure). Εάν η µετρούµενη πίεση
βαθµίδας είναι µεγαλύτερη της ατµοσφαιρικής τότε η πίεση ονοµάζεται θετική, ενώ εάν η
µετρούµενη πίεση είναι µικρότερη της ατµοσφαιρικής αυτή ονοµάζεται αρνητική (κενό).
Οι αρνητικές πιέσεις ανάλογα µε το µέγεθος τους χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Στις
πιέσεις χαµηλού κενού οι οποίες κυµαίνονται από την ατµοσφαιρική έως και 0.1torr, στις
πιέσεις µεσαίου κενού οι οποίες κυµαίνονται από 0.1torr έως 10-5 torr και τέλος στις
πιέσεις υψηλού κενού από 10-5 torr και κάτω. Στην περίπτωση που ορίσουµε µια
συγκεκριµένη πίεση ως πίεση αναφοράς, τότε η σχετική πίεση ονοµάζεται διαφορική
(differential pressure), σχήµα (2). Τέλος βαροµετρική ονοµάζεται η απόλυτα µετρούµενη
ατµοσφαιρική πίεση [3].

Σχήµα 2. Ο ορισµός της απόλυτης και σχετικής πίεσης.

3.1.3
Μονάδες πίεσης
Στο διεθνές σύστηµα µετρήσεων (SI) σαν µονάδα πίεσης έχουµε το 1Nt/m2 το οποίο
ονοµάζεται και Pascal (Pa) προς τιµή του γάλλου µηχανικού Blaise Pascal. Αντίστοιχα στο
σύστηµα CGS σαν µονάδα µέτρησης της πίεσης έχουµε το 1Kp/cm2 το οποίο αλλιώς
ονοµάζεται και bar. Τέλος ορίζουµε σαν ατµοσφαιρική πίεση την µία ατµόσφαιρα (1 at), η
οποία αντιστοιχεί στη µέση ατµοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας, η οποία
και ισούται µε την πίεση που ασκεί µια στήλη υδραργύρου µε 760mm ύψος. Στον πίνακα 1
φαίνονται οι συνηθέστερες µονάδες πίεσης, µαζί µε τις αντιστοιχίες τους.
Πίνακας 1. Μονάδες πίεσης.
1 at
1 at

5

1

1 Pa

9.8692×10

1 bar

0.986923

1.0133×10
-6

9.8692×10

-4

1 mmHg
(torr)

1.3158×10

-3

1 psi

6.8046×10-2

1 mbar

3.2

1 Pa

1 bar

1 mbar

1mmHg (torr)

1 psi

1.01325

1013.25

760

14.6959488

0.01

7.5006168×10

-3

1.45037×10--4

1000

7.5006168×102

14.50377377

1

0.75006168

0.01450377

1.333×10

1.3332236

1

1.93367×10-2

6.894×10-2

68.9475729

51.71493257

1

1

1×10

1×105

1

100
1.3332×10

-5

0.001
2

6.8948×103

-3

ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Υπάρχουν δύο γενικοί µέθοδοι µέτρησης της πίεσης µε άµεσο και έµµεσο τρόπο. Με την
πρώτη µέθοδο µετριέται άµεσα ο αριθµός των µορίων του αερίου και είναι εφαρµόσιµη σε
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αέρια τα οποία βρίσκονται σε πιέσεις κενού. Στη δεύτερη µέθοδο συγκρίνεται η
µετρούµενη πίεση µε κάποια πίεση αναφοράς και από τα αποτελέσµατα της σύγκρισης
προκύπτει η τιµή της. Αυτή η µέθοδος είναι εφαρµόσιµη σε αέρια και σε ρευστά και
καλύπτει την περιοχή των θετικών πιέσεων ή πιέσεις χαµηλού κενού.
3.2.1
Άµεσος τρόπος µέτρησης της πίεσης
Κατά την άµεση µέθοδο µέτρησης της πίεσης, µετριέται η πυκνότητα του αερίου είτε
µέσω της θερµικής αγωγιµότητας του (αισθητήρες Piranhi), είτε µέσω του ιονισµού του
(αισθητήρες Penning και Bayard-Alpert) [4].
Οι αισθητήρες Piranhi αποτελούνται από µια λυχνία που περιέχει δύο νήµατα και το
εσωτερικό της οποίας επικοινωνεί µε το µετρούµενο αέριο. Το πρώτο νήµα θερµαίνεται
ώστε να παράγει ένα συγκεκριµένο ποσό θερµότητας το οποίο ανιχνεύεται µε το δεύτερο
νήµα µε µέτρηση της αγωγιµότητας του, σχήµα (3α). Η θερµοκρασία που θα αναπτύξει το
δεύτερο νήµα θα εξαρτηθεί από την θερµική αγωγιµότητα του αερίου που υπάρχει
ανάµεσα στα δύο νήµατα, η οποία εξαρτάται από την πυκνότητα του, άρα από την πίεση
που αυτό βρίσκεται. Η θέρµανση του πρώτου νήµατος είναι τέτοια ώστε να µην
αναπτύσσει θερµική εκποµπή µε ακτινοβολία. Με αυτόν τον τρόπο είναι εφικτή η
µέτρηση αερίων υπό κενό µέχρι τα 10-4 torr. Κάτω από αυτήν την πίεση ουσιαστικά
µηδενίζεται η θερµική αγωγιµότητα των αερίων.
Οι αισθητήρες ιονισµού αποτελούνται από µια τρίοδο λυχνία το εσωτερικό της οποία
συνδέεται µε τον χώρο µέτρησης πίεσης, σχήµα (3β). Σε αυτούς τους αισθητήρες
εκπέµπονται ηλεκτρόνια είτε από ένα νήµα θέρµανσης (Bayard-Alpert), είτε µέσω
βοµβαρδισµού ενός µετάλλου από εκκενώσεις υψηλής τάσης (Penning). Τα ηλεκτρόνια
αυτά ιονίζουν το αέριο που υπάρχει στον χώρο µέτρησης, αφού πρώτα επιταχυνθούν. Τα
θετικά ιονισµένα άτοµα του αερίου συλλέγονται από ένα αρνητικά πολωµένο ηλεκτρόδιο
και µετριέται το ρεύµα τους, το οποίο εξαρτάται από την πυκνότητα των ιονισµένων
ατόµων. Έτσι µπορεί να µετρηθεί η πυκνότητα του αερίου και κατά συνέπεια η πίεση στην
οποία βρίσκεται. Οι αισθητήρες ιονισµού Penning µπορούν να µετρήσουν από 10-2 torr
έως 10-5 torr. Στους αισθητήρες ιονισµού Bayard-Alpert είναι δυνατή η µέτρηση πιέσεων
έως και 10-9 torr.

(α)
(β)
Σχήµα 3. (α) αισθητήρας κενού τύπου piranhi, (β) αισθητήρας κενού τύπου penning.
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3.2.2
Έµµεσος τρόπος µέτρησης της πίεσης
Ο πιο συνηθισµένος τρόπος για την µέτρηση της πίεσης είναι η σύγκρισή της µε κάποια
πίεση αναφοράς. Η πίεση αναφοράς πραγµατοποιείται µε τον εγκλωβισµό µιας ποσότητας
αερίου γνωστής πίεσης µέσα στη κοιλότητα ενός υλικού. Η κοιλότητα αυτή σφραγίζεται
ερµητικά από µια ελαστική µεµβράνη, έτσι ώστε το εσωτερικό µέρος της µεµβράνης να
έρχεται σε επαφή µε το αέριο γνωστής πίεσης, ενώ το εξωτερικό µέρος της µεµβράνης να
έρχεται σε επαφή µε τον µέσο του οποίου θα µετρηθεί η πίεση. Η ελαστική µεµβράνη θα
κάµπτεται από την διαφορά της εσωτερικής και της εξωτερικής πίεσης, κάµψη η οποία
αντιστοιχεί στην εξωτερικά εφαρµοζόµενη πίεση, σχήµα (4).

Εξωτερικά
εφαρµοζόµενη
πίεση

Ελαστική
µεµβράνη

Πίεση
αναφοράς
Κοιλότητα
αισθητήρα

Σχήµα 4. ∆ιάταξη έµµεσης µέτρησης της πίεσης.

Με αυτή τη µέθοδο είναι δυνατή η µέτρηση πιέσεων τόσο αερίων όσο και υγρών,
αρκεί η ελαστική µεµβράνη και το περίβληµα (housing) του αισθητήρα να είναι συµβατά
µε τα αντίστοιχα αέρια ή υγρά (για την περίπτωση που αυτά είναι διαβρωτικά). Οι
αισθητήρες πίεσης που κατασκευάζονται µε αυτή τη µέθοδο, χρησιµοποιούνται για
µέτρηση θετικών πιέσεων ή αρνητικών πιέσεων χαµηλού κενού.
Ανάλογα την πίεση αναφοράς που έχει ο αισθητήρας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
την µέτρηση διαφορετικών ειδών πιέσεως. Έτσι είναι δυνατή η κατασκευή των
ακόλουθων ειδών αισθητήρων πίεσης:
Αισθητήρας πίεσης βαθµίδας (gauge pressure sensor)
Εάν για εσωτερική πίεση αναφοράς χρησιµοποιηθεί η ατµοσφαιρική πίεση που υπάρχει
στην ατµόσφαιρα την στιγµή της µέτρησης, τότε έχουµε ένα αισθητήρα πίεσης βαθµίδας.
Αυτό επιτυγχάνεται µε την απ΄ ευθείας έκθεση της εσωτερικής κοιλότητας στην εξωτερική
ατµοσφαιρική πίεση. Σ΄ αυτή την κατηγορία ανήκει η πλειοψηφία των αισθητήρων πίεσης
που υπάρχουν στην αγορά, αφού στις περισσότερες εφαρµογές σαν µηδενική πίεση
θεωρείται η ατµοσφαιρική πίεση.
Αισθητήρας απόλυτης πίεσης (absolute pressure sensor)
Για να µετρηθεί η απόλυτη τιµή της πίεσης ενός ρευστού, θα πρέπει η κοιλότητα του
αισθητήρα, να είναι ερµητικά κλεισµένη µε κάποια πίεση, της οποίας η τιµή παραµένει
αµετάβλητη µε τον χρόνο. Συνήθως σαν απόλυτη πίεση αναφοράς χρησιµοποιείται το κενό
ή η πίεση του 1bar. Στην πρώτη περίπτωση ο αισθητήρας µπορεί να µετρήσει και αρνητική
πίεση χαµηλού κενού.
Αισθητήρες διαφορικής πίεσης (differential pressure sensor)
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Σε αυτή τη περίπτωση ο αισθητήρας είναι εφοδιασµένος µε δύο εισόδους, εκ των οποίων η
κάθε µία οδηγεί σε µια πλευρά της ελαστικής µεµβράνης. Με αυτόν τον τρόπο είναι
δυνατή η µέτρηση της διαφοράς πίεσης που εφαρµόζεται στις δύο πλευρές της ελαστικής
µεµβράνης.
3.3

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΙΕΣΗΣ, ΜΕ ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
(ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ)
Όπως είδαµε για την κατασκευή αισθητήρων θετικής πίεσης, συγκρίνεται η µετρούµενη
πίεση µε µια πίεση αναφοράς. Από την σύγκριση αυτή παραµορφώνεται µια ελαστική
µεµβράνη, η παραµόρφωση της οποίας θα πρέπει να µετρηθεί, ώστε να καταστεί δυνατή η
βαθµονόµηση του αισθητήρα µε την εφαρµοζόµενη πίεση. Οι µέθοδοι οι οποίοι
χρησιµοποιούνται για να επιτευχθεί η µέτρηση της παραµόρφωσης της µεµβράνης είναι
αρκετοί, µε αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά ο κάθε ένας [3].
3.3.1
Σωλήνας Bourdon τύπου C και σπειροειδής
Πρόκειται για τα απλά µανόµετρα που κυκλοφορούν στο εµπόριο και τα οποία αποτελούν
τον ευρύτερα διαδεδοµένο τύπο αισθητήρα πίεσης. Σε αυτού του τύπου τους αισθητήρες
πίεσης το ευαίσθητο στην πίεση στοιχείο δεν είναι µια ελαστική µεµβράνη, όπως αυτή του
σχήµατος (4), αλλά ένας σωλήνας σχήµατος C ή σπειροειδής, σχήµα (5α). Το ένα άκρο
του σωλήνα είναι σταθερό και σε αυτό εφαρµόζεται η εξωτερική πίεση. Το άλλο άκρο του
σωλήνα είναι ελεύθερο και κλειστό. Καθώς εφαρµόζεται η πίεση παραµορφώνεται ο
σωλήνας και η κίνηση που προκαλείται µετατρέπεται άµεσα σε ένδειξη πίεσης, µε την
χρήση βελόνας ένδειξης [3].
Χρησιµοποιούνται συνήθως σαν µανόµετρα µέτρησης πίεσης βαθµίδας θετικής και
αρνητικής µε περιοχή µέτρησης που κυµαίνεται από 0-1 bar έως και 0-6 Kbar. Η ακρίβεια
τους κυµαίνεται από 1% έως 5% της κλίµακας µέτρησης. Αυτά που έχουν σωλήνα σε
σπειροειδή σχήµα προσφέρουν µεγαλύτερη ευαισθησία, αλλά απαιτούν συχνή
βαθµονόµηση, αφού εύκολα µπορούν να απορυθµιστούν.
3.3.2
Αισθητήρας πίεσης τύπου φυσούνας (bellows type pressure sensor)
Το ευαίσθητο στην πίεση στοιχείο είναι µια φυσούνα η οποία µεταβάλλει το µήκος της
ανάλογα µε την εφαρµοζόµενη πίεση, σχήµα (5β). Η µεταβολή του µήκους αντιστοιχείται

(α)

(β)
Είσοδος πίεσης

Σχήµα 5. (α) Μανόµετρο πίεσης σωλήνα bourdon, (β) µανόµετρο πίεσης µε φυσούνα.
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µε µηχανικό τρόπο σε ένδειξη πίεσης [3]. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για µέτρηση
απόλυτης, βαθµίδας ή διαφορικής πίεσης.
3.3.3
Αισθητήρας πίεσης τύπου διαφράγµατος
Πρόκειται για αισθητήρες όπως ακριβώς περιγράφηκαν στο σχήµα 4. Το διάφραγµα που
χρησιµοποιείται συνήθως έχει πτυχώσεις ώστε να είναι περισσότερο ευαίσθητο. Στο
κέντρο του διαφράγµατος έχουν µηχανισµό που µετατρέπει την παραµόρφωσή του σε
ένδειξη µέσω της κίνησης του [3]. Μπορεί να κατασκευαστεί σαν αισθητήρας απόλυτης,
βαθµίδας ή διαφορικής πίεσης και προσφέρει ακρίβεια 0.1%.
3.3.4

Μετατροπέας βαθµίδας πίεσης µε παραµόρφωση (strain gauge pressure
sensor)
Πρόκειται για ένα αισθητήρα τύπου διαφράγµατος, το διάφραγµα καθώς παραµορφώνεται
τραβάει µια βαθµίδα τεντώµατος που είναι είτε προσαρµοσµένη, είτε κολληµένη πάνω
του. Η βαθµίδα τεντώµατος αποτελεί µέρος µιας γέφυρας αντιστάσεων και καθώς
τεντώνεται αλλάζει η αντίστασή της, µεταβάλλοντας την ισορροπία της γέφυρας [3]. Εάν
η βαθµίδα τεντώµατος είναι κολληµένη πάνω στο διάφραγµα, ο αισθητήρας είναι
περισσότερο ευαίσθητος στις µεταβολές της πίεσης, αλλά απαιτεί αντιστάθµιση της
θερµοκρασίας.
3.3.5
Μετατροπέας πίεσης ταλαντωτή κρυσταλλικού χαλαζία
Αποτελείται από ένα σωλήνα αισθητήρα τύπου Bourdon ή φυσούνας, του οποίου το
ελεύθερο άκρο µέσω ενός µηχανισµού ενίσχυσης πιέζει ένα κρύσταλλο χαλαζία. Ο
κρύσταλλος του χαλαζία αποτελεί µέρος ενός κυκλώµατος ταλάντωσης του οποίου
αλλάζει η συχνότητα ανάλογα µε το πόσο πιέζεται ο χαλαζίας. Για θερµοκρασιακή
αντιστάθµιση χρησιµοποιείται ένα δεύτερο κύκλωµα ταλάντωσης, του οποίου ο
κρύσταλλος του χαλαζία δεν υπόκειται σε stress. Από την επεξεργασία των δύο σηµάτων
προκύπτει η πραγµατική τιµή της πίεσης [3]. Μπορεί να κατασκευαστεί σαν µετατροπέας
απόλυτης ή πίεσης βαθµίδας µε υψηλή ακρίβεια.
3.4

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΙΕΣΗΣ, ΜΕ ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
(ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ)
Με τις µικροµηχανικές τεχνικές πυριτίου µπορούν να κατασκευαστούν δοµές µέτρησης
πίεσης, αντίστοιχες µε αυτές που παρουσιάστηκαν προηγουµένως, αλλά µε πολύ
µικρότερες διαστάσεις και σε πολύ χαµηλότερο κόστος.
Οι κυριότεροι τύποι αισθητήρων πίεσης κατασκευασµένοι µε µικροµηχανικές τεχνικές
είναι οι ακόλουθοι:
1. Αισθητήρες πίεσης τύπου πιεζοαντίστασης.
2. Αισθητήρες πίεσης τύπου χωρητικότητας, οι οποίοι µπορούν να κατασκευαστούν είτε
µε επιφανειακές τεχνικές, είτε µε τεχνικές όγκου.

Επίσης υπάρχουν και άλλες περισσότερο εξεζητηµένες τεχνικές όπως αισθητήρες
πίεσης µε δοµή MOS, οπτικοί αισθητήρες πίεσης και αισθητήρες πίεσης µε συνδυασµένες
τεχνικές, οι οποίες θα αναφερθούν συνοπτικά στο τέλος του κεφαλαίου.
3.4.1
Αισθητήρες πίεσης πιεζοαντίστασης
Οι αισθητήρες πίεσης τύπου πιεζοαντίστασης αποτελούνται από µια µεµβράνη πυριτίου η
οποία σφραγίζει ερµητικά µια κοιλότητα που βρίσκεται υπό σταθερή πίεση, σχήµα (6α). Η
όλη δοµή κατασκευάζεται µε συνδυασµό της ανισοτροπικής υγρής εγχάραξης πυριτίου και
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της ανοδικής συγκόλλησης πυριτίου σε γυαλί. Πάνω στη επιφάνεια της µεµβράνης
ολοκληρώνονται τέσσερις αντιστάσεις σε διάταξη γέφυρας Wheatstone, σχήµα (6β). Οι
δύο από αυτές είναι ακτινικές (Rl), δηλαδή ολοκληρώνονται µε κατεύθυνση προς το
κέντρο της µεµβράνης, ενώ οι άλλες δύο είναι εφαπτοµενικές (Rt), δηλαδή µε διεύθυνση
παράλληλη στην πλευρά της µεµβράνης. Η παραµόρφωση της µεµβράνης από την
ασκούµενη πίεση επιφέρει αντίστοιχη µεταβολή στην τιµή των αντιστάσεων, αυξάνοντας
την αντίσταση των ακτινικών και µειώνοντας την τιµή των εφαπτοµενικών, οπότε
µεταβάλλεται η τάση εξόδου της γέφυρας Wheatstone (Vout). Τελικά από την τιµή της
τάσης εξόδου µετράται η ασκούµενη πίεση, σχήµα (6γ) [5-8].

Σχήµα 6. Το σχηµατικό διάγραµµα ενός αισθητήρα πίεσης µε πιεζοαντιστάσεις (α) η τοµή του, (β)
η κάτοψή του. (γ) Το ηλεκτρονικό διάγραµµα των τεσσάρων αντιστάσεων. Καθώς
παραµορφώνεται η µεµβράνη από την ασκούµενη πίεση αυξάνει η τιµή των ακτινικών
αντιστάσεων και µειώνεται αυτή των εφαπτοµενικές. Εάν οι τέσσερις αντιστάσεις συνδεθούν σε
διάταξη γέφυρας Weinstone, η παραµόρφωση της µεµβράνης µετατρέπεται σε διαφοροποίηση της
τάσης εξόδου.

3.4.1.1 Ευαισθησία αισθητήρων πίεσης τύπου πιεζοαντίστασης
Η αρχή µέτρησης των αισθητήρων πίεσης τύπου πιεζοαντίστασης, είναι µεταβολή της
αγωγιµότητας ενός κρυσταλλικού υλικού, από τις εφαρµοζόµενες σε αυτό µηχανικές
τάσεις (stresses). Ο συνηθέστερος τρόπος (αλλά όχι και ο µοναδικός [12]) για την
ολοκλήρωση των τεσσάρων αντιστάσεων, πάνω στην επιφάνεια της µεµβράνης είναι µε
εµπλουτισµό (διάχυση ή εµφύτευση) των αντίστοιχων περιοχών [9-11]. Σε αυτή τη
περίπτωση η µεταβολή της ειδικής αντίστασης του ηµιαγωγού λόγω των εφαρµοζόµενων
τάσεων θα είναι [6]:
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ρα = ρο ⋅ 1 + ∑π αβ ⋅ σ β  ,
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ρα = ρο ⋅ ∑π αβ ⋅ σ β ,
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(5)

β =1

όπου ρο είναι η ειδική αντίσταση χωρίς τάσεις, σ είναι ο τανυστής των τάσεων και π είναι
ο τανυστής της πιεζοαντίστασης, ο οποίος στη περίπτωση της κυβικής συµµετρίας του
κρυστάλλου Si στο σύστηµα συντεταγµένων [100] [010] [001] είναι [13]:

π αβ

0
0
π 11 π 12 π 12 0
π
π 11 π 12 0
0
0
 12

0
0
π 12 π 12 π 11 0
=

0
0 π 44 0
0
0
0
0
0
0 π 44 0 


0
0
0
0 π 44 
0

(6)
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Στην περίπτωση λεπτής µεµβράνης, µόνο οι κάθετες συνιστώσες των τάσεων υπάρχουν
(στο επίπεδο που ορίζει η µεµβράνη), οπότε η µεταβολή της αντίστασης λόγω των
εφαρµοζόµενων τάσεων γίνεται [14]:
∆R
= π || ⋅ σ || + π _| ⋅ σ _|
(7)
R
όπου π║ και π┴ είναι οι συντελεστές πιεζοαντίστασης προς της παράλληλη και κάθετη
αντίστοιχα διεύθυνση της αντίστασης, ενώ σ║ και σ┴ είναι οι παράλληλες και κάθετες στη
ροή του ρεύµατος εφαρµοζόµενες τάσεις.
Οι συντελεστές π║ και π┴ εξαρτώνται τόσο από το είδος της αγωγιµότητας του
ηµιαγωγού (p ή n), όσο και από την κρυσταλλική διεύθυνση στην οποία ολοκληρώνεται η
αντίσταση. Η µεγαλύτερη ευαισθησία στην απόκριση του αισθητήρα επιτυγχάνεται από
αντιστάσεις τύπου p οι οποίες ολοκληρώνονται κατά µήκος των κρυσταλλογραφικών
διευθύνσεων [110]. Σε αυτή τη περίπτωση ο κάθετος και παράλληλος, στην
κρυσταλλογραφική διεύθυνση, συντελεστής της πιεζοαντίστασης γίνεται [13,14]:
1
π || = (π 11 + π 12 + π 44 )
και
2
1
π _| = (π 11 + π 12 − π 44 )
(8)
2
Η τιµή του συντελεστή π44, ο οποίος είναι και ο επικρατέστερος, κυµαίνεται [13] από
138×10-12 cm2/dyn για κρυσταλλικό πυρίτιο τύπου p µε αγωγιµότητα 8Ωcm, έως 79×10-12
cm-2/dyn για ολοκληρωµένες αντιστάσεις µε γκαουσιαννή κατανοµή βορίου και
επιφανειακή συγκέντρωση της τάξης των 1.5 – 4 × 1019 ατ./cm3. Αντίστοιχα οι
συντελεστές π11 και π12 έχουν τιµές 3×10-12 cm-2/dyn και -1×10-12 cm-2/dyn.
Οι τάσεις που αναπτύσσονται από την εφαρµοζόµενη πίεση ακτινικά (σr) και
εφαπτοµενικά (σt) στην επιφάνεια της µεµβράνης είναι αντίστοιχα [15,5]:
l
h

2

σ r = A( x, y ) ⋅   ⋅ P
l
h

και

2

σ t = B( x, y ) ⋅   ⋅ P

(9)

όπου l, h είναι αντίστοιχα το µήκος της πλευράς και το πάχος της µεµβράνης, P είναι η
εφαρµοζόµενη πίεση και A(x,y), B(x,y) είναι συντελεστές που εξαρτώνται από την θέση
πάνω στη µεµβράνη και από τη διεύθυνση κατά την οποία µετρώνται οι τάσεις. Ο
συντελεστής Α είναι µεγαλύτερος του Β και κατά συνέπεια η ακτινική συνιστώσα των
τάσεων είναι ισχυρότερη [5].
Συνδυάζοντας την (7) µε την γεωµετρία των αντιστάσεων στο σχήµα (6β),
προκύπτει ότι η σχετική µεταβολή των αντιστάσεων που είναι ολοκληρωµένες στη
µεµβράνη είναι:
 ∆R 

 = π || ⋅ σ r + π _| ⋅ σ t
 R r
 ∆R 

 = π || ⋅ σ t + π _| ⋅ σ r
 R t

και
(10)

Μπορούµε να απλοποιήσουµε την σχέση (10), µε το να θεωρήσουµε στην σχέση (8) ότι
επικρατεί µόνο ο όρος π44, οπότε έχουµε:
π
π
π|| ≈ 44
και π _| ≈ − 44
(11)
2
2
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και η (10) γίνεται µέσο των (9) και (11):
2

2

l 
l
 ∆R  π 44
⋅ ( A( x, y) − B( x, y)) ⋅   ⋅ P = Γ( x, y) ⋅   ⋅ P
  =
2
h
h
 R r
2

και

2

π 44
l
l 
 ∆R 
  = − ⋅ ( A( x, y) − B( x, y)) ⋅   ⋅ P = − Γ( x, y) ⋅   ⋅ P
2
h
h
 R t

(12)

Εάν ο σχεδιασµός των αντιστάσεων προσεχθεί έτσι ώστε η αρχική τιµή, µε µηδενική
εφαρµοζόµενη πίεση, των ακτινικών και εφαπτοµενικών αντιστάσεων να είναι η ίδια R,
τότε από την (12) προκύπτει ότι η µεταβολή τους κατά την εφαρµογή πίεσης θα είναι:
Rr = R + ∆R
και Rt = R − ∆R
(13)
οπότε από τη γέφυρα Wheatstone θα έχουµε απόκριση [16]:
2

2

Vout
∆R
l
l
(14)
=
= Γ( x, y ) ⋅   ∝  
Vin ⋅ P R ⋅ P
h
h
Η (14) µας δίνει ένα προσεγγιστικό υπολογισµό της ευαισθησίας ενός αισθητήρα
πίεσης τύπου πιεζοαντίστασης, µε ορθογώνια µεµβράνη πλευράς l και πάχους h, στην
οποία έχουν ολοκληρωθεί σε διάταξη Wheatstone τέσσερις αντιστάσεις τύπου p, κατά
µήκος της κρυσταλλογραφικής διεύθυνσης [110] και οι οποίες θεωρούνται σηµειακές σε
σχέση µε την διάσταση της µεµβράνης. Στην περίπτωση (όπως συνήθως συµβαίνει) όπου
οι αντιστάσεις δεν καταλαµβάνουν πολύ µικρό χώρο, οι συντελεστές Α(x,y) και Β(x,y)
αντικαθιστώνται από τη µέση τιµή τους στην περιοχή που αυτές καλύπτουν [13].
3.4.1.2 Πλεονεκτήµατα και περιορισµοί των αισθητήρων πίεσης τύπου πιεζοαντίστασης
Τα δύο βασικότερα πλεονεκτήµατα ενός αισθητήρα πίεσης τύπου πιεζοαντίστασης είναι:
α) το ηλεκτρικό σήµα εξόδου είναι τάση, συνεπώς η επεξεργασίας της είναι ιδιαίτερα
απλή, β) ο τρόπος κατασκευής των αισθητήρων επιτρέπει την εύκολη ολοκλήρωση του
ηλεκτρονικού κυκλώµατος µαζί µε τον αισθητήρα. Το γεγονός αυτό καθιστά
οικονοµικότερη την όλη κατασκευαστική διαδικασία, εφόσον µπορεί να αποφευχθεί η
δαπανηρότερη λύση των υβριδικών κυκλωµάτων*.
Επιπλέον οι αισθητήρες πίεσης τύπου πιεζοαντίστασης έχουν και ορισµένους
σηµαντικούς περιορισµούς, όπως οι ακόλουθοι:
Περιορισµοί µεγέθους και κατανάλωσης
Από το σχήµα (6α) και (6β), προκύπτει ότι ένα σηµαντικό µέρος του αισθητήρα
αναλώνεται από τα πλευρικά τοιχώµατα της ανισοτροπικής εγχάραξης, Κεφ.2, §3.2.1. Με
δεδοµένο ότι το πάχος των δισκιδίων του Si είναι µεγαλύτερο από 400µm, εάν το εµβαδόν
της µεµβράνης είναι 1mm2, η επιφάνεια που απαιτείται για την υλοποίηση του είναι
τουλάχιστον 4mm2. Επιπρόσθετα για την κατασκευή του απαιτείται µια µεµβράνη
µεγάλου πάχους (~10µm), γεγονός που θέτει ένα όριο στην ελάχιστη διάσταση της ώστε
να µην µειωθεί η ευαισθησία του.
Από την άλλη ο τρόπος µέτρησης προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιου ρεύµατος που θα
διαρρέει την γέφυρα Weatstone, το οποίο αυξάνει την κατανάλωση του αισθητήρα. Ακόµα
*

Κύκλωµα το οποίο αποτελείται από περισσότερες της µίας ψηφίδες, οι οποίες συγκολλούνται σ΄ ένα κοινό
υπόστρωµα και ενώνονται ηλεκτρικά µε εξωτερικά καλώδια.
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και εάν στο σχεδιασµό των αντιστάσεων προσεχθεί η αρχική τους τιµή, είναι πολύ
δύσκολο ακόµα και για µηδενικές πιέσεις να υπάρξει τέλεια ισορρόπηση της γέφυρας,
γεγονός που αυξάνει περισσότερο την κατανάλωση.
Συνέπεια αυτών είναι η χρήση τέτοιου είδους αισθητήρων σε εφαρµογές όπου
απαιτείται ελάχιστος όγκος ή κατανάλωση (πχ. στην ιατρική) να είναι περιοριστική.
Θερµοκρασιακή εξάρτηση
Η αγωγιµότητα είναι ένα µέγεθος το οποίο εξαρτάται άµεσα από τη θερµοκρασία. Για τις
συνήθεις τιµές των χρησιµοποιούµενων αντιστάσεων, η µεταβολή της αγωγιµότητας είναι
περίπου 1000ppm/oC, λόγω όµως της χρήσης της διάταξης γέφυρας, η µεταβολή της
απόκρισης είναι πολύ µικρότερη [14], αρκεί να επιλεγούν σωστά οι αρχικές τιµές των
αντιστάσεων. Πέρα όµως από την όποια θερµοκρασιακή εξάρτηση υπάρχει, αυτή µπορεί
να αντισταθµιστεί πολύ εύκολα µε τη χρήση απλών αναλογικών κυκλωµάτων [17].
Συνεπώς οι αισθητήρες πίεσης αυτού του είδους προσφέρουν τελικά αντισταθµισµένο
θερµοκρασιακά σήµα εξόδου, χωρίς την απαίτηση για χρήση πολύπλοκων κυκλωµάτων
ψηφιακής επεξεργασίας.
Τεχνολογικοί περιορισµοί στην ακρίβεια κατασκευής
Η υλοποίηση των διαφόρων κατασκευαστικών επιπέδων ενός αισθητήρα πίεσης τύπου
πιεζοαντίστασης είναι ιδιαίτερα κρίσιµη, όσον αφορά τις επιτρεπόµενες ανοχές λάθους. Οι
πιο σηµαντικοί παράγοντες λάθους είναι ο καθορισµός του πάχους της µεµβράνης, ο
εµπλουτισµός των αντιστάσεων και η ευθυγράµµισή τους. Και οι τρεις παράγοντες έχουν
άµεση σχέση µε την ευαισθησία, άρα και την απόκριση του αισθητήρα, ενώ αποτελούν
σηµαντική πηγή σφάλµατος και περιορισµού της ακρίβειας µέτρησης της πίεσης.
Ο καθορισµός του πάχους της µεµβράνης, όπως φαίνεται και από την εξίσωση (14),
είναι αντιστρόφως ανάλογη προς την ευαισθησία. Έτσι µεταβολή κατά 1% του πάχους της
της µεµβράνης διαφοροποιεί κατά 2% την ευαισθησία του αισθητήρα. Για να προκληθεί
αυτή η µεταβολή αρκεί µια διαφοροποίηση του ρυθµού εγχάραξης του πυριτίου κατά την
δηµιουργία της µεµβράνης κατά 1‰*. Μια τέτοια µεταβολή είναι πολύ συνηθισµένη, λόγω
του τρόπου υλοποίησης της µεµβράνης, εφόσον η ανισοτροπική εγχάραξη δεν σταµατάει
σε κάποιο προκαθορισµένο πάχος (etch-stop) αλλά είναι χρονικά ελεγχόµενη. Όπως
είδαµε και σε προηγούµενο κεφάλαιο ο ρυθµός εγχάραξης κάποιου υγρού εγχαράκτη είναι
ευαίσθητος σε πολλούς παράγοντες, και συνεπώς τέτοιες µεταβολές ή ακόµα µεγαλύτερες
είναι αναµενόµενες.
Ο εµπλουτισµός των αντιστάσεων της γέφυρας Wheatstone καθορίζει την
αγωγιµότητά τους, συνεπώς η όποια διαφοροποίηση του έχει δραµατική επίπτωση στην
απόκριση του αισθητήρα. Ένας εξίσου σηµαντικός λόγος διαφοροποίησης της
ευαισθησίας εξόδου είναι και η ευθυγράµµιση των αντιστάσεων πάνω στη µεµβράνη.
Όπως είδαµε για να ισχύει η εξίσωση (14) βασική προϋπόθεση είναι η ακριβής
ολοκλήρωση των αντιστάσεων τόσο κατά µήκος της κρυσταλλογραφικής διεύθυνσης
[110] όσο και σε συγκεκριµένη θέση πάνω στη µεµβράνη. Ο λάθος παραλληλισµός τους
σε σχέση µε το επίπεδο [110] κατά µερικές έστω µοίρες θα έχει σαν αποτέλεσµα να
τροποποιηθούν οι σχέσεις (8) που καθορίζουν τους συντελεστές πιεζοαντίστασης. Ενώ η
ολοκλήρωση τους µε µερικά µικρόµετρα απόκλιση πάνω στην επιφάνεια της µεµβράνης
θα διαφοροποιήσει το ποσοστό των τάσεων που τους ασκούνται (συντελεστές Α(x,y),
Β(x,y)). Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσµα θα είναι η διαφοροποίηση του
συντελεστή Γ(x,y) που καθορίζει την ευαισθησία τους [16].
*

Αυτό προκύπτει εάν θεωρηθεί ότι για την δηµιουργία µεµβράνης 10µm εγχαράσσονται περίπου 490µm πυριτίου.
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Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι ότι παρόλο που τεχνολογικά η υλοποίηση ενός
αισθητήρα πίεσης τύπου πιεζοαντίστασης φαίνεται ιδιαίτερα απλή, στην πραγµατικότητα
η κατασκευή του βάσει ακριβώς προσδιορισµένων προδιαγραφών είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την µικρή ευαισθησία που παρουσιάζει, το καθιστά ένα
είδος οικονοµικού (κυρίως λόγω της εύκολης υλοποίησης του ηλεκτρονικού κυκλώµατος),
αλλά χαµηλής ακρίβειας αισθητήρα πίεσης. Για την επίτευξη αισθητήρων πίεσης τύπου
πιεζοαντίστασης µε καλύτερα χαρακτηριστικά, έχουν προταθεί περισσότερο πολύπλοκες
δοµές, τόσο στο σχεδιασµό της µεµβράνης, όσο και στη χρίση περισσοτέρων διατάξεων
γέφυρας [18,19]. Τέτοιες προσεγγίσεις όµως, ενώ διορθώνουν ορισµένα χαρακτηριστικά,
αυξάνουν την πολυπλοκότητα της όλης κατασκευής.
3.4.2 Αισθητήρες πίεσης τύπου χωρητικότητας
Ένας αισθητήρας πίεσης τύπου χωρητικότητας αποτελείται από ένα ειδικά διαµορφωµένο
µεταβλητό ως προς τις µεταβολές της πίεσης πυκνωτή [20]. Η όλη δοµή περιγράφεται
συνοπτικά στο σχήµα 7 και αποτελείται από µια αγώγιµη ελαστική µεµβράνη, η οποία
σφραγίζει ερµητικά µια κοιλότητα που περιέχει σταθερή πίεση αναφοράς. Οι µεταβολές
της εξωτερικής πίεσης παραµορφώνουν την µεµβράνη, οπότε µεταβάλλεται η
χωρητικότητα που δηµιουργείται µεταξύ της µεµβράνης και του αγώγιµου υποστρώµατος.
Οι µεταβολές αντιστοιχούνται στην ασκούµενη πίεση [20, 23, 25-29].
Μεµβράνη Si
SiO2

Πίεση αναφοράς

SiO2

Υπόστρωµα Si

Σχήµα 7. Σχηµατικό διάγραµµα ενός αισθητήρα πίεσης τύπου χωρητικότητας.

Η ευαισθησία ενός αισθητήρα πίεσης τύπου χωρητικότητας µετριέται ως η µεταβολή
της χωρητικότητας προς την αρχική χωρητικότητα (σε µηδενική πίεση) προς την µεταβολή
της πίεσης και αντικατοπτρίζει µε άµεσο τρόπο την ευαισθησία παραµόρφωσης της
µεµβράνης. Τα κρίσιµα κατασκευαστικά µεγέθη ενός τέτοιου αισθητήρα είναι η διάσταση
της µεµβράνης (µήκος πλευράς l για τετράγωνες µεµβράνες ή η ακτίνα r για κυκλικές), το
πάχος της µεµβράνης h και η αρχική απόσταση των δύο οπλισµών του πυκνωτή d.
Αντίστοιχα τα κρίσιµα µετρούµενα µεγέθη [21] είναι η ευαισθησία του αισθητήρα στην
πίεση, εξίσωση (15), η θερµοκρασιακή εξάρτηση το αισθητήρα για µηδενική
εφαρµοζόµενη πίεση (TCO, Temperature Coefficient of Offset at zero pressure), εξίσωση
(16) και το εύρος πιέσεων λειτουργίας του αισθητήρα.
∆C
C o ⋅ ∆P
∆C
TCO =
C o ⋅ ∆T
S cap =

(15)
(16 )

3.4.2.1 Ευαισθησία αισθητήρων πίεσης τύπου χωρητικότητας
Λόγω της µη γραµµικής απόκρισης του αισθητήρα πίεσης τύπου χωρητικότητας, η
ευαισθησία είναι συνάρτηση της ασκούµενης πίεσης και µάλιστα µεγαλώνει καθώς
παραµορφώνεται η µεµβράνη. Για το λόγο αυτό η ευαισθησία µετριέται στην αρχή της
απόκρισης του για µηδενική ασκούµενη πίεση, για την οποία θα έχει και την χαµηλότερη
τιµή της.
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Αισθητήρες πίεσης τύπου χωρητικότητας µπορούν να υλοποιηθούν τόσο από
τετράγωνες όσο και από κυκλικές µεµβράνες. Για να υπολογιστεί η ευαισθησία τους από
την σχέση (15) θα πρέπει να υπολογισθεί η εξάρτηση της µετρούµενης χωρητικότητας από
την ασκούµενη πίεση και για τις δύο περιπτώσεις. Για το λόγο αυτό θεωρούµε µια
τετράγωνη και µια κυκλική µεµβράνη πλευράς 2a και ακτίνας a αντίστοιχα, µε πάχος
µεµβράνης h και απόσταση των οπλισµών του πυκνωτή d και για τις δύο περιπτώσεις.
Λαµβάνουµε την αρχή των αξόνων στο κέντρο της µεµβράνης, σχήµα 8.

Σχήµα 8. Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του τετράγωνου και κυκλικού αισθητήρα πίεσης.

Η χωρητικότητα δίνεται από την σχέση [5]:
C=

εo

∫∫ d − w( x, y) dxdy

(17)

S

όπου S είναι η επιφάνεια της µεµβράνης, εο είναι η διηλεκτρική σταθερά του κενού και
w(x,y,P) είναι η κάθετη µετακίνηση της µεµβράνης στο σηµείο (x,y) η οποία οφείλεται
στην επίδραση της ασκούµενης πίεσης P.
Ορίζουµε την συνάρτηση της σχετικής παραµόρφωσης της µεµβράνης f(x,y) ως το
λόγο της παραµόρφωσης στο σηµείο w(x,y,P) προς την µέγιστη παραµόρφωση w(0,0,P) η
οποία πραγµατοποιείται στο κέντρο της µεµβράνης, εξίσωση (18). Η ολοκλήρωση της
f(x,y) στην επιφάνεια της µεµβράνης προς την επιφάνεια αυτή µας δίνει τον συντελεστή
της σχετικής µέσης παραµόρφωσης της µεµβράνης fef, ο οποίος µας δίνει το ποσοστό της
µέσης µετατόπισης της µεµβράνης σε σχέση µε την µέγιστη w(0,0,P), εξίσωση (19).
f ( x, y ) =

w( x, y, P)
w(0,0, P)

(18)

1
f ( x, y )dxdy
(19)
S ∫∫
S
Με την ίδια λογική ορίζουµε σαν wef την µέση µετατόπιση της µεµβράνης σε σχέση
µε την µέγιστη µετατόπιση w(0,0,P), εξίσωση (20), οπότε η εξίσωση (17) τροποποιείται
στην εξίσωση (21)* και η µεταβολή της χωρητικότητας ∆C = C (χωρητικότητα για πίεση P) – Co
(χωρητικότητα για πίεση 0) θα δίνεται από την (22) ή για µικρές µετατοπίσεις (µικρή ασκούµενη
πίεσης) από την (23).
wef = f ef ⋅ w(0,0, P)
(20)
f ef =

C=

*

εo
d − wef

(21)

Η προσέγγιση της εξίσωσης (21), καθώς και εξισώσεις που θα εξαχθούν απ΄ αυτή ισχύει µόνο για µικρές
µετατοπίσεις της µεµβράνης, σε σχέση µε το διάκενο του πυκνωτή (w(0,0,P) < 0.1*d).
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( 22)

wef

( 23)

d

Τετράγωνες µεµβράνες

Σε αυτή την περίπτωση η κεντρική µετατόπιση δίνεται από την σχέση (24), [15, 22, 30,
31]:
k (1) ⋅ ( 2 a ) 4
a4
w R ( 0,0, P ) =
P
k
P
=
(
1
)
( 24 )
Do ⋅ h 3
16 ⋅ Do ⋅ h 3

όπου

Ey

Do =

12 (1 − ν 2 )
Ey είναι ο συντελεστής ελαστικότητας του Young και v o λόγος του Poisson. Ο
συντελεστής k(r) εξαρτάται από τον λόγο του µήκους των πλευρών r = a/b και για
τετράγωνες µεµβράνες (r=1) είναι k(1) = 0.021.
Αντίστοιχα η συνάρτηση σχήµατος f(x,y) δίνεται από την σχέση (25),:

[

]

4

f R ( X , Y ) = (1 − Y 2 )(1 − Y ) 2 × ∑ kij ⋅ X i ⋅ Y j
2

(25)

i , j =0

όπου, X = x , Y = x , i, j = 0,2,4 και
a
a
k00 = 1, k20 = k02 = 0.233, k 22 = 0.252, k40 = k04 = − 0.00166, k42 = k24 = 0.13, k44 = − 0.235.
Ολοκληρώνοντας την (25) βρίσκουµε:
1 1

f ef ,R = ∫

∫f

0 0

R

( X ,Y )dXdY = 0.305

(26)

∆ηλαδή η µέση απόκλιση της µεµβράνης ισούται µε το 30.5% της µέγιστης
παραµόρφωσης που δίνεται από την σχέση (24). Συνδυάζοντας τις (20), (23), (24) και (26)
η (16) γίνεται:

Scap,Rec tan gular =

f ef ⋅ k (1)
Do

a4
6.487 × 10−3 a 4
⋅
=
⋅
d ⋅ h3
Do
d ⋅ h3

(27)

Κυκλικές µεµβράνες

Σε αυτή την περίπτωση λόγω κυκλικής συµµετρίας, η παραµόρφωση θα είναι ίδια για τους
δακτυλίους ακτίνας r, οπότε το πρόβληµα έχει µόνο ένα βαθµό ελευθερίας την ακτίνα r. Η
µέγιστη παραµόρφωση για r=0 είναι, [15, 22, 26]:
a4
⋅P
(28)
wC (0, P) =
64⋅ Do ⋅ h3
αντίστοιχα µε την (18) και (19) η σχετική παραµόρφωση fC(r) και ο συντελεστής µέσης
παραµόρφωσης fef,C είναι:
f C ( R) = (1 − R 2 ) 2
(29)
όπου R = r
f ef ,C =

1

∫

0

a

και

[

]

f C ( R) ⋅ ( R + dR) 2 − ( R − dR) 2 dR = 1

3

(30)
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Συνεπώς συνδυάζοντας τις σχέσεις (20), (23), µε τις (28) και (30), η ευαισθησία
κυκλικής µεµβράνης ακτίνας α θα είναι:

Scap,Circular =

f ef ,C
64 ⋅ Do

⋅

a4
5.208 × 10−3 a 4
=
⋅
d ⋅ h3
Do
d ⋅ h3

(31)

Συγκρίνοντας τις σχέσεις (27) και (31) παρατηρούµε ότι η ευαισθησία τετράγωνης
µεµβράνης πλευράς 2a είναι 25% µεγαλύτερη από την ευαισθησία κυκλικής µεµβράνης
διαµέτρου 2a, παρόλο που αναµενόταν η κυκλική µεµβράνη να είναι περισσότερο
ευαίσθητη. Αυτό ωστόσο ισχύει εάν συγκρίνουµε µια κυκλική και µία τετράγωνη
µεµβράνη ίσου εµβαδού, όπου η κυκλική είναι 30% περισσότερο ευαίσθητη. Σε αυτή την
περίπτωση όµως η κυκλική µεµβράνη έχει και κατά 13% µεγαλύτερη διάµετρο, συνεπώς
καταλαµβάνει και 27% περισσότερο χώρο, εφόσον ο αισθητήρας τεχνολογικά µπορεί να
κατασκευαστεί σε τετράγωνη ψηφίδα µόνο. Τέλος για την επίτευξη της ίδιας ευαισθησίας
µεταξύ αισθητήρα πίεσης µε τετράγωνη και κυκλική µεµβράνη, απαιτείται η κυκλική
µεµβράνη να έχει διάµετρο 5.6% µεγαλύτερη από το µήκος της πλευράς της τετράγωνης
µεµβράνης.
3.4.2.2 Περιοχή λειτουργίας αισθητήρα πίεσης τύπου χωρητικότητας
Ο ορισµός της περιοχής λειτουργίας ενός αισθητήρα πίεσης τύπου χωρητικότητας
(δηλαδή της µέγιστης επιτρεπτής ασκούµενης πίεσης) δεν είναι σαφώς προσδιορισµένος.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εάν ασκηθούν στον αισθητήρα πολύ µεγάλες πιέσεις είναι
πολύ δύσκολο αυτός να καταστραφεί εφόσον η παραµόρφωση της µεµβράνης (σε
αντίθεση απ΄ ότι γίνεται στους αισθητήρες πιεζοαντίστασης) περιορίζεται από το
υπόστρωµα. Συνεπώς αυτός ο προσδιορισµός θα γίνει όχι µε κριτήρια καταστροφής του
αισθητήρα, αλλά µε κριτήρια ορθής λειτουργίας του.
Ο πλέον κοινός [16] τρόπος καθορισµού της περιοχής λειτουργίας της µεµβράνης
είναι η πίεση προσέγγισης της µεµβράνης στο υπόστρωµα. Από αυτό το σηµείο και έπειτα
η απόκριση του αισθητήρα γίνεται εξαιρετικά µη γραµµική, αλλά το κυριότερο είναι ο
κίνδυνος εµφάνισης φαινοµένων υστέρησης στην απόκριση του, ιδίως εάν η µεµβράνη
έχει εσωτερικές τάσεις (built in stress). Για την ύπαρξη εσωτερικών τάσεων στη µεµβράνη
και τον ρόλο τους θα αναφερθούµε εκτενέστερα σε επόµενο κεφάλαιο. Σηµειώνουµε
επίσης ότι µεταξύ της µεµβράνης και του υποστρώµατος υπάρχει ένα λεπτό διηλεκτρικό
υµένιο, ώστε να µην βραχυκυκλώσει ο πυκνωτής σε περίπτωση επαφής των οπλισµών του.
Από τις σχέσεις (24) και (28), προκύπτει η πίεση κατά την οποία η µεµβράνη
ακουµπάει στο υπόστρωµα, για τις τετράγωνες και στρογγυλές µεµβράνες αντίστοιχα, εάν
αντικαταστήσουµε την µετατόπιση w µε την απόσταση των οπλισµών του πυκνωτή d:

Pt ,Rec tan gular =

Do d ⋅ h3
⋅
k1 a 4

(32)

d ⋅ h3
(33)
a4
Ολοκληρώνοντας αριθµητικά τη σχέση (17), θεωρώντας ότι w(0,0,P) = 0.99*d* και
λαµβάνοντας σαν συνάρτηση σχήµατος της τετράγωνης µεµβράνης την (25) και της
κυκλικής την (28), βρίσκουµε τις ακόλουθες σχετικές µεταβολές της χωρητικότητας για
την µέγιστη εφαρµοζόµενη πίεση:
Pt ,Circular = 64Do ⋅

*

Η ελάχιστη δυνατή προσέγγιση της µεµβράνης στο υπόστρωµα, εάν λάβουµε υπ΄ όψη και την ύπαρξη του
διηλεκτρικού µόνωσης.
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Τετράγωνη µεµβράνη

Ct ,R

Κυκλική µεµβράνη

C t ,C

Co
Co

= 2.80,

για P = Pt ,Re c tan gular

(34)

= 3.01,

για P = Pt ,Circular

(35)

Από τις (34) και (35) προκύπτει ότι οι αισθητήρες πίεσης τύπου χωρητικότητας µε
κυκλική µεµβράνη προσφέρουν στο εύρος λειτουργίας τους µεγαλύτερη µεταβολή
χωρητικότητας, άρα και υψηλότερη ακρίβεια µέτρησης. Εάν από τις σχέσεις (27) και (31)
απαιτήσουµε ένας τετράγωνος και ένας κυκλικός αισθητήρας να έχουν ίση ευαισθησία,
τότε προκύπτει ότι εάν ο τετράγωνος έχει µήκος πλευράς 2a ο κυκλικός θα πρέπει να έχει
διάµετρο 1.06×2a, ενώ το εύρος λειτουργίας του θα είναι κατά 9.25% µεγαλύτερο από το
εύρος λειτουργίας του τετραγώνου, προσφέροντας ταυτόχρονα και λίγο µεγαλύτερη
µεταβολή χωρητικότητας σε αυτό το εύρος. Συνοπτικά η σύγκριση µεταξύ τετράγωνων
και κυκλικών αισθητήρων τόσο σε ευαισθησία όσο και στο εύρος λειτουργίας τους γίνεται
στο πίνακα (2).
Πίνακας 2. Συγκριτικά στοιχεία αισθητήρων πίεσης τύπου χωρητικότητας κατασκευασµένων από
τετράγωνη ή κυκλική µεµβράνη, ίδιου πάχους h και ίδιου διάκενου d.
Ίση
ευαισθησία

Ίση περιοχή
λειτουργίας

Ίση
διάσταση

Ίση αρχική
χωρητικότητα

SR/SC

1

0.915

1.246

0.768

Pt,R/Pt,C

0.915

1

0.735

1.192

Πλευρά/∆ιάµετρος

0.947

0.926

1

0.886

Co,R / Co,C

0.896

1.092

1.273

1

(Ct,R/Co)

2.80

(Ct,C/Co)

3.01

3.4.2.3 Γραµµικότητα αισθητήρα πίεσης τύπου χωρητικότητας
Από τη σχέση (17) η οποία µας δίνει την τιµή της χωρητικότητας ενός αισθητήρα πίεσης,
γίνεται φανερό ότι η απόκριση του σε σχέση µε τη εφαρµοζόµενη πίεση δεν είναι
γραµµική, εκτός και εάν ακολουθηθεί µια περισσότερο πολύπλοκη σχεδίαση του
αισθητήρα [32]. Στο σχήµα (8), φαίνεται η σχετική µεταβολή της χωρητικότητας (C/Co)
προς την σχετική µεταβολή της πίεσης (P/Pmax) για µια τετράγωνη και κυκλική
µεµβράνη. Οι καµπύλες προήλθαν από αριθµητική ολοκλήρωση της σχέσης (17), όπου
σαν µέγιστη πίεση θεωρήθηκε αυτή η οποία προκαλεί µέγιστη µετατόπιση w(0,0,Pmax) =
0.99*d και σαν συναρτήσεις σχήµατος της τετράγωνης και κυκλικής µεµβράνης
θεωρήθηκαν οι (25) και (28) αντίστοιχα. Όπως αναµενόταν η κυκλική µεµβράνη είναι
περισσότερο µη γραµµική από την τετράγωνη µε µεγαλύτερη σχετική µεταβολή της
χωρητικότητας της, χωρίς όµως να υπάρχουν αξιοσηµείωτες διαφορές.
Για να µελετηθεί η συµπεριφορά των µεµβρανών επιχειρήθηκε πολυωνυµική
προσέγγιση της απόκρισής τους για της περιοχές Α – ∆ (σχήµα 9). Για να εξακριβωθεί το
µέγιστο µετρούµενο σφάλµα προσέγγισης, συγκρίναµε την µέγιστη απόκλιση της
πραγµατικής και της προσεγγιστικής καµπύλης ως εξής. Για κάθε τιµή της µετρούµενης
χωρητικότητας πήραµε την διαφορά της πραγµατικής πίεσης από αυτήν που δείχνει η

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Αισθητήρες πίεσης

-72-

προσεγγιστική καµπύλη. Η µέγιστη διαφορά αντιστοιχεί και στο µέγιστο µετρούµενο
σφάλµα. Μετά από τη σχετική ανάλυση παραθέτουµε τα ακόλουθα αποτελέσµατα:
Περιοχή Α (από 0 έως 0.2 σχετική πίεση).
Οι µεταβολές είναι σχετικά γραµµικές, η γραµµική προσέγγιση εξασφαλίζει σφάλµα
<0.3%, ενώ η προσέγγιση µε πολυώνυµο 2ου βαθµού είναι απόλυτη.
Περιοχή Β (από 0 έως 0.6 σχετική πίεση)
Με γραµµική προσέγγιση το µέγιστο σφάλµα είναι 5%, µε πολυωνυµική 2ης τάξης το
µέγιστο σφάλµα είναι 0.8%, ενώ µε πολυωνυµική 3ης τάξης το µέγιστο σφάλµα είναι
0.1%.
Περιοχή Γ (από 0 έως 0.8 σχετική πίεση)
Με γραµµική προσέγγιση το µέγιστο σφάλµα είναι 10%, µε πολυωνυµική 2ης τάξης το
µέγιστο σφάλµα είναι 2.5%, µε πολυωνυµική 3ης τάξης το µέγιστο σφάλµα είναι 0.6% και
µε πολυωνυµική 4ης τάξης το σφάλµα πέφτει στο 0.2%.
Περιοχή ∆ (από 0 έως 1 σχετική πίεση)
Με πολυωνυµική προσέγγιση 2ης τάξης το µέγιστο σφάλµα είναι 10%, µε 3ης τάξης 6%,
ενώ µε προσέγγιση 9ης τάξης το σφάλµα πέφτει στο 0.6%. Η οποία δεν κρίνεται
ικανοποιητική ούτε σε ακρίβεια ούτε και σε οικονοµία συντελεστών.
Για να προσεγγιστεί ακριβώς η συνάρτηση P = f(C) χρειάστηκε να χρησιµοποιηθεί η
ακόλουθη εκθετική µορφή:
µε πέντε µόνο άγνωστους συντελεστές τους: Po, A, B, c1, c2.
P = Po + A(1 − e−C / c1 ) + B(1 − e−C / c 2 )
(36)

Σχήµα 9. Η χαρακτηριστική καµπύλη χωρητικότητας – πίεσης για αισθητήρα πίεσης
κατασκευασµένο από τετράγωνη ή κυκλική µεµβράνη. Για να προσεγγιστεί η συνάρτηση P=f(C) η
οποία µας δίνει την πίεση από την µετρούµενη χωρητικότητα, πρέπει να χρησιµοποιηθεί η (36) µε
πέντε συντελεστές προσαρµογής.
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3.4.2.4 Θερµοκρασιακή εξάρτηση
Η θερµοκρασιακή εξάρτηση των αισθητήρων πίεσης τύπου χωρητικότητας ορίζεται από
την σχέση (16) και έχει δύο κύριες αιτίες. Την θερµική διαστολή του αερίου που είναι
εγκλωβισµένο στην κοιλότητα του πυκνωτή [26, 27] και την διαφορετική θερµική
διαστολή που τυχόν έχει η µεµβράνη από το υπόστρωµα και το µονωτικό υλικό (miss
match in thermal expansion) [21, 23, 24].
Θερµοκρασιακή εξάρτηση λόγω διαστολή του αερίου
Για να υπολογιστεί η πρώτη εξάρτηση ας θεωρήσουµε έναν αισθητήρα του οποίου η
απόλυτη πίεση αναφοράς του αερίου στη κοιλότητα του είναι Pref για θερµοκρασία Tref (τη
θερµοκρασία υπό την οποία αυτός σφραγίστηκε). Αρχικά στο εξωτερικό περιβάλλον
επικρατούν συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας ίδιες µε τις συνθήκες σφράγισης του
αισθητήρα, οπότε η χωρητικότητα του θα είναι ίση µε την αρχική τιµή αναφοράς της Cref.
Έστω τώρα ότι πραγµατοποιείται θερµοκρασιακή µεταβολή από τη θερµοκρασία Tref στη
θερµοκρασία Τ, ενώ η εξωτερική απόλυτη πίεση παραµένει Pref. Αρχικά θεωρούµε ότι η
µεµβράνη κρατιέται µηχανικά ακίνητη, δηλαδή ο όγκος της κοιλότητας παραµένει
αµετάβλητος, τότε από την καταστατική εξίσωση των τελείων αερίων (1) η πίεση στο
εσωτερικό της κοιλότητας θα µεταβληθεί από Pref σε P σύµφωνα µε τη σχέση (37).
Pref
P
T
=
⇒P =
⋅ Pref
, όπου Τ σε ο Κ και P σε µονάδες απόλυτης πίεσης
(37 )
Tref
T
Tref
∆ηλαδή στο εσωτερικό της µεµβράνης θα δηµιουργηθεί διαφορά πίεσης, σε σχέση µε την
εξωτερική. Εάν επιτρέψουµε στη µεµβράνη να κινηθεί τότε αυτή θα ισορροπήσει σε θέση
που θα εξασφαλίζει την εσωτερική πίεση της ίση µε την ασκούµενη εξωτερική. Αυτό θα
πραγµατοποιηθεί µε µεταβολή του όγκου της κοιλότητας παραµορφώνοντας την
µεµβράνη, άρα θα προκληθεί µεταβολή στη χωρητικότητα του πυκνωτή. Αυτή η µεταβολή
θα είναι ίση και αντίθετη µε αυτή που θα προκαλούσε µεταβολή της εξωτερικής πίεσης
από Pref σε P σύµφωνα µε τη σχέση (37). Θα έχουµε λοιπόν:

∆C = − [C ( P ) − C ( Pref ) ] ⇒

[C ( P ) − C ( Pref )] (⇒37 )
∆C
=−
Co ⋅ ( P − Pref )
Co ⋅ ( P − Pref )

(15 )
(16 )
P
∆C
∆C
∆C
=
⇒
= S cap ⋅ ref ⇒
C o ⋅ ∆T
Tref
 T − Tref  Co ⋅ ∆P

Co ⋅ Pref 

 T
ref


P
TCO = S cap ⋅ ref
, όπου Τ σε ο Κ και P σε µονάδες απόλυτης πίεσης
( 38)
Tref
Για παράδειγµα εάν η κοιλότητα σφραγίστηκε στους 300οΚ και σε απόλυτη πίεση
760mmHg (~1bar), τότε η θερµοκρασιακή της εξάρτηση θα είναι 2.53 φορές µεγαλύτερη
από την ευαισθησία της σε µεταβολή πίεσης 1mmHg ή 0.0033 φορές µεγαλύτερη από
την ευαισθησία της σε µεταβολή πίεσης 1bar. Έτσι εάν θεωρήσουµε δύο αισθητήρες
πίεσης οι οποίοι σφραγίζονται στις παραπάνω συνθήκες, αλλά ο πρώτος έχει περιοχή
λειτουργίας 0 – 200mmHg και ευαισθησία 1000ppm/mmHg*, ενώ ο δεύτερος έχει
περιοχή λειτουργίας 0 – 10bar και ευαισθησία 20000ppm/bar (και οι δύο έχουν µεταβολή

*

Το ppm (part per million) είναι η αδιάστατη µεταβολή ενός µεγέθους όπως η σχέσεις (15) και (16)
πολλαπλασιασµένο επί 1000000.
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200000ppm για µεταβολή πίεσης πλήρης κλίµακας), τότε ο πρώτος θα έχει
θερµοκρασιακή εξάρτηση 2533ppm/oC, ενώ αντίστοιχα ο δεύτερος θα έχει 67ppm/oC.
Εξάγεται λοιπόν το συµπέρασµα ότι αυτού του είδους θερµοκρασιακή εξάρτηση
είναι πολύ σηµαντική για αισθητήρες πίεσης οι οποίοι λειτουργούν σε χαµηλές πιέσεις.
Για να ξεπεραστεί αυτό το µειονέκτηµα πρέπει σε τέτοιου είδους αισθητήρες η πίεση
αναφοράς της κοιλότητας τους να είναι το απόλυτο κενό. Τότε από την σχέση (38)
προκύπτει ότι αυτή η θερµοκρασιακή εξάρτηση µηδενίζεται.
Θερµοκρασιακή εξάρτηση λόγω διαφορετικής διαστολής των υλικών
Αυτού του είδους η θερµοκρασιακή εξάρτηση εξαρτάται από τους συντελεστές θερµικής
διαστολής των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασµένος ο αισθητήρας και
συγκεκριµένα από τις τάσεις οι οποίες αναπτύσσονται µεταξύ τους σε διάφορες
θερµοκρασίες. Η µελέτη τέτοιων φαινοµένων προϋποθέτει την ακριβή γνώση των
βηµάτων κατασκευής και συνεπώς εξαρτάται από το είδος της ακολουθούµενης
τεχνολογίας [21, 23, 24].
3.4.3 Αισθητήρες πίεσης τύπου χωρητικότητας κατασκευασµένοι µε επιφανειακές
τεχνικές
Στο σχήµα (10) φαίνεται µια τυπική κατασκευαστική διαδικασία ενός αισθητήρα πίεσης
τύπου χωρητικότητας, κατασκευασµένου µε επιφανειακές τεχνικές [33, 34].

Σχήµα 10. Ένας αισθητήρας πίεσης τύπου χωρητικότητας κατασκευασµένος µε επιφανειακές
τεχνικές. (α) Η δηµιουργία του θαµµένου οξειδίου και των καναλιών εγχάραξης του. (β) η
κατασκευή του µονωτικού δακτυλιδιού νιτριδίου. (γ) Η εναπόθεση της µεµβράνης
πολυκρυσταλλικού πυριτίου. (δ) Η αφαίρεση του θαµµένου οξειδίου µέσω των καναλιών
εγχάραξης, η απελευθέρωση της µεµβράνης πολυκρυσταλλικού. (ε) Το σφράγισµα των καναλιών
εγχάραξης και της κοιλότητας του πυκνωτή, ώστε να δηµιουργηθεί η σταθερή πίεση αναφοράς.

Η όλη κατασκευαστική διαδικασία στηρίζεται στην αφαίρεση ενός θαµµένου
στρώµατος οξειδίου κάτω από µια µεµβράνη πολυκρυσταλλικού πυριτίου, το οποίο είναι
περιµετρικά πακτωµένο πάνω σε ένα δακτύλιο νιτριδίου. Η αφαίρεση του θαµµένου
οξειδίου πραγµατοποιείται µέσα από λεπτά κανάλια εγχάραξης κάνοντας χρήση
διαλύµατος υδροφθορίου το οποίο έχει µεγάλη επιλεκτικότητα τόσο ως προς το
πολυκρυσταλλικό πυρίτιο (άπειρη), όσο και ως προς το νιτρίδιο (60:1). Με τον τρόπο
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αυτό δηµιουργείται η κοιλότητα του αισθητήρα. Περιληπτικά η όλη διαδικασία έχει ως
εξής.
1. Αρχικά εµπλουτίζεται η επιφάνεια του δισκιδίου του πυριτίου έτσι ώστε να
καταστεί αγώγιµη. Πάνω στη επιφάνεια εναποτίθεται ένα µονωτικό υµένιο ώστε να
προστατευτεί ο πυκνωτής που θα φτιαχτεί στο τέλος από βραχυκύκλωµα σε
περίπτωση που η µεµβράνη ακουµπήσει το υπόστρωµα. Το µονωτικό υµένιο πρέπει
να αποτελείται από δύο υλικά (οξείδιο ή νιτρίδιο µε λίγο πολυκρυσταλλικό πυρίτιο
από πάνω) για λόγους που θα γίνουν εµφανείς περαιτέρω..
2. Ακολουθεί η δηµιουργία του θαµµένου οξειδίου και των καναλιών εγχάραξης
(σχήµα 10α) σε δύο στάδια. α) Με εναπόθεση ενός παχιού υµενίου (~1µm) οξειδίου
το οποίο µε χρήση φωτολιθογραφίας και εγχάραξης παίρνει το σχήµα της
κοιλότητας του αισθητήρα. β) Με εναπόθεση ενός λεπτού υµενίου οξειδίου (~300Å)
το οποίο µε δεύτερη λιθογραφία και εγχάραξη σχηµατίζει τα κανάλια εγχάραξης.
3. Μετά εναποτίθεται ένα µονωτικό υµένιο, το οποίο για λόγους που θα αναλυθούν
παρακάτω, επιβάλλεται να αποτελείται από ένα τετραπλό στρώµα
πολυκρυσταλλικού πυριτίου (~200Å) – νιτριδίου (~2000Å) – πολυκρυσταλλικού
πυριτίου (~200Å) και νιτριδίου (~200Å), το οποίο µε κοινή φωτολιθογραφία και
εγχάραξη παίρνει το σχήµα ενός µονωτικού δακτυλιδιού πάνω από τα κανάλια
εγχάραξης, χωρίς να τα καλύπτει εντελώς, σχήµα 10β.
4. Ακολουθεί η εναπόθεση πολυκρυσταλλικού πυριτίου (~1µm) το οποίο εµπλουτίζεται
ώστε να καταστεί αγώγιµο. Ακολουθεί η λιθογραφία και εγχάραξη του, ώστε ένα
µέρος του να πατάει περιµετρικά πάνω στο µονωτικό δακτύλιο του προηγούµενου
σταδίου και η κεντρική του περιοχή να πατάει πάνω στο θαµµένο οξείδιο, σχήµα
10γ.
5. Κατόπιν το δισκίδιο µπαίνει σε διάλυµα υδροφθορίου το οποίο εγχαράσσει
επιλεκτικά το θαµµένο οξείδιο, µέσω των καναλιών εγχάραξης των οποίων η άκρη
είναι εκτεθειµένη. Στο τέλος της εγχάραξης η µεµβράνη του πολυκρυσταλλικού
πυριτίου είναι πλέον ελεύθερη στην κεντρική της περιοχή, σχήµα 10δ. Ο ρόλος των
πολλαπλών στρωµάτων στο στάδιο 1 και 3 είναι η πλήρης προστασία των
µονωτικών στρωµάτων του υποστρώµατος και του δακτυλίου που πατάει η
µεµβράνη, από το µακροχρόνιο στάδιο της εγχάραξης, αφού το νιτρίδιο από µόνο
του µπορεί να είναι ανθεκτικό στο υδροφθόριο, αλλά όχι αδιάλυτο. Έτσι
προστατεύοντας τις µεγάλες επιφάνειες του που είναι εκτεθειµένες στο υδροφθόριο
µε λεπτά υµένια πολυκρυσταλλικού πυριτίου αποφεύγεται ο κίνδυνος µερικής ή
ακόµα και ολικής αφαίρεσης του. Αντίθετα η εγχάραξη του κατά µερικά µικρόµετρα
στο µέτωπο του που παραµένει εκτεθειµένο (εκεί που έχει κοπεί), δεν ενοχλεί.
6. Τέλος σφραγίζονται τα κανάλια εγχάραξης είτε µε εσωτερική οξείδωση τους (πάνω
και κάτω έχουν πολυκρυσταλλικό πυρίτιο, είτε µε εναπόθεση κάποιου υλικού,
σχήµα 10ε, και ο αισθητήρας επιµεταλλώνεται ώστε να δηµιουργηθούν οι
εξωτερικές ηλεκτρικές επαφές.
3.4.3.1 Τεχνολογικά προβλήµατα κατασκευής
Όπως φάνηκε η όλη κατασκευαστική διαδικασία ενός αισθητήρα πίεσης τύπου
χωρητικότητας µε επιφανειακές τεχνικές, είναι αρκετά πολύπλοκη τόσο γιατί
περιλαµβάνει την εναπόθεση πολλών υµενίων, όσο και γιατί κάνει χρήση αρκετών
κρίσιµων επιπέδων λιθογραφίας (5-6), δηλαδή λιθογραφιών µε µικρά περιθώρια λάθους
στην ευθυγράµµιση. Όλα αυτά καθιστούν την όλη διαδικασία ευαίσθητη στα λάθη και
κατά συνέπεια στο τελικό ποσοστό επιτυχίας (yield). Τα κρισιµότερα κατασκευαστικά
στάδια είναι τα ακόλουθα:
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Ευθυγράµµιση µονωτικού δακτυλίου
Όπως είδαµε και στην περιγραφή της κατασκευαστικής διαδικασίας, η µεµβράνη του
πολυκρυσταλλικού πυριτίου είναι πακτωµένη περιµετρικά πάνω στο µονωτικό δακτύλιο
περιµετρικά του θαµµένου οξειδίου, σχήµα (10β) & (10γ). Η τοποθέτηση του δακτυλίου
πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε τη µέγιστη δυνατή ακρίβεια, εφόσον η κακή
ευθυγράµµιση του (misalign) θα έχει σαν αποτέλεσµα η µία πλευρά της µεµβράνης να
πατάει πάνω στο υπόστρωµα και η αντίθετο της (µετά την εγχάραξη του θαµµένου
οξειδίου) να έχει από κάτω του το υλικό του δακτυλίου, σχήµα (11α) & (11β).

(α)

Κοιλότητα αισθητήρα

(β)

Σχήµα 11. Η µη καλή ευθυγράµµιση του µονωτικού δακτυλίου έχει σαν αποτέλεσµα την
δηµιουργία ασύµµετρης δοµής της µεµβράνης.

Από το σχήµα (11) διαπιστώνεται ότι η περίπτωση κακής ευθυγράµµισης του
µονωτικού δακτυλίου, δηµιουργεί µια ασύµµετρη µεµβράνη. Το σηµαντικότερο όµως
είναι οι διαφορετικές τάσεις (stress) οι οποίες δέχεται στα άκρα της από τα υλικά του
µονωτικού δακτυλίου και οι οποίες έχουν πολύ σηµαντική επίπτωση στην απόκριση του
αισθητήρα.
∆ιαδικασία εγχάραξης του θαµµένου οξειδίου και το στέγνωµα της κοιλότητας του
αισθητήρα
Η αφαίρεση του θαµµένου οξειδίου µέσω των καναλιών εγχάραξης πραγµατοποιείται µε
υγρή εγχάραξη υδροφθορίου, η οποία είναι µια χρονοβόρα διαδικασία, εφόσον
απαιτείται η εγχάραξη πολλών µικροµέτρων (για 100µm µεµβράνη απαιτείται η
εγχάραξη 50µm από τη κάθε πλευρά και περίπου άλλα 10µm µέχρι να ανοίξουν τα
κανάλια). Για τον λόγο αυτό είναι προτιµότερη η χρήση οξειδίου µε χηµική εναπόθεση
ατµών (οξείδιο CVD) το οποίο εγχαράσσεται µε µεγαλύτερο ρυθµό από ότι το θερµικό.
Το καταλληλότερο από όλα τα οξείδια CVD είναι το PSG (phosphorosilicate glass) του
οποίου η εγχάραξη φτάνει αρκετά µικρά το λεπτό (ανάλογα το διάλυµα του
υδροφθορίου), η δηµιουργία του όµως απαιτεί τη χρήση ειδικού εξοπλισµού αφού για
την εναπόθεση του χρησιµοποιούνται πολύ τοξικά αέρια όπως η φωσφίνη.
Μετά το ξέπλυµα του οξέως µε άφθονο νερό από την κοιλότητα του αισθητήρα, θα
πρέπει να στεγνώσει η κοιλότητα από το εγκλωβισµένο υγρό. Ο πιο απλός τρόπος για να
πραγµατοποιηθεί αυτό είναι η θέρµανση του δισκιδίου, έως ότου εξατµιστεί όλο το νερό
µέσω των λεπτών καναλιών εγχάραξης. Τα µόρια του νερού όµως είναι πολικά και έχουν
πολύ ισχυρές δυνάµεις συνάφειας, έτσι κατά τη διαδικασία αφαίρεσης του οι δυνάµεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Αισθητήρες πίεσης

-77-

συνάφειας του νερού έλκουν την µεµβράνη προς το υπόστρωµα µε τελικό αποτέλεσµα
να κολλάει (sticking) [40] σε αυτό, καταστρέφοντας τον αισθητήρα, σχήµα (12).

Σχήµα 12. Κατά τη διαδικασία αφαίρεσης του εγκλωβισµένου νερού, υπάρχει ο κίνδυνος
κολλήµατος (sticking) της µεµβράνης µε το υπόστρωµα (σκούρες περιοχές στη φωτογραφία).

Για να αποφευχθεί το φαινόµενο αυτό έχουν προταθεί µια σειρά από εναλλακτικές
διαδικασίες εγχάραξης και στεγνώµατος [41, 42], οι κυριότερες των οποίων είναι:
1. Η χρήση σαν µέσου εγχάραξης αντί υγρού διαλύµατος, ατµών υδροφθορίου (gaseous
HF), ώστε η αφαίρεση τους να µην απαιτεί υγρό ξέπλυµα µε νερό. Για να καταστεί
όµως δυνατή αυτή η εγχάραξη απαιτείται η χρήση ειδικού εξοπλισµού.
2. Η προοδευτική αντικατάσταση του διαλύµατος νερού που χρησιµοποιείται σαν µέσο
καθαρισµού για το υδροφθόριο µε διάλυµα αιθανόλης, της οποίας τα µόρια δεν είναι
πολικά. Στο τέλος για την αφαίρεση και της αιθανόλης βαπτίζεται το δισκίδιο σε
υγρό CO2, το οποίο µετά εξατµίζεται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος (super critical
drying).
Συνθήκες δηµιουργίας πολυκρυσταλλικού πυριτίου
Οι µηχανικές ιδιότητες του πολυκρυσταλλικού πυριτίου από το οποίο είναι
κατασκευασµένη η µεµβράνη, είναι πολύ ευαίσθητες τόσο ως προς τις συνθήκες
εναπόθεσης του, όσο και ως προς τα επακόλουθα στάδια εµπλουτισµού και θερµικής του
ανόπτισης [36-39]. Εν αντιθέσει οι αισθητήρες πίεσης των οποίων οι µεµβράνες
αποτελούνται από κρυσταλλικό πυρίτιο έχουν πολύ περισσότερο σταθερές µηχανικές
ιδιότητες.
Η κύρια πηγή αυτών των διαφοροποιήσεων είναι το µέγεθος των κρυσταλλίτων του
πολυκρυσταλλικού πυριτίου, καθώς και το επίπεδο των εσωτερικών τάσεων (built in
stress) που έχει. Αυτοί οι δύο παράγοντες εξαρτώνται πάρα πολύ από την θερµοκρασία
ανάπτυξης και επεξεργασίας του. Έτσι οι αισθητήρες πίεσης από πολυκρυσταλλικό
πυρίτιο είναι πολύ ευαίσθητοι ως προς τις διαφοροποιήσεις των µηχανικών ιδιοτήτων
τους.
Ένα άλλος πολύ σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την συµπεριφορά ενός
αισθητήρα από πολυκρυσταλλικό πυρίτιο είναι το γεγονός ότι υποφέρει από φαινόµενα
γήρανσης (aging), δηλαδή την διαφοροποίηση της συµπεριφοράς του µε τον χρόνο.
Κύρια πηγή αυτού του γεγονότος είναι η ύπαρξη κρυσταλλίτων µέσα στο
πολυκρυσταλλικό πυρίτιο οι οποίοι επηρεάζουν την οµοιοµορφία του [37, 38]. Καθώς η
µεµβράνη παραµορφώνεται κατά τη λειτουργία του αισθητήρα οι συνοριακές περιοχές
των κρυσταλλίτων γίνονται πηγές δηµιουργίας τάσεων, οι οποίες διαφοροποιούν µε τον
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χρόνο τις ελαστικές ιδιότητες της. Τα αντίστοιχα φαινόµενα στο κρυσταλλικό πυρίτιο
είναι πολύ περιορισµένα, εφόσον τέτοιου είδους πηγές είναι η ύπαρξη εξαρµόσεων
(dislocations) των οποίων ο αριθµός και η έκταση είναι πολύ περισσότερο
περιορισµένος.
3.4.3.2 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα αισθητήρων πίεσης από πολυκρυσταλλικό πυρίτιο
Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα των αισθητήρων πίεσης που κατασκευάζονται µε
επιφανειακές τεχνικές, είναι το γεγονός ότι υλοποιούνται µε τεχνικές οι οποίες είναι σε
µεγάλο βαθµό συµβατές µε τις κλασσικές κατασκευαστικές τεχνικές των
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Συνέπεια αυτού είναι η σχετικά εύκολη δυνατότητα
ενσωµάτωσης τους σε µια τυπική διαδικασία κατασκευής ολοκληρωµένων κυκλωµάτων
και η εύκολη ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού κυκλώµατος µαζί µε τον αισθητήρα [35,
43].
Η όλη διαδικασία κατασκευής τους είναι αρκετά πολύπλοκη και απαιτεί τη χρήση
τόσο ακριβού εξοπλισµού, όσο και µιας σταθερής κατασκευαστικής γραµµής κατά την
οποία είναι απόλυτα ελεγχόµενοι όλοι οι παράµετροι της. Η επαναλήψιµη παραγωγή
τους προϋποθέτει την ύπαρξη µιας περισσότερο βιοµηχανικής γραµµής κατασκευής,
παρά την ύπαρξη ενός ερευνητικού εργαστηρίου το οποίο ασχολείται µε διάφορες
δραστηριότητες (µη σταθερή γραµµή κατασκευής).
Ωστόσο το µεγάλο µειονέκτηµα τους είναι ο µη ακριβής και επαναλήψιµος
προσδιορισµός των µηχανικών ιδιοτήτων του πολυκρυσταλλικού πυριτίου και τα
φαινόµενα γήρανσης που αυτό εγκυµονεί.
3.4.4 Αισθητήρες πίεσης τύπου χωρητικότητας κατασκευασµένοι µε τεχνικές
όγκου
Για την κατασκευή αισθητήρων πίεσης τύπου χωρητικότητας µε τεχνικές όγκου,
χρησιµοποιούνται δύο δισκίδια. Το πρώτο είναι ένα δισκίδιο πυριτίου από το οποίο
προκύπτει η ελαστική µεµβράνη και το δεύτερο συνήθως είναι ένα δισκίδιο γυαλιού και
παίζει το ρόλο του υποστρώµατος µηχανικής στήριξης και του ακίνητου οπλισµού του
πυκνωτή [25, 27, 29].
Στο σχήµα (13) φαίνεται µια τυπική διαδικασία κατασκευής ενός αισθητήρα τύπου
χωρητικότητας µε τεχνικές όγκου. Τα στάδια που ακολουθούνται είναι τα ακόλουθα:
1.
Αρχικά οξειδώνεται η επιφάνεια του δισκιδίου του πυριτίου και µε λιθογραφία και
ανισοτροπική εγχάραξη δηµιουργούνται οι δύο υπερυψωµένες περιοχές, σχήµα
(13α), οι οποίες σχηµατίζουν την κοιλότητα του αισθητήρα.
2.
Οι δύο αυτές περιοχές εµπλουτίζονται, µε τη χρήση µεγάλης διάχυσης (10h στους
1175oC), µε υψηλή συγκέντρωση βορίου (>1020 ατ./cm3), αφού προηγουµένως έχει
τοποθετηθεί µε λιθογραφία ένα υµένιο οξειδίου το οποίο δρα σαν µάσκα στη
διάχυση, σχήµα (13β).
3.
Με λιθογραφία αφαιρείται η κεντρική περιοχή του οξειδίου, σχήµα (13γ) και
ακολουθεί µικρή διάχυση βορίου ώστε να δηµιουργηθεί η λεπτή µεµβράνη.
4.
Τέλος µε νέα λιθογραφία τοποθετείται ένα διηλεκτρικό πάνω στη µεµβράνη, ώστε
να προστατευτεί ο πυκνωτής από περίπτωση βραχυκυκλώµατος των δύο οπλισµών
του, σχήµα (13δ).
5.
Στο δεύτερο δισκίδιο από γυαλί ανοίγονται εσοχές µέσα στις οποίες εναποτίθεται
µέταλλο, ώστε να σχηµατιστεί ο ακίνητος οπλισµός του πυκνωτή, και οι επαφή µε
την µεµβράνη, σχήµα (13ε).
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Τα δύο δισκίδια αφού ευθυγραµµιστούν συγκολλούνται κάνοντας χρήση ανοδικής
συγκόλλησης πυριτίου σε γυαλί, σχήµα (13ζ).
Τέλος ακολουθεί επιλεκτική εγχάραξη του δισκιδίου του πυριτίου ως προς τη
συγκέντρωσή του σε βόριο, µε EDP και αποµένει απ΄ αυτό µόνο η µεµβράνη και τα
πλευρικά της στηρίγµατα (rims), σχήµα (13η).
Τέλος ακολουθεί το ξέπλυµα του εσωτερικού της κοιλότητας µε αιθανόλη και το
σφράγισµα της [29].

(α)
(α)

πυρίτιο
πυρίτιο

οξείδιο
οξείδιο

(β)
πυρίτιο
(β)
πυρίτιο
περιοχή
εµπλουτισµένη µε
βόριο
περιοχή εµπλουτισµένη µε βόριο
µέταλλο
µέταλλο

(γ)
(γ)

πυρίτιο
πυρίτιο
διηλεκτικό
διηλεκτικό

(δ)
(δ)

πυρίτιο
πυρίτιο

(ε)
(ε)

γυαλί
γυαλί

+
+
πυρίτιο
πυρίτιο

(ζ)
(ζ)

γυαλί
γυαλί
τελική µεµβράνη
τελική µεµβράνη

(η)
(η)

γυαλί
γυαλί

Σχήµα 15. Τυπική διαδικασία κατασκευής αισθητήρων πίεσης τύπου χωρητικότητας µε τεχνικές
Σχήµα
Τυπικήχρησιµοποιεί
διαδικασία κατασκευής
τύπου
τεχνικές
όγκου,13.
η οποία
την ανοδικήαισθητήρων
συγκόλλησηπίεσης
πυριτίου
σεχωρητικότητας
γυαλί και την µε
επιλεκτική
όγκου,
η οποία
χρησιµοποιεί
τηντηανοδική
συγκόλληση
πυριτίου σε γυαλί και την επιλεκτική
εγχάραξης
του πυριτίου
ως προς
συγκέντρωση
του σε βόριο.
εγχάραξη του πυριτίου ως προς τη συγκέντρωση του σε βόριο.

3.4.4.1 Τεχνολογικά προβλήµατα κατασκευής
Για την πραγµατοποίηση της κατασκευαστικής διαδικασίας του σχήµατος 13, απαιτείται η
χρήση 6 επιπέδων λιθογραφίας, η οποίες όµως δεν είναι τόσο κρίσιµες (ως προς τα λάθη
ευθυγράµµισης) όσο τα επίπεδα λιθογραφίας των αισθητήρων πίεσης που
κατασκευάζονται µε επιφανειακές τεχνικές. Το δυσκολότερο κατασκευαστικό στάδιο είναι
η ευθυγράµµιση που απαιτείται κατά τη συγκόλληση των δύο δισκιδίων, καθόσον αυτή
απαιτεί τη χρήση ειδικού εξοπλισµού που να συνδυάζει µηχανή ευθυγράµµισης µε µηχανή
συγκόλλησης.
Για την κατασκευή των αισθητήρων πίεσης απαιτείται η χρήση µιας µεγάλης
διάχυσης (στάδιο 2), η οποία θα δηµιουργήσει την πλευρική βάση της µεµβράνης (rim) και
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µιας µικρότερης (στάδιο 3) µε την οποία θα δηµιουργηθεί η µεµβράνη. Ο κύριος λόγος
που χρειάζεται η κατασκευή των παχιών πλευρικών στηριγµάτων είναι διπλός. Αφενός µ΄
αυτά δηµιουργείται ο χώρος της κοιλότητας του αισθητήρα και αφετέρου εξασφαλίζεται η
απαίτηση στήριξης της λεπτής µεµβράνης πάνω σε µια µεγάλη µάζα του ιδίου υλικού και
όχι απ΄ ευθείας πάνω στο γυάλινο υπόστρωµα [21, 29]. Έτσι εξασφαλίζεται η κατασκευή
µιας περισσότερο σταθερής δοµής και µειώνεται η θερµοκρασιακή εξάρτηση του
αισθητήρα λόγω της διαφορετικής διαστολής του πυριτίου µε το γυαλί. Το µειονέκτηµα
που προκύπτει όµως από τέτοιου είδους κατασκευή είναι η απαίτηση για χρήση
χρονοβόρων κατασκευαστικών διαδικασιών (κατασκευή της µεµβράνης σε δύο στάδια και
χρήση διάχυσης µεγάλου χρονικού διαστήµατος).
Αντίθετα µε τους αισθητήρες πίεσης που κατασκευάζονται µε επιφανειακές τεχνικές,
εδώ η αφαίρεση του εναποµείναντος EDP από τη κοιλότητα του αισθητήρα, δεν οδηγεί σε
κόλληση της µεµβράνης µε το υπόστρωµα για δύο λόγους. Πρώτον σε αυτή τη διαδικασία
το διάκενο των οπλισµών του πυκνωτή είναι µεγαλύτερο [27, 29] από ότι στους
αισθητήρες πίεσης µε πολυκρυσταλλικό πυρίτιο. ∆εύτερον το EDP έχει σαν κύρια βάση
οργανικό διαλύτη και η αφαίρεση του µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αιθανόλη, η οποία
δεν έχει πολικά άτοµα.
Το πρόβληµα όµως αυτής της κατασκευαστική διαδικασίας, όσο αφορά το διάκενο
των οπλισµών του πυκνωτή, είναι ο ακριβής σχεδιασµός του εφόσον για την υλοποίηση
του χρησιµοποιείται ανισοτροπική εγχάραξη (στάδιο 1), η οποία δεν είναι τόσο ελέγξιµη
διαδικασία όσο η εφαρµογή ενός υµενίου οξειδίου. Έτσι σε αυτού του είδους τους
αισθητήρες δεν είναι εύκολη η δηµιουργία λεπτών διακένων (της τάξης του 1µm) µε
µεγάλη επαναληψιµότητα, γεγονός που οδηγεί σε περιορισµό της ευαισθησίας των
αισθητήρων (σχέσεις 27&31), εκτός και αν χρησιµοποιηθούν µεµβράνες µεγάλης
διάστασης [16].
Τέλος ένα πολύ ευαίσθητο στάδιο της τεχνολογικής διαδικασίας είναι η εφαρµογή
του διηλεκτρικού πάνω στη µεµβράνη (στάδιο 4), µε το οποίο προστατεύεται ο
αισθητήρας από πιθανή βραχυκύκλωση των οπλισµών του. Όπως είναι γνωστό [21] τα
διηλεκτρικά υµένια οξειδίου έχουν εσωτερικές συµπιεστικές τάσεις (compressive build in
stress), ενώ τα υµένια νιτριδίου έχουν εσωτερικές εφελκυστικές τάσεις (tensile build in
stress). Έτσι η εφαρµογή ενός υµενίου οξειδίου ή νιτριδίου θα δηµιουργήσει στη
µεµβράνη εκτονωτικές ή εφελκυστικές τάσεις αντίστοιχα, οι οποίες θα µεταβάλλουν
σηµαντικά την συµπεριφορά του αισθητήρα, οδηγώντας την µεµβράνη σε καµπύλωση
προς το υπόστρωµα, στην περίπτωση του οξειδίου ή σε φούσκωµα της, στην περίπτωση
του νιτριδίου, σχήµα 14.
µεµβράνη

µεµβράνη

νιτρίδιο

οξείδιο

(α)

γυαλί

(β)

γυαλί

Σχήµα 14. Η εναπόθεση οξειδίου σαν διηλεκτρικού πάνω στη µεµβράνη δηµιουργεί σ΄ αυτή
εκτονωτικές τάσεις και την καµπυλώνει προς τα κάτω (α), ενώ το νιτρίδιο δηµιουργεί στη
µεµβράνη συµπιεστικές τάσεις και την καµπυλώνει προς τα πάνω (β).

Για να αποφευχθεί αυτή η καµπύλωση πρέπει να εναποτεθεί σαν διηλεκτρικό ένα
διπλό στρώµα από οξείδιο και νιτρίδιο [23], ώστε να πραγµατοποιηθεί αντιστάθµιση των
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τάσεων. Αυτή η διπλή εναπόθεση όµως είναι πολύ ευαίσθητη ως προς τις συνθήκες της
και αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα διαφοροποίησης της συµπεριφοράς των
αισθητήρων σε διαφορετικές κατασκευαστικές σειρές.
3.4.4.2 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα αισθητήρων πίεσης µε τεχνικές όγκου
Το βασικό πλεονέκτηµα αυτού του είδους των αισθητήρων πίεσης είναι η σταθερότητα
της δοµής τους αφού και η ελαστική µεµβράνη κατασκευάζεται από κρυσταλλικό πυρίτιο
το οποίο προσφέρει σηµαντικά καλύτερες και περισσότερο ελέγξιµες µηχανικές ιδιότητες.
Επιπλέον η όλη κατασκευαστική διαδικασία είναι περισσότερο απλή από ότι στους
αισθητήρες πιεζοαντίστασης, παρόλο που απαιτούνται και εδώ πολλά κατασκευαστικά
στάδια, µε µόνα κρίσιµα σηµεία την ευθυγράµµιση των δύο δισκιδίων και την προσεκτική
εφαρµογή του διηλεκτρικού.
Το κύριο µειονέκτηµα που παρουσιάζουν είναι η δυσκολία ολοκλήρωσης του
ηλεκτρονικού κυκλώµατος µαζί µε τον αισθητήρα, γεγονός που αυξάνει το κόστος ενός
τελικού προϊόντος µιας και απαιτείται η κατασκευή ενός υβριδικού συστήµατος [20, 28,
29].
3.4.5
Εξεζητηµένες δοµές αισθητήρων πίεσης
Εκτός από τις κύριες δοµές των αισθητήρων πίεσης τύπου πιεζοαντίστασης και αυτών
τύπου χωρητικότητας κατασκευασµένων µε επιφανειακές ή τεχνικές όγκου, έχουν υπάρξει
και άλλες περισσότερο εξεζητηµένες δοµές αισθητήρων πίεσης. Αυτές οι προσπάθειες
κινούνται γενικά σε τέσσερις κατευθύνσεις: τους αισθητήρες πίεσης που χρησιµοποιούν
ταλαντωτή MOS, τους αισθητήρες πίεσης µε δοµή FET, τους οπτικούς αισθητήρες πίεσης
και τους αισθητήρες πίεσης που συνδυάζουν διαφορετικές δοµές.
3.4.5.1 Αισθητήρες πίεσης που χρησιµοποιούν δοµές MOS
Πρόκειται για µια πολλά υποσχόµενη προσπάθεια που έχει δώσει αξιοσηµείωτα
αποτελέσµατα [44, 45]. Στην ουσία αποτελεί µια δοµή παρόµοια µε αυτή του σχήµατος
8α, στην οποία αντί για ολοκλήρωση τεσσάρων πιεζοαντιστάσεων, ολοκληρώνεται
περιµετρικά της µεµβράνης ένας ταλαντωτής δακτυλίου τεχνολογίας MOS* (MOS ring
oscillator). Λόγω της παραµόρφωσης της µεµβράνης και των επακόλουθων τάσεων που
δηµιουργούνται πάνω της αλλάζει η συχνότητα ταλάντωσης. Συνεπώς η έξοδος του
αισθητήρα λόγω των διαφορετικών πιέσεων, είναι ένα ψηφιακό σήµα µεταβαλλόµενης
συχνότητας.
Μαζί µε την ολοκλήρωση του ταλαντωτή ολοκληρώνεται και το ηλεκτρονικό
κύκλωµα ελέγχου του, το οποίο λόγω της φύσεως του µετρούµενου σήµατος είναι
ψηφιακό, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη ταυτόχρονης ολοκλήρωσης αναλογικών
κυκλωµάτων. Με αυτόν τον τρόπο τελικά παράγεται ένας ολοκληρωµένος αισθητήρας
πίεσης ψηφιακά ελεγχόµενος, ο οποίος µπορεί να είναι σχεδιασµένος έτσι ώστε να
αποτελεί µέρος µια τυπικής γραµµής παραγωγής ψηφιακών κυκλωµάτων.
3.4.5.2 Αισθητήρες πίεσης µε δοµή FET
Πρόκειται για ένα αισθητήρα πίεσης κατασκευασµένο µε επιφανειακές τεχνικές και στον
οποίο πάνω στην ελαστική µεµβράνη ολοκληρώνεται η πύλη ενός FET τρανζίστορ [46,
*

∆ηλαδή ένας ταλαντωτής που αποτελείται από µια περιττή σειρά πυλών αντιστροφής, των οποίων η έξοδος της
µιας είναι είσοδος της άλλης. Καθώς σκανδαλίζεται το κύκλωµα ξεκινάει µια ταλάντωση τετραγωνικού παλµού
λόγω της χρονικής καθυστέρησης που υπάρχει από πύλη σε πύλη. Η συχνότητα ταλάντωσης καθορίζεται από τον
χρόνο µεταγωγής κάθε πύλης σε συνδυασµό µε τον συνολικό αριθµό του.
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47], σχήµα (14). Εάν παραµορφωθεί η
µεµβράνη
µεµβράνη λόγω της ασκούµενης πίεσης
πύλη
και ενώ η πύλη είναι υπό σταθερό
δυναµικό, τότε θα αλλάξει το ηλεκτρικό
πεδίο (εφόσον µεταβάλλεται η απόσταση)
πηγή
απαγωγός
που ασκεί η πύλη στο αγώγιµο µεταξύ
απαγωγού και καταβόθρας. Συνεπώς θα
κανάλι
αλλάξει και η χαρακτηριστική I-V του
υπόστρωµα
τρανζίστορ αντίστοιχα όπως θα άλλαζε
για διαφορετικές τάσεις πύλης ενός απλού Σχήµα 14. Σχηµατική αναπαράσταση ενός
τρανζίστορ FET.
αισθητήρα πίεσης τύπου FET.
Παρόλο που φαίνεται σαν µια καλή
ιδέα, είναι πολύ δύσκολα υλοποιήσιµη, µιας και απαιτεί την εφαρµογή πολλών επιπέδων
λιθογραφίας διατηρώντας ταυτόχρονα και όλα τα κατασκευαστικά προβλήµατα που
περιγράφηκαν στην παράγραφο 3.4.3.1.
3.4.5.3 Οπτικοί αισθητήρες πίεσης
Σ΄ αυτούς κατασκευάζεται µια µεµβράνη χρησιµοποιώντας τεχνικές όγκου και πάνω στο
υπόστρωµα (κάτω από τη µεµβράνη) είναι προσαρµοσµένη µια οπτική ίνα. Η
παραµόρφωση της µεµβράνης λόγω της ασκούµενης πίεσης µετριέται απ’ ευθείας µε
µεθόδους συµβολοµετρίας, από την διαφορά φάσης µεταξύ του προσπίπτοντος φωτός (από
την οπτική ίνα) και του ανακλώµενου (από την µεµβράνη).
Η διαδικασία κατασκευής ενός οπτικού αισθητήρα πίεσης όσον αφορά την
δηµιουργία της µεµβράνης είναι παρόµοια µε αυτή ενός αισθητήρα πίεσης τύπου
πιεζοαντίστασης. Λόγω όµως της απαιτούµενης προσαρµογής της οπτικής ίνας, η όλη
διαδικασία προϋποθέτει ειδική επεξεργασία του υποστρώµατος και ευθυγράµµιση του µε
το δισκίδιο της µεµβράνης κατά την συγκόλληση τους [48, 49].
Ένας τέτοιος αισθητήρας διαφοροποιείται σηµαντικά από τους κοινούς
ηλεκτρονικούς αισθητήρες, εφόσον κατά τη διαδικασία µέτρησης απαιτείται ειδικός
οπτοηλεκτρονικός εξοπλισµός. Το πλεονέκτηµα µιας τέτοιας διάταξης είναι η µεγάλη
ανοσία της σε εξωτερικούς θορύβους, γεγονός που καθιστά δυνατή την οδήγηση του
µετρούµενου σήµατος σε µεγάλες αποστάσεις (ακόµα και µέσα από αφιλόξενο περιβάλλον
µεγάλου ηλεκτροµαγνητικού πεδίου), χωρίς την ύπαρξη σηµαντικών απωλειών.
3.4.5.4 Αισθητήρες πίεσης ειδικών προδιαγραφών
Πρόκειται για ειδικές κατασκευές (και τις περισσότερες φορές ιδιαίτερα πολύπλοκες) οι
οποίες εξυπηρετούν έναν αισθητήρα πίεσης ειδικών προδιαγραφών ή έναν αισθητήρα
πίεσης βελτιωµένης απόδοσης. Σε αυτού του είδους τις κατασκευές δεν υπάρχει κάποια
σταθερή σχεδιαστική αρχή, εφόσον ανάλογα τις ειδικές απαιτήσεις της εφαρµογής
ακολουθείται διαφορετική κατασκευή. Σαν παράδειγµα αναφέρουµε πέντε διαφορετικές
κατασκευές, αισθητήρων πίεσης εδικών προδιαγραφών.
Για την µέτρηση της βαροµετρικής πίεσης οι Y. Zhang και K.D.Wise έχουν
προτείνει [50] την κατασκευή ενός αισθητήρα πίεσης τύπου χωρητικότητας, ο οποίος θα
αποτελείται από τέσσερις διαφορετικής διαµέτρου µεµβράνες. Κάθε µια µεµβράνη
προσφέρει µεγαλύτερη ευαισθησία σε µια συγκεκριµένη υποπεριοχή, της µετρούµενης
πίεσης. Έτσι η τιµή της µετρούµενης πίεσης, ανάλογα στην υποπεριοχή στην οποία
ανήκει, µετριέται και από διαφορετική µεµβράνη. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται
υψηλής ακρίβειας µετρήσεις, όµως στην ουσία απαιτείται η χρήση τεσσάρων αισθητήρων
πίεσης.
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Με παρόµοια λογική ο P. Pons έχει προτείνει [25] την κατασκευή ενός αισθητήρα
πίεσης τύπου χωρητικότητας ο οποίος θα αποτελείται από δύο στοιχεία, µε διαφορετική
απόκριση το κάθε ένα. Μετρώντας όχι το κάθε στοιχείο ξεχωριστά, αλλά κάποιο
συνδυασµό τους (πχ. τους λόγους C1/C2 ή (C1-C2)/(C1+C2)…) είναι δυνατόν να έχουµε
απόκριση µε µικρότερη θερµοκρασιακή εξάρτηση ή περισσότερο γραµµική συµπεριφορά.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο R. Puers, έχει προτείνει [51] την κατασκευή ενός
αισθητήρα πίεσης που θα αποτελείται από έναν τύπου χωρητικότητας και έναν τύπου
πιεζοαντίστασης για να επιτευχθεί και πάλι µικρότερη θερµοκρασιακή εξάρτηση.
Ο B. P. Gogoi [52] έχει προτείνει την κατασκευή ενός ειδικού τύπου αισθητήρα
πίεσης τύπου χωρητικότητας, στον οποίο έχει προστεθεί πάνω από την µεµβράνη ένα τρίτο
ηλεκτρόδιο. Καθώς η µεµβράνη παραµορφώνεται από την εξωτερική πίεση, µε συνδυασµό
ηλεκτρικών πεδίων µεταξύ της µεµβράνης και του κάτω ηλεκτροδίου και της µεµβράνης
και του πάνω ηλεκτροδίου ξανατοποθετείται η µεµβράνη στην αρχική της θέση
(χωρητικότητα Co). Έτσι η διαδικασία µέτρησης µετατρέπεται από την µέτρηση της
χωρητικότητας της µεµβράνης, στην εφαρµογή του κατάλληλου συνδυασµού τάσεων ώστε
να διατηρηθεί σταθερή η αρχική χωρητικότητας της µεµβράνης. Με τον τρόπο αυτό
αποφεύγεται η µηχανική καταπόνηση της µεµβράνης και αυξάνει η ακρίβεια και το εύρος
της µετρούµενης πίεσης (περιοχή λειτουργίας του αισθητήρα).
Τέλος ο B. Hök [53], έχει προτείνει την κατασκευή µιας αρκετά πολύπλοκης
διαµόρφωσης ενός αισθητήρα πίεσης µε τον συνδυασµό µιας αντλίας πίεσης, η οποία
µεταβάλει την πίεση αναφοράς της µεµβράνης, ώστε να ισοσταθµίζεται η εξωτερικά
ασκούµενη πίεση. Πρόκειται για µια προσπάθεια παρόµοια µε την προηγούµενη, που
σκοπό έχει να αυξήσει την δυναµική περιοχή µέτρησης του αισθητήρα.
3.5

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΙΕΣΗΣ
Συγκρίνοντας τις κατηγορίες αισθητήρων πίεσης οι οποίες παρουσιάστηκαν
προηγουµένως, µπορούµε να εξάγουµε τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
Οι αισθητήρες πίεσης τύπου χωρητικότητας προσφέρουν µία έως δύο τάξεις
µεγέθους µεγαλύτερη ευαισθησία από αυτούς τύπου πιεζοαντίστασης, ενώ έχουν
ταυτόχρονα τόσο µικρότερη θερµοκρασιακή εξάρτηση [16], όσο και µικρότερη
κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία τους. Επίσης σαν συσκευές έχουν σηµαντικά
µεγαλύτερες δυνατότητες ελαχιστοποίησης των διαστάσεων τους, όπου αυτό απαιτείται.
Από την άλλη το σήµα εξόδου των αισθητήρων πίεσης τύπου πιεζοαντίστασης
επεξεργάζεται ευκολότερα ηλεκτρονικά (signal conditioning), σε σχέση µε την
µετρούµενη χωρητικότητα και κατά συνέπεια µπορεί ευκολότερα να τροποποιηθεί βάση
κάποιου προτύπου εξόδου.
Από τους αισθητήρες πίεσης τύπου χωρητικότητας αυτοί που κατασκευάζονται µε
επιφανειακές τεχνικές παρουσιάζονται περισσότερο κατάλληλοι για την προσαρµογή τους
σε µια τυπική γραµµή παραγωγής ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, προϋποθέτουν όµως την
ύπαρξη ακριβού και εξεζητηµένου εξοπλισµού, ενώ ταυτόχρονα υποφέρουν από τα
προβλήµατα της µηχανικής ευστάθειας του πολυκρυσταλλικού πυριτίου από το οποίο
κατασκευάζεται η ελαστική µεµβράνη. Αντίθετα οι αισθητήρες πίεσης τύπου
χωρητικότητας οι οποίοι κατασκευάζονται µε τεχνικές όγκου, παρόλο που έχουν την
µικρότερη συµβατότητα µε µια κατασκευαστική γραµµή ολοκληρωµένων κυκλωµάτων,
παρουσιάζουν πολύ µεγάλη σταθερότητα, διατηρώντας ταυτόχρονα όλα τα πλεονεκτήµατα
των αισθητήρων τύπου χωρητικότητας. Οι απαιτήσεις δε σε τεχνικό εξοπλισµό κρίνονται
στα πλαίσια των αισθητήρων πίεσης τύπου πιεζοαντίστασης, δηλαδή χαµηλές.
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Τέλος από τις υπόλοιπες δοµές αισθητήρων πίεσης, πολλά υποσχόµενη φαίνεται να
είναι αυτή που χρησιµοποιεί ταλαντωτές τύπου δακτυλίου (ring oscillator), καθώς
συνδυάζει µεγάλη συµβατότητα µε µια γραµµή ηλεκτρονικών κυκλωµάτων, µεγάλη
ευαισθησία και ψηφιακή έξοδο. Η κατασκευή τους όµως προϋποθέτει την ύπαρξη µιας
κατασκευαστικής γραµµής ηλεκτρονικών κυκλωµάτων, δηλαδή είναι απαιτητική όσο
αφορά τις απαιτήσεις εξοπλισµού.
Στους πίνακες (3) & (4) παρουσιάζονται συγκριτικά τα κύρια χαρακτηριστικά των
διαφόρων τεχνολογιών κατασκευής αισθητήρων πίεσης.
Πίνακας 3. Σύγκριση αισθητήρων πίεσης τύπου πιεζοαντίστασης και χωρητικότητας.
;
;
;
:
:
:
:

Αισθ. πίεσης τύπου πιεζοντίστασης
Ευκολία επεξεργασίας σήµατος
Μεγάλη σταθερότητα
Ευκολία ολοκλήρωσης ηλεκτρονικού
κυκλώµατος ελέγχου.
Μικρή ευαισθησία
Μεγάλη θερµοκρασιακή εξάρτηση
Μεγάλη κατανάλωση
Μικρά περιθώρια ελαχιστοποίησης των
διαστάσεων τους

;
;
;
;
:

Αισθ. πίεσης τύπου χωρητικότητας
Μεγάλη ευαισθησία
Μικρή θερµοκρασιακή εξάρτηση
Μικρή κατανάλωση
Μεγάλα περιθώρια ελαχιστοποίησης των
διαστάσεων τους
∆υσκολία επεξεργασίας σήµατος

Πίνακας 4. Σύγκριση τεχνικών κατασκευής αισθητήρων πίεση τύπου χωρητικότητας.

:

Με επιφανειακές τεχνικές
Μεγάλη συµβατότητα µε γραµµή
κατασκευής ολοκληρωµένων
κυκλωµάτων
Ευκολία ολοκλήρωσης ηλεκτρονικού
κυκλώµατος ελέγχου
Όχι καλή σταθερότητα

:

Απαίτηση εξειδικευµένου εξοπλισµού

;
;

;

Με τεχνικές όγκου
Μεγάλη σταθερότητα

;

Ευκολία κατασκευής

:

Μικρή συµβατότητα µε γραµµή
κατασκευής ολοκληρωµένων
κυκλωµάτων
∆υσκολία ολοκλήρωσης ηλεκτρονικού
κυκλώµατος ελέγχου

:
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4
Σχεδιασµός και κατασκευή
του αισθητήρα πίεσης

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται λεπτοµερώς η διαδικασία
κατασκευής που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση των αισθητήρων
πίεσης. Ακολουθείται η χρονολογική εξέλιξη της όλης διαδικασίας,
από την σχεδίασή της, την επίλυση των προβληµάτων που
αντιµετωπίστηκαν µέχρι τις τροποποιήσεις που απαιτήθηκαν, έτσι
ώστε η τελική δοµή των αισθητήρων πίεσης να είναι αξιόπιστη και
να έχει προβλέψιµη συµπεριφορά. Για την όλη ανάπτυξη
απαιτήθηκαν περισσότερο από τέσσερα χρόνια, δεδοµένου ότι
πραγµατοποιήθηκε η υλοποίηση περισσοτέρων των 10
κατασκευαστικών διαδικασιών, και χρειάστηκε η τροποποίηση
αρκετών κρίσιµων τεχνικών λεπτοµερειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4.1

Σχεδιασµός και κατασκευή του αισθητήρα πίεσης

-91-

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ
Οι αρχικές απαιτήσεις από τη διαδικασία και το είδος κατασκευής είναι η δηµιουργία ενός
αισθητήρα πίεσης κατάλληλου για ιατρικές εφαρµογές, ο οποίος θα είναι δυνατόν είτε να
εµφυτευτεί σε κάποια αορτή του ανθρώπινου σώµατος, είτε να τοποθετηθεί πάνω σε
κάποιο καθετήρα. Οι απαιτήσεις από ένα αισθητήρα πίεσης που πληρεί τις παραπάνω
προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:
Περιοχή λειτουργίας.
Η φυσιολογική αρτηριακή πίεση διαστολής (η µεγάλη πίεση) είναι 120mmHg και η
µέγιστη δυνατή είναι 220mmHg, αντίστοιχα η φυσιολογική αρτηριακή πίεση συστολής (η
µικρή) είναι 70mmHg, ενώ µπορεί να κυµανθεί από 50mmHg έως 120mmHg. Η
θερµοκρασιακή περιοχή λειτουργίας του ανθρώπινου σώµατος είναι από 35oC, έως 42οC,
µε µέση τιµή τους 37.2oC. Συνεπώς ο αισθητήρας πίεσης θα πρέπει να δουλεύει σε µια
δυναµική περιοχή από 0 έως 300mmHg βαθµωτής πίεσης και για περιοχή θερµοκρασιών
από 32oC έως 42oC.
Χρόνος απόκρισης
Η απόκριση του αισθητήρα επιβάλλεται να είναι καλύτερη από το διπλάσιο της µέγιστης
ανθρώπινης καρδιακής συχνότητας, η οποία είναι 200 παλµοί/min, δηλαδή θα πρέπει να
έχει χρόνο απόκρισης καλύτερο από 0.1sec.
∆ιαστάσεις και κατανάλωση
Οι διαστάσεις του χρειάζεται να είναι όσο το δυνατόν µικρότερες, µε µέγιστη διάσταση
τέτοια που να µην υπερβαίνει το 1mm. Παράλληλα η κατανάλωση του να είναι η ελάχιστη
δυνατή, έτσι ώστε να µπορεί να ικανοποιήσει την συνθήκη της εµφύτευσης.
Εκτός από τις παραπάνω απαιτήσεις οι οποίες αφορούν την λειτουργία του
αισθητήρα, η όλη διαδικασία κατασκευής θα πρέπει να είναι απλή (γεγονός που
εξασφαλίζει τη µεγιστοποίηση της απόδοσης της κατασκευαστικής διαδικασίας), τα υλικά
και τα µέσα που χρησιµοποιούνται να είναι συµβατά µε την µικροηλεκτρονική και τέλος
να µην απαιτεί την ύπαρξη εξειδικευµένου εξοπλισµού. Το τελικό ζητούµενο είναι η
δηµιουργία ενός αξιόπιστου αισθητήρα πίεσης, µικρών διαστάσεων, ώστε να
διασφαλίζεται η δυνατότητα εµφύτευσης του µέσα στο ανθρώπινο σώµα.
Τέλος κατά την ανάπτυξη της τεχνολογίας κατασκευής θα ήταν επιθυµητό να είναι
δυνατή η εύκολη µετατροπή της όλης κατασκευαστικής διαδικασίας και σε
µικροµηχανικές εφαρµογές άλλου τύπου. Η κατασκευή του αισθητήρα πίεσης θα ήταν
θεµιτό λοιπόν να αποφέρει και την τεχνογνωσία ανάπτυξης και άλλων µικροµηχανικών
εφαρµογών, όπως αισθητήρες επιτάχυνσης (accelerometer), αφής (tactile sensor), δύναµης
(force sensor), υγρασίας (humidy sensor) ή ακόµα και µετατροπείς-αναλυτές ηχητικών
κυµάτων.
4.1.1
Επιλογή είδους αισθητήρα
Λαµβάνοντας τα παραπάνω υπόψη καταλήγουµε στα ακόλουθα:
Η επιλογή των αισθητήρων πίεσης τύπου πιεζοαντίστασης και τύπου ταλαντωτή
δακτυλίου (§3.4.1 & §3.4.5.1, Κεφ.3 αντίστοιχα) κρίνεται ως µη κατάλληλη κυρίως λόγω
της µεγάλης επιφάνειας που απαιτούν αυτές οι δοµές. Επίσης οι πρώτοι έχουν υψηλή
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κατανάλωση και χαµηλή ευαισθησία, ενώ οι δεύτεροι απαιτούν χρονοβόρα και πολύπλοκη
κατασκευαστική διαδικασία.
Η επιλογή των αισθητήρων πίεσης τύπου χωρητικότητας ή τύπου FET (§3.4.3 &
§3.4.5.2, Κεφ.3 αντίστοιχα) οι οποίοι κατασκευάζονται µε επιφανειακές τεχνικές, ενώ
είναι κατάλληλοι από πλευράς µεγέθους και κατανάλωσης απαιτούν ειδικό εξοπλισµό,
γεγονός που αυξάνει τον συντελεστή δυσκολίας της κατασκευαστικής διαδικασίας. Επίσης
υποφέρουν από φαινόµενα γήρανσης του υλικού της µεµβράνης (πολυκρυσταλλικού
πυριτίου), γεγονός που τους καθιστά ακατάλληλους για να εµφυτευτούν στον άνθρωπο,
αφού η αντικατάσταση τους απαιτεί χειρουργική επέµβαση.
Οι οπτικοί αισθητήρες πίεσης (§3.4.5.3, Κεφ.3) είναι κατάλληλοι µόνο για
προσαρµογή τους σε καθετήρες και συνεπώς κρίνονται ακατάλληλοι.
Το µόνο είδος αισθητήρων πίεσης το οποίο συγκεντρώνει όλα εκείνα τα
χαρακτηριστικά τα οποία τον κάνουν κατάλληλο για ιατρικές εφαρµογές είναι οι
αισθητήρων πίεσης τύπου χωρητικότητας κατασκευασµένοι µε τεχνικές όγκου. Το
συγκεκριµένο είδος αισθητήρων προσφέρει υψηλή ευαισθησία, χαµηλή κατανάλωση,
δυνατότητα ελαχιστοποίησης των διαστάσεων του, ενώ αποτελούν σταθερές µε τον χρόνο
δοµές οι οποίες δεν παρουσιάζουν φαινόµενα γήρανσης.
4.2

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΙΕΣΗΣ
Όπως φαίνεται και από τη (§3.4.4, Κεφ.3) η οποία περιγράφει µια τυπική κατασκευαστική
διαδικασία ενός αισθητήρα πίεσης τύπου χωρητικότητας µε τεχνικές όγκου [1-4],
ορισµένα σηµεία στην διαδικασία κατασκευής την καθιστούν επιρρεπή σε σφάλµατα, είτε
την δυσχεραίνουν. Αυτά τα σηµεία είναι τα ακόλουθα:
1. Ο ορισµός της κοιλότητας του πυκνωτή και το διάκενο των οπλισµών του
πραγµατοποιείται µε απλή ανισοτροπική εγχάραξη (τεχνικές φραγής εγχάραξης –
etch-stop), στάδιο 1, η οποία σαν διαδικασία δεν είναι απόλυτα ελεγχόµενη. Συνέπεια
αυτού είναι η µία από τις τρεις κρίσιµες παραµέτρους του αισθητήρα, οι οποίες
καθορίζουν την ευαισθησία του, αυτή του διάκενου d – σχέσεις (27) & (31), να είναι
πηγή σφάλµατος για την τελική συµπεριφορά του αισθητήρα. Επιπρόσθετα η
κατασκευή της κοιλότητας δεν επιτυγχάνει και το ταυτόχρονο σφράγισµά της, το
οποίο πρέπει να πραγµατοποιηθεί ξεχωριστά στο στάδιο 8.
2. Για να συγκολληθεί το δισκίδιο της µεµβράνης στο γυάλινο υπόστρωµα, απαιτείται η
δηµιουργία των µαζών στήριξης (rims) η οποία επιτυγχάνεται µε χρονοβόρα διάχυση,
στάδιο 2. Λόγω του ότι η διαδικασία της διάχυσης (§2.2.2, Κεφ.2) τεχνολογικά δεν
είναι απόλυτα ελέγξιµη , υπάρχει ο κίνδυνος διαφοροποίησης του πάχους των
στηριγµάτων από δισκίδιο σε δισκίδιο.
3. Κατά την συγκόλληση των δύο δισκιδίων απαιτείται η ευθυγράµµιση τους, γεγονός
που αυξάνει την δυσκολία της όλης διαδικασίας. Επιπρόσθετα η συγκόλληση πυριτίου
σε γυαλί, λόγω των διαφορετικών συντελεστών θερµικής διαστολής, είναι πηγή
τάσεων εξαρτώµενων από τη θερµοκρασία πάνω στη µεµβράνη [5].
4. Τέλος για την επίτευξη της όλης διαδικασίας απαιτείται η χρήση αρκετών (έξι)
επιπέδων λιθογραφίας, τα οποία παρόλο που δεν είναι πολύ κρίσιµα από πλευράς
λάθους ευθυγράµµισης αυξάνουν την πολυπλοκότητα της όλης κατασκευής.
Για τους παραπάνω τέσσερις λόγους αναπτύξαµε µια νέα διαδικασία κατασκευής [6,
7] η οποία βασίζεται στην υδροφιλική θερµική συγκόλληση πυριτίου σε πυρίτιο (§2.3.3.2,
Κεφ.2) και στην ανισοτροπική εγχάραξη µε τεχνική φραγής εγχάραξης (etch-stop), µε
διάλυµα EDP. Η νέα διαδικασία κατασκευής απαιτεί την ύπαρξη µόνο τριών, µη κρίσιµων
επιπέδων λιθογραφίας (δηλαδή επιπέδων λιθογραφίας τα οποία έχουν µεγάλα περιθώρια
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σφάλµατος κατά την ευθυγράµµιση τους). Επιπρόσθετα δεν απαιτείται η ευθυγράµµιση
των δύο συγκολληµένων δισκιδίων, ενώ ο ορισµός των κρίσιµων παραµέτρων του
αισθητήρα (διάσταση πλευράς, πάχος µεµβράνης και διάκενο πυκνωτή) γίνεται µε απλό
και απόλυτα ελεγχόµενο τρόπο.
4.2.1
Περιγραφή της νέας διαδικασίας κατασκευής
Στο σχήµα 1, παρουσιάζονται τα κατασκευαστικά στάδια της νέας διαδικασίας που
αναπτύξαµε για την κατασκευή αισθητήρων πίεσης τύπου χωρητικότητας µε τεχνικές
όγκου.
Στην κατασκευαστική διαδικασία χρησιµοποιούνται δύο δισκίδια πυριτίου, το

Σχήµα 1. Η κατασκευαστική διαδικασία του αισθητήρα πίεσης χωρίζεται σε τρία µέρη. Α) Την
επεξεργασία του δισκιδίου 1, το οποίο είναι το δισκίδιο της µεµβράνης, Β) την επεξεργασία του
δισκιδίου 2, το οποίο είναι το δισκίδιο του υποστρώµατος και Γ) την επεξεργασία των
συγκολληµένων δισκιδίων 1&2. Η όλη διαδικασία είναι αυτοευθυγραµµιζόµενη και απαιτεί µόνο
τρία επίπεδα λιθογραφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Σχεδιασµός και κατασκευή του αισθητήρα πίεσης

-94-

πρώτο, το οποίο είναι το δισκίδιο της µεµβράνης, είναι δισκίδιο πυριτίου τύπου p
(εµπλουτισµένο µε βόριο) αγωγιµότητας 1-3 Ωcm, ενώ το δεύτερο, το οποίο είναι το
δισκίδιο του υποστρώµατος, είναι ένα δισκίδιο πυριτίου τύπου n (εµπλουτισµένο µε
φώσφορο) της ίδιας αγωγιµότητας. Η όλη διαδικασία χωρίζεται σε τρία µέρη, την
επεξεργασία του δισκιδίου της µεµβράνης, την επεξεργασία του δισκιδίου του
υποστρώµατος και τέλος την κοινή επεξεργασία των συγκολληµένων δισκιδίων 1&2.
Μέρος Α. Επεξεργασία δισκιδίου µεµβράνης (στάδια Α1-Α4 σχήµατος 1)
Α1. Αρχικά οξειδώνεται σε υγρή ατµόσφαιρα το δισκίδιο της µεµβράνης ώστε να
σχηµατιστεί ένα παχύ υµένιο οξειδίου του πυριτίου.
Α2. Με φωτολιθογραφία ανοίγεται ένα παράθυρο στο οξείδιο του πυριτίου κάνοντας
χρήση διαλύµατος BHF*. Το παράθυρο που ανοίγεται σε αυτό το στάδιο καθορίζει
την επιφάνεια και το σχήµα της µεµβράνης που θα σχηµατιστεί, ενώ ταυτόχρονα
παίζει τον ρόλο της κοιλότητας του αισθητήρα.
Α3. Μέσω του ανοιγµένου παραθύρου που σχηµατίστηκε στο προηγούµενο βήµα,
εµπλουτίζεται το εκτεθειµένο πυρίτιο µε βόριο σε υψηλή συγκέντρωση. Η περιοχή η
οποία είναι εµπλουτισµένη µε υψηλή συγκέντρωση βορίου θα αποτελέσει στο τέλος
την µεµβράνη του αισθητήρα. Συνεπώς στο στάδιο αυτό καθορίζεται το πάχος της
προς σχηµατισµό µεµβράνης.
Α4. Τέλος κάνοντας χρήση φωτολιθογραφίας ανοίγεται ένα δεύτερο παράθυρο, δίπλα
από το παράθυρο της µεµβράνης, µέσω του οποίου στο τέλος θα δηµιουργηθεί η
ηλεκτρική επαφή µε το υπόστρωµα.
Μέρος Β. Επεξεργασία δισκιδίου υποστρώµατος (στάδια Β1-Β2 σχήµατος 1)
Β1. Αρχικά εµπλουτίζεται µε φώσφορο η επιφάνεια του δισκιδίου ώστε να καταστεί
αγώγιµη. Η επιφάνεια του υποστρώµατος παίζει τον ρόλο του ακίνητου οπλισµού
του πυκνωτή που θα κατασκευαστεί.
Β2. Τέλος αναπτύσσεται ένα λεπτό υµένιο οξειδίου του πυριτίου, το οποίο δρα ως
µονωτικό διηλεκτρικό µεταξύ των οπλισµών του πυκνωτή, ώστε αυτός να µην
βραχυκυκλώσει σε πιθανή επαφή µεµβράνης και υποστρώµατος.
Μέρος Γ. Κοινή επεξεργασία και των δύο δισκιδίων (στάδια Γ1-Γ4 σχήµατος 1)
Γ1. Μετά την ξεχωριστή επεξεργασία των δύο δισκιδίων συγκολλούνται, κάνοντας
χρήση της θερµικής συγκόλλησης πυριτίου, (§2.3.3.2, Κεφ.2). Σε αυτό το στάδιο
πραγµατοποιείται και η σφράγιση της κοιλότητας του πυκνωτή, της οποίας η πίεση
αναφοράς καθορίζεται από την πίεση του περιβάλλοντος την στιγµή που φέρνουµε
σε επαφή τα δύο δισκίδια.
Γ2. Ακολουθεί η αφαίρεση του πυριτίου το οποίο είναι χαµηλά εµπλουτισµένο µε βόριο.
Αυτό πραγµατοποιείται µε ανισοτροπική εγχάραξη πυριτίου, επιλεκτική ως προς τον
εµπλουτισµό του σε βόριο. Από το δισκίδιο της µεµβράνης αποµένει µόνο το παχύ
οξείδιο, το οποίο δηµιουργεί την κοιλότητα του πυκνωτή, και η µεµβράνη πυριτίου,
η οποία σφραγίζει ερµητικά αυτή την κοιλότητα.
Γ3. Ακολουθεί η εµβάπτιση του δισκιδίου σε διάλυµα BHF, ώστε να αφαιρεθεί από το
παράθυρο επαφής µε το υπόστρωµα (στάδιο Α4) το λεπτό υµένιο οξειδίου του
πυριτίου.

*

Το BHF είναι διάλυµα υδροφθορίου συγκέντρωσης 50% και φθοριούχου αµµωνίου συγκέντρωσης 40% σε
αναλογία 1:7 το οποίο χρησιµοποιείται για την εγχάραξη του οξειδίου του πυριτίου µε ρυθµό 700Å/min.
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Γ4. Τέλος ακολουθεί η εναπόθεση αλουµινίου, το οποίο εγχαράσσεται κάνοντας χρήση
του τρίτου επιπέδου λιθογραφίας. Στο στάδιο αυτό ολοκληρώνεται η κατασκευή του
αισθητήρα µε την πραγµατοποίηση των ηλεκτρικών επαφών, α) µε την µεµβράνη
(κινούµενος οπλισµός του πυκνωτή) και β) µε το υπόστρωµα (ακίνητος οπλισµός
του πυκνωτή.
Στο σχήµα (2) φαίνεται µια τρισδιάστατη σχηµατική αναπαράσταση του αισθητήρα πίεσης
ο οποίος κατασκευάζεται µε τη παραπάνω διαδικασία.

Σχήµα 2. Τρισδιάστατη σχηµατική αναπαράσταση του αισθητήρα πίεσης.

4.2.2
Πλεονεκτήµατα της νέας διαδικασία κατασκευής - παρατηρήσεις
Συγκρίνοντας τη νέα διαδικασία κατασκευής µε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία κατασκευής
αισθητήρων πίεσης τύπου χωρητικότητας, είναι εύκολο να διαπιστωθεί ότι η νέα
διαδικασία είναι σηµαντικά απλούστερη και κατά συνέπεια κατασκευαστικά περισσότερο
αξιόπιστη. Τα κεντρικά σηµεία στα οποία καινοτοµήσαµε σε σχέση µε άλλες τεχνικές
είναι τα ακόλουθα:
Ο ρόλος του παχέος οξειδίου
Το παχύ οξείδιο που αναπτύσσεται στο στάδιο Α1 έχει τριπλή λειτουργία. α) Καθορίζει
την επιφάνεια και το σχήµα της µεµβράνης, µε την λιθογραφία που πραγµατοποιείται στο
στάδιο Α2. Συνεπώς αυτός ο καθορισµός γίνεται µε πολύ µεγάλη ακρίβεια, τόση όσο και η
ακρίβεια της λιθογραφίας, το σφάλµα της οποίας είναι συνήθως µικρότερο του ενός
µικροµέτρου. β) Καθορίζει την κοιλότητα του αισθητήρα, το ύψος της οποίας ορίζεται από
το πάχος του οξειδίου. Και σε αυτό το στάδιο ο καθορισµός του διακένου του πυκνωτή
πραγµατοποιείται µε πολύ µεγάλη ακρίβεια (καλύτερη του 1%), εφόσον η θερµική
οξείδωση του πυριτίου είναι µια πολύ καλά ελεγχόµενη τεχνολογική διαδικασία. γ) Το
οξείδιο παίζει το ρόλο της µάσκας κατά τον εµπλουτισµό ο οποίος θα ακολουθήσει, έτσι
δεν απαιτείται επιπλέον λιθογραφία ( πχ. σαν την διαδικασία που περιγράφεται στην
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§3.4.4) και κυρίως αποφεύγονται τα σφάλµατα ευθυγράµµισης µεταξύ της κοιλότητας του
αισθητήρα και της µεµβράνης. Σε αυτήν την διαδικασία κατασκευής πραγµατοποιείται
αυτοευθυγράµµιση της µεµβράνης µε την κοιλότητα, χαρακτηριστικό το οποίο δεν
συναντάται σε παρόµοιες κατασκευαστικές διαδικασίες που παρουσιάζονται στην
βιβλιογραφία [1-5]. Για τον λόγο αυτό η όλη διαδικασία χαρακτηρίζεται ως
αυτοευθυγραµµιζόµενη (self-aligned) [6].
Σφράγισµα της κοιλότητας του πυκνωτή
Το σφράγισµα της κοιλότητας του πυκνωτή γίνεται αυτόµατα µε την συγκόλληση των δύο
δισκιδίων και όχι µετά από την ανισοτροπική εγχάραξη. Αυτό επιτυγχάνεται λόγω του
ορισµού όλης της επιφάνειας του υποστρώµατος σαν τον ακίνητο οπλισµό του πυκνωτή,
πράγµα το οποίο δεν είναι εφικτό σε τεχνολογίες που χρησιµοποιούν ανοδική συγκόλληση
πυριτίου σε γυαλί. Με αυτόν τον τρόπο αφενός δεν απαιτείται ευθυγράµµιση πριν από την
συγκόλληση των δύο δισκιδίων, σηµείο το οποίο είναι από τα δυσκολότερα σε άλλες
τεχνολογίες και αφετέρου εξαφανίζονται οι κίνδυνοι κολλήµατος της µεµβράνης στο
υπόστρωµα λόγω της διαβροχής του εσωτερικού της κοιλότητας από τα χηµικά.
Επιπλέον είναι πολύ εύκολο να ελεγχθεί η εσωτερική πίεση αναφοράς που υπάρχει
στο εσωτερικό της µεµβράνης, καθώς και η σύσταση των αερίων που είναι εγκλωβισµένα
σε αυτή. Αυτό επιτυγχάνεται µε τον προσδιορισµό της πίεσης και της σύστασης των
αερίων της ατµόσφαιρας που υπάρχουν στο περιβάλλον των δύο δισκιδίων πριν αυτά
συγκολληθούν, πχ. µε την πραγµατοποίηση της συγκόλλησης µέσα σε ένα κλειστό χώρο
ελεγχόµενων συνθηκών. Αντίθετα στις διαδικασίες κατά τις οποίες το σφράγισµα της
κοιλότητας γίνεται µετά την ανισοτροπική εγχάραξη µε την εφαρµογή κάποιας διεργασίας,
αυτές οι συνθήκες καθορίζονται από τις συνθήκες στις οποίες πραγµατοποιείται η
διεργασία. Έτσι εάν για το σφράγισµα πρόκειται να χρησιµοποιηθεί η εναπόθεση ενός
διηλεκτρικού µε χηµική εναπόθεση ατµών, στο εσωτερικό της κοιλότητας θα
εγκλωβιστούν τα αέρια του θαλάµου της χηµικής εναπόθεσης ατµών, στην πίεση και στη
θερµοκρασία που αυτή πραγµατοποιείται.
Ελαχιστοποίηση των επιπέδων λιθογραφίας
Με τη συγκεκριµένη διεργασία απαιτείται η εφαρµογή µόνο τριών επιπέδων λιθογραφίας,
τα οποία µάλιστα δεν είναι ιδιαίτερα κρίσιµα, όσο αφορά την ευθυγράµµιση τους. Αυτός ο
αριθµός των απαιτούµενων επιπέδων λιθογραφίας είναι ο µικρότερος ο οποίος συναντάται
στην βιβλιογραφία, γεγονός που καθιστά την όλη διαδικασία σαν µια από τις απλούστερες
και συνεπώς περισσότερο αξιόπιστες.
Εφαρµογή του διηλεκτρικού µόνωσης µεµβράνης υποστρώµατος (στάδιο Β2)
Η εφαρµογή του λεπτού διηλεκτρικού ανάµεσα στη µεµβράνη και το υπόστρωµα, το οποίο
προφυλάσσει τον αισθητήρα από πιθανό βραχυκύκλωµα των οπλισµών του, αναπτύσσεται
στο υπόστρωµα και όχι στη µεµβράνη [8, 9]. Με αυτό τον τρόπο δεν υπάρχει ανάπτυξη
τάσεων πάνω στη µεµβράνη (σχήµα 14, §3.4.4.1, Κεφ.3), οι οποίες προκαλούν την
παραµόρφωση της.
Ελαχιστοποίηση των δηµιουργούµενων τάσεων λόγω της διαφορετικής θερµικής
διαστολή υποστρώµατος και µεµβράνης
Η χρησιµοποίηση ενός δισκιδίου πυριτίου σαν υπόστρωµα έχει σαν αποτέλεσµα το υλικό
της µεµβράνης και του υποστρώµατος να είναι ίδια, άρα και να έχουν ίδιο συντελεστή
θερµικής διαστολής. Αντίθετα στην περίπτωση συγκόλλησης πυριτίου σε γυαλί των
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οποίων οι συντελεστές θερµικής διαστολής διαφέρουν αισθητά [5], αναπτύσσονται τάσεις
λόγω της διαφορετικής θερµικής διαστολής τους, οι οποίες αυξάνουν την θερµοκρασιακή
εξάρτηση του αισθητήρα.
Περιµετρική στήριξη της µεµβράνης
Η περιµετρική στήριξη της µεµβράνης πραγµατοποιείται µέσω της πλευρικής διάχυσης
των ατόµων του βορίου κατά τον εµπλουτισµό της περιοχής της (στάδιο Α3). Κατά αυτόν
τον τρόπο το πλάτος κατά το οποίο η µεµβράνη πακτώνεται (στηρίζεται) πάνω γύρω από
την κοιλότητα του αισθητήρα, είναι περίπου ίσο µε το πάχος της, εφόσον τα άτοµα του
βορίου διαχέονται το ίδιο σε βάθος και σε πλάτος.
4.2.3
Σχεδιασµός των παραµέτρων της νέας διαδικασίας κατασκευής
Από την περιγραφή της διαδικασίας διαπιστώθηκε ότι το περισσότερο εύκολα
µεταβαλλόµενο χαρακτηριστικό του αισθητήρα είναι το σχήµα και το επιφανειακό
µέγεθος της µεµβράνης του. Μάλιστα µε τις κατάλληλες µάσκες λιθογραφίας µπορούν να
κατασκευαστούν πάνω στο ίδιο δισκίδιο αισθητήρες µε ίδιο πάχος µεµβράνης και διάκενο
οπλισµών, αλλά σε διαφορετικά σχήµατα και µεγέθη επιφανείας, αλλάζοντας ανά περιοχή
το παράθυρο που ανοίγεται στο στάδιο Α2. Για τον λόγο αυτό προτιµήθηκε να
κατασκευαστούν οι αισθητήρες µε σταθερό πάχος µεµβράνης και διάκενο πυκνωτή και να
µεταβάλλεται κατά βούληση το µέγεθος και το σχήµα της µεµβράνης, έτσι ώστε να
επιτευχθεί η επιθυµητή ευαισθησία του αισθητήρα.
4.2.3.1 Σχεδιασµός διάκενου πυκνωτή
Σαν επιθυµητό διάκενο των αισθητήρων ορίζεται το 1µm. Για να επιτευχθεί αυτό το
διάκενο απαιτείται κατά το στάδιο Α1 ανάπτυξη οξειδίου πάχους 10700Å, δηλαδή λίγο
µεγαλύτερο από το τελικό διάκενο. Ο λόγος που χρειάζεται αρχικά λίγο παχύτερο οξείδιο
είναι η εµβάπτιση του δισκιδίου για 1min σε διάλυµα BHF πριν την διαδικασία της
συγκόλλησης, έτσι ώστε να αφαιρεθεί όποιο οξείδιο αναπτύχθηκε πάνω στην επιφάνεια
της µεµβράνης κατά την θερµική επεξεργασία του δισκιδίου. Αυτό το πάχος κρίνεται
κατάλληλο τόσο σαν µάσκα για τον εµπλουτισµό του σταδίου Α3, όσο και σαν
τεχνολογικά συνηθισµένο στάδιο (πάχη οξειδίου µεγαλύτερα του 1.5µm απαιτούν
ασυνήθιστα µεγάλο χρόνο ανάπτυξης), §2.2.3, Κεφ.2.
Για την επίτευξη αυτού του πάχους του οξειδίου, µετά από σχετική σειρά
πειραµάτων, βρέθηκε ότι µε την συγκεκριµένη διάταξη υγρής θερµικής οξείδωσης που
διαθέτουµε στο εργαστήριο*, απαιτείται η χρήση θερµικής οξείδωσης σε υγρή ατµόσφαιρα
(§2.2.3, Κεφ.2) για 300min σε θερµοκρασία 1100oC. Τα πάχη των οξειδίων που επιτύχαµε
µ΄ αυτή τη διαδικασία κυµαίνονται από 10650Å - 10750Å, δηλαδή µε ακρίβεια της τάξης
του 1%. Ας σηµειωθεί ότι κατά την θερµική οξείδωση σε υγρή ατµόσφαιρα, το πάχος του
αναπτυσσοµένου οξειδίου εξαρτάται πολύ από την σχετική πίεση των υδρατµών σε σχέση
µε την πίεση του οξυγόνου που υπάρχει στο οξειδωτικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια σε
διαφορετική διάταξη φούρνου υγρής οξείδωσης µπορεί να απαιτείται διαφορετικός
χρόνος. Για παράδειγµα εάν η πίεση των υδρατµών είναι 1at (καθαρό περιβάλλον
υδρατµών) το πάχος που προκύπτει (από αποτελέσµατα εξοµοίωσης) µετά από 300min σε
θερµοκρασία 1100oC είναι 1.3µm.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι αισθητήρες µε γραµµική διάσταση 300µm – 500µm
ικανοποιούν την απαίτηση η τελική ψηφίδα των αισθητήρων να είναι ≤1mm2 και ότι
παρουσιάζουν ικανοποιητική αρχική τιµή χωρητικότητας, όσον αφορά την δυνατότητα
*

Φούρνος οξείδωσης τριών ζωνών της TEMPRESS, µε εµπλουτισµό υδρατµών (bubbler) ρυθµισµένο στους 96oC.
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Πίνακας 1. Αρχική χωρητικότητα τετράγωνων και κυκλικών αισθητήρων, µε διάκενο οπλισµών 1µm
∆ιάσταση - µm
(πλευρά ή διάµετρος)
300
400
500

Χωρητικότητα – fF
(τετράγωνοι αισθητήρες.)
797
1417
2213

Χωρητικότητα – fF
(κυκλικοί αισθητήρες.)
626
1112
1738

ηλεκτρονικής µέτρησης και επεξεργασίας τους, το διάκενο πάχους 1µm κρίνεται
ικανοποιητικό. Στον πίνακα (1) παρουσιάζονται η αρχική τιµή της χωρητικότητας των
αισθητήρων ανάλογα το µέγεθος τους, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη τυχόν παρασιτικές
συνιστώσες της από µεταλλικές επαφές κλπ.
4.2.3.2 Σχεδιασµός πάχους µεµβράνης
Λαµβάνοντας υπόψη ότι το διάκενο των οπλισµών του πυκνωτή είναι 1µm, η διάσταση
των µεµβρανών είναι θα είναι της τάξης των 300 – 400µm και η περιοχή λειτουργίας των
αισθητήρων θα πρέπει να είναι 300mmHg βαθµωτής πίεσης, τότε από τις σχέσεις (32) &
(34) του 3ου κεφαλαίου προκύπτει αντίστοιχα το απαιτούµενο πάχος µεµβράνης.
Θεωρούµε ότι η βαθµωτή πίεση αναφοράς της κοιλότητας είναι 0mmHg (ατµοσφαιρική)
και ότι η ποσότητα Do (σχέση (24), Κεφ.3) είναι για το πυρίτιο επιφανειακού
προσανατολισµού [100], Do = 1.1×108 mmHg [2, 11, 12]. Τα αποτελέσµατα του
απαιτούµενου πάχους µεµβράνης ανά περίπτωση φαίνονται στον πίνακα (2).
Πίνακας 2. Απαιτούµενα πάχη µεµβράνης για κυκλικούς και τετράγωνους αισθητήρες, διάστασης
300 και 400µm και διακένου 1µm, ώστε να έχουν περιοχή λειτουργίας τα 300mmHg.
∆ιάσταση µεµβράνης – µm
(πλευρά ή διάµετρος)
300
400

Πάχος –µm
κυκλικής µεµβράνης.
2.8
4.1

Πάχος – µm
τετράγωνης µεµβράνης
3.1
4.5

Από τον πίνακα (2) προκύπτει ότι η κατασκευή µεµβρανών πάχους 3.5µm θα
ικανοποιεί τις απαιτήσεις των αισθητήρων. Για την επίτευξη αυτού του πάχους απαιτείται
ο εµπλουτισµός της περιοχής του ανοιγµένου παραθύρου σε βάθος 3.5µm µε υψηλή
συγκέντρωση βορίου. Εάν σαν ανισοτροπικός εγχαράκτης χρησιµοποιηθεί το διάλυµα
EDP (Κεφ.2, §3.2.1), το οποίο παρουσιάζει την µεγαλύτερη επιλεκτικότητα ως προς τον
εµπλουτισµό του πυριτίου σε βόριο, το επίπεδο εµπλουτισµού του πυριτίου κατά το στάδιο
Α3 θα πρέπει να είναι > 7×1019 ατ./cm3 και για βάθος 3.5µm. Για να το επιτύχουµε αυτό
δοκιµάστηκε τόσο η µέθοδος της διάχυσης βορίου, η οποία είναι περισσότερο απλή
µέθοδος εµπλουτισµού όσο και η µέθοδος της εµφύτευσης και θερµικής ανόπτισης, η
οποία είναι περισσότερο αξιόπιστη µέθοδος εµπλουτισµού.
Θερµική διάχυση βορίου
Κατά την θερµική διάχυση του βορίου, αναπτύσσεται πάνω στο δισκίδιο του πυριτίου ένα
στρώµα από γυαλί βορίου (boronsilicate glass), το οποίο είναι ένα εξαιρετικά δυσδιάλυτο
υµένιο και το πάχος του οποίου εξαρτάται από την θερµοκρασία και τον χρόνο διάχυσης.
Καταρχήν λοιπόν δοκιµάστηκε η συµβατότητα της ανάπτυξης αυτού του στρώµατος µε
την υπόλοιπη διαδικασία και κυρίως µε την θερµική συγκόλληση των δύο δισκιδίων.
Όπως διαπιστώθηκε η παρουσία αυτού του στρώµατος (για θερµοκρασίες διάχυσης
µεγαλύτερες των 1000oC) καθιστά µη δυνατή την συγκόλληση των δύο δισκιδίων και
συνεπώς θα έπρεπε να αφαιρεθεί από την επιφάνεια του οξειδίου. Η αφαίρεση αυτή είναι
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δυνατή µόνο µε πυκνό διάλυµα υδροφθορίου (>10%) το οποίο όµως εγχαράσσει και το
οξείδιο µε ρυθµό 300Å/min.
Αρχικά δοκιµάστηκε διάχυση βορίου στους 1100oC για 2h. Μετά αφαιρέθηκε το
επιφανειακό στρώµα οξειδίου (το οποίο µε την διάχυση µετατρέπεται σε γυαλί βορίου) σε
στρώµατα των 1000Å και µετά την αφαίρεση κάθε επιχειρήθηκε η συγκόλληση του µε ένα
ελαφρά οξειδωµένο (250Å) δισκίδιο. Η πραγµατοποίηση της συγκόλλησης δεν κατέστη
εφικτή παρά µόνο µετά την πλήρη αφαίρεση του οξειδίου. Ο λόγος αυτής της αποτυχίας
αποδόθηκε στην αύξηση της επιφανειακής τραχύτητας της επιφάνειας του οξειδίου µε την
διαδικασία αποµάκρυνσης του γυαλιού βορίου.
Γίνεται κατανοητό ότι στη συγκεκριµένη διαδικασία κατασκευής η εφαρµογή
διάχυσης βορίου κρίνεται απαγορευτική για την επίτευξη της κατασκευής των αισθητήρων
και θα πρέπει να εγκαταλειφθεί.
Ιοντική εµφύτευση βορίου και θερµική του ανόπτιση
Με αυτή την διαδικασία πρώτα εναποτίθεται βόριο στην επιφάνεια του πυριτίου και
ακολούθως οδηγούνται µε θερµική ανόπτιση τα άτοµα του βορίου στο κατάλληλο βάθος.
Ο ιοντικός εµφυτευτής µε τον οποίο πραγµατοποιήθηκαν ο εµπλουτισµός είναι της ETON.
Είναι ένας εµφυτευτής µεσαίου ρεύµατος και ενέργειας από 20 – 200keV. Πριν από τα
πειράµατα ελέγχου του πάχους της µεµβράνης, πραγµατοποιήθηκε εξοµοίωση των
εµφυτεύσεων µε το πρόγραµµα Athena (εµπορική ονοµασία του Suprem IV) για να
διαπιστωθεί η απαιτούµενη δόση και ενέργεια της εµφύτευσης. Όπως φάνηκε από τις
εξοµοιώσεις το µέγιστο βάθος εµφύτευσης (για ενέργεια 200kev) είναι µόνο 7777Å,
συνεπώς για να καταστεί δυνατός ο εµπλουτισµός του πυριτίου σε βάθος 3 – 4 µm
απαιτείται αρχικά η επιφανειακή εναπόθεση µιας υψηλής δόσης βορίου η οποία µε
θερµική ανόπτιση θα ανακατανεµηθεί στο ζητούµενο βάθος. Η απαιτούµενη δόση βρέθηκε
ότι πρέπει να είναι των 5.5×1016 ατ./cm2 και η θερµική ανόπτιση 5h στους 1100oC.
Η πολύ υψηλή δόση, η οποία απαιτείται κατά την εµφύτευση, είναι πολύ πιθανό να
δηµιουργήσει προβλήµατα διαχυτότητας του βορίου στον κρύσταλλο του πυριτίου,
δηµιουργώντας αδιάλυτα συσσωµατώµατα (precipitates) βορίου [14, 15]. Για τον λόγο
αυτό επιλέχθηκε η λύση της σταδιακής εναπόθεσης της εµφυτευµένης δόσης σε τρία
στάδια διαφορετικής ενέργειας, κατά τα οποία η υψηλότερη δόση εµφυτεύεται στην
µεγαλύτερη ενέργεια. Οι επιλεγµένες δόσεις και ενέργειας εµφύτευσης, καθώς η
απαιτούµενη θερµική ανόπτιση φαίνονται στον πίνακα (3). Τα πρώτα 5min της ανόπτισης
πραγµατοποιούνται σε περιβάλλον οξυγόνου, ώστε να αναπτυχθεί ένα λεπτό στρώµα
οξειδίου του πυριτίου το οποίο θα εµποδίσει την διαφυγή του βορίου στην ατµόσφαιρα.
Στο σχήµα (3) φαίνεται η κατανοµή της συγκέντρωσης των ατόµων του βορίου µετά την
1η, 1η+2η και 1η+2η+3η εµφύτευση αντίστοιχα, όπως προκύπτουν από την εξοµοίωση.
Πίνακας 3. Οι συνθήκες εµφύτευσης και θερµικής ανόπτισης για την επίτευξη του απαιτούµενου
εµπλουτισµού της µεµβράνης µε βόριο.
1η Εµφύτευση
3.0×1016 ατ./cm2 – 180keV
Θερµική ανόπτιση:

2η Εµφύτευση
2.5×1016 ατ./cm2 – 120keV

3η Εµφύτευση
1.0×1016 ατ./cm2 – 70keV

5min – 1100oC (περιβάλλον οξυγόνου)
255min – 1100oC (περιβάλλον αζώτου)

Όπως διαπιστώνεται η κατανοµή του βορίου, µετά από τις τρεις εµφυτεύσεις είναι αρκετά
οµοιόµορφη, αποφεύγοντας τις πολύ υψηλές τοπικά συγκεντρώσεις βορίου.
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3

Κατανοµή βορίου ( ατ. / cm )

Αντίστοιχα στο σχήµα (4) φαίνεται η τελική κατανοµή (µετά και την θερµική
ανόπτιση) της συγκέντρωσης του βορίου στον κρύσταλλο του πυριτίου για προ-εναπόθεση
που πραγµατοποιήθηκε µε την 1η, 1η+2η και 1η+2η+3η εµφύτευση. Από την εξοµοίωση
φαίνεται ότι ο τελικός απαιτούµενος εµπλουτισµός του κρυστάλλου του πυριτίου
(µεγαλύτερος από 7×1019 ατ./cm3) επιτυγχάνεται για ένα βάθος της τάξεως των 4µm,
πράγµα το οποίο είναι και το ζητούµενο.

Μετά την 1η εµφύτευση
Μετά την 1η+2η εµφύτευση
Μετά την 1η+2η+3η εµφύτευση
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3

Συγκέντρωση βορίου ( ατ./cm )

Σχήµα 3. Η κατανοµή της συγκέντρωσης των ατόµων του βορίου στο κρυσταλλικό πυρίτιο,
µετά από την 1η, 1η+2η και 1η+2η+3η εµφύτευση αντίστοιχα.

1E20
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3

Προεναπόθεση 1ης εµφύτευσης
Προεναπόθεση 1ης + 2ης εµφύτευσης
Προεναπόθεση 1ης + 2ης + 3ης εµφύτευσης
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Σχήµα 4. Η κατανοµή της συγκέντρωσης των ατόµων του βορίου στο κρυσταλλικό πυρίτιο
µετά από την θερµική ανόπτιση, για προεναπόθεση µε την 1η, 1η+2η και 1η+2η+3η εµφύτευση
αντίστοιχα.
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Πειραµατική εύρεση πάχους
Με σκοπό να διαπιστώσουµε το πραγµατικό πάχος των µεµβρανών, πριν την κατασκευή
των αισθητήρων σχεδιάσαµε το ακόλουθο πείραµα: Εµφυτεύσαµε την επιφάνεια ενός
δισκιδίου πυριτίου, χωρίζοντάς την σε τρεις ζώνες. Αρχικά πραγµατοποιήσαµε την 1η
εµφύτευση σε ολόκληρο το δισκίδιο, στην συνέχεια την 2η εµφύτευση στις ζώνες Β & Γ
και τέλος πραγµατοποιήσαµε την 3η εµφύτευση στην ζώνη Γ µόνο, σχήµα (5α). Κατά τον
τρόπο αυτόν στην ζώνη Α έχει προ-εναποτεθεί η δόση της 1ης εµφύτευσης, στην ζώνη Β η
1η
εµφύτευση

1η+2η
1η+2η+3η
εµφύτευση εµφύτευση

Ζώνη Α

Ζώνη Β

Ζώνη Γ

+
Ζώνη Α

(α)

Ζώνη Β

Ζώνη Γ

Οξείδιο
(β)

Υπόστρωµα

Υπόστρωµα
(γ)

Σχήµα 5. Πειραµατική διαπίστωση του πάχους των υµενίων του πυριτίου που προκύπτουν µετά
από διαφορετικές συνθήκες εµφύτευσης. (α) Η προεναπόθεση διαφορετικής δόσης βορίου σε
διαφορετικές περιοχές του δισκιδίου του πυριτίου και η θερµική τους ανόπτιση, (β) η συγκόλληση
του εµφυτευµένου δισκιδίου µ΄ ένα άλλο δισκίδιο πυριτίου, (γ) η ανισοτροπική εγχάραξη του
εµφυτευµένου δισκιδίου, έτσι ώστε να προκύψουν τα υµένια του πυριτίου.

δόση της 1ης και 2ης εµφύτευσης, ενώ στη ζώνη Γ η συνολική δόση και των τριών
εµφυτεύσεων. Ακολούθησε η θέρµανση του δισκιδίου για 5h στους 1100oC και µετά
συγκολλήθηκε µε ένα άλλο, σχήµα (5β). Τέλος µε ανισοτροπική εγχάραξη µε EDP
αφαιρέσαµε από το εµφυτευµένο δισκίδιο την περιοχή του πυριτίου που είναι
εµπλουτισµένη µε βόριο σε συγκέντρωση µικρότερη από 7×1019 ατ./cm3, σχήµα (5γ).
Το πάχη των υµενίων του πυριτίου για τις διαφορετικές συνθήκες εναπόθεσης
µετρήθηκαν µε XTEM. Η γενική δοµή των υµενίων του πυριτίου, όπως αυτή προκύπτει µε
το XTEM φαίνεται στο σχήµα (6).

Σχήµα 6. Η γενική δοµή των υµενίων του Si, όπως προκύπτει από ανάλυση XTEM.

Από την ανάλυση των δεδοµένων του XTEM συνάγεται το συµπέρασµα ότι τα υµένια του
πυριτίου έχουν σηµαντικό αριθµό εξαρµόσεων, οι οποίες οφείλονται στις τάσεις που
προκαλεί η υψηλή συγκέντρωση βορίου, οι οποίες εκτονώνονται, κατά την διάρκεια της
θέρµανσης, µέσω αυτών των εξαρµόσεων [16]. Η πυκνότητα των εξαρµόσεων
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ελαττώνεται στην επιφάνεια του υµενίου του πυριτίου. Επίσης στην διεπιφάνεια του
υµενίου του Si µε το οξείδιο (από την πλευρά του εµφυτευµένου δισκιδίου) έχουν
αναπτυχθεί άµορφα µικροσωµατίδια, τα οποία πρέπει να είναι συσσωµατώµατα βορίου
λόγω της πολύ µεγάλης συγκέντρωσης του. Στο σχήµα (7), φαίνονται οι πρωτότυπες
φωτογραφίες του XTEM, ενώ στον πίνακα (4) παρουσιάζονται τα ποσοτικά αποτελέσµατα
της ανάλυσης των φωτογραφιών για τις ζώνες Α, Β και Γ.

Σχήµα 7. Φωτογραφίες από την XTEM ανάλυση.
Πίνακας 4. Τα ποσοτικά αποτελέσµατα της ανάλυσης XTEM για τις ζώνες Α – Γ.
Πάχος
υµενίου
Si
(µm)

Πυκνότητα
εξαρµόσεων στην
διεπιφάνεια
Si/SiO2 (cm-2)

Πυκνότητα
εξαρµόσεων
στην επιφάνεια
του Si (cm-2)

Επιφαν.
τραχύτητα

Ζώνη Α

1.99

108

Ζώνη Β

2.39

4×108

Ζώνη Γ

3.55

10

9

(Å)

Πυκνότητα
σωµατιδίων στην
διεπιφάνεια
Si/SiO2 (cm-2)

Μέσο
µέγεθος
σωµατιδίων
(Å)

108

600

5×109

240

4×108

800

7×109

250

5×108

1000

8×109

300

Στον πίνακα (5) παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του πάχους της µεµβράνης, όπως
αυτά προέκυψαν από την ανάλυση XTEM, µετρήσεις µε Stylus Profilometry και από τα
αποτελέσµατα της εξοµοίωσης.
Πίνακας 5. Το πάχος των υµενίων πυριτίου, όπως προέκυψαν από την ανάλυση XTEM, µετρήσεις
µε Stylus Profilometry και από την εξοµοίωση.
ΧΤΕΜ

Tally - step

Εξοµοίωση
(etch–stop 7×1019 ατ./cm3)

Ζώνη Α

1.99

1.90

2.3

Ζώνη Β

2.39

2.30

3.2

Ζώνη Γ

3.55

3.50

4.3
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Όπως φαίνεται όσο µεγαλύτερη είναι η εµφυτευµένη δόση, τόσο περισσότερο αποκλίνουν
τα αποτελέσµατα της εξοµοίωσης από την πραγµατικότητα. Έτσι ενώ στην ζώνη Α η
οριακή συγκέντρωση βορίου στην οποία σταµατάει η εγχάραξη εµφανίζεται, κατά την
εξοµοίωση, ότι είναι 7.6×1019 ατ./cm3, στην ζώνη Β γίνεται 9×1019 ατ./cm3, ενώ στη ζώνη
Γ η αντίστοιχη συγκέντρωση γίνεται 1×1020 ατ./cm3. Αυτό το αποτέλεσµα είναι
αναµενόµενο εφόσον όσο µεγαλώνει η προ-εναποτιθέµενη δόση, τόσο µεγαλώνει και η
αδιάλυτη ποσότητα του βορίου, πχ. αυξάνει η συγκέντρωση των συσσωµατωµάτων.
4.2.3.3 Σχεδιασµός διαδικασίας συγκόλλησης δισκιδίων πυριτίου
Για την συγκόλληση των δύο δισκιδίων πυριτίου απαιτείται αρχικά η χηµική επεξεργασία
τους, έτσι ώστε να καταστεί υδροφιλική η επιφάνειά τους. Στην συνέχεια φέρνουµε σε
επαφή τα δύο δισκίδια πυριτίου, τα οποία ενώνονται και τέλος µε θέρµανση
ενδυναµώνονται οι δεσµοί συγκόλλησης τους (§2.3.3.2, Κεφ.2).
Χηµικός καθαρισµός
Καθαρισµός µε διάλυµα piranha (H2SO4(98%):H2O2(30%) → 1:1) για 15min στους 96oC.
Στο στάδιο αυτό καθαρίζεται η επιφάνεια των δισκιδίων από τυχόν υπολείµµατα
οργανικών ενώσεων ή µετάλλων. Στο τέλος ξεπλένονται µε άφθονο απιονισµένο νερό, έως
ότου η ειδική αντίσταση του νερού να υπερβεί τα 15MΩcm.
Επεξεργασία µε διάλυµα αµµωνίας (NH4(25%):H2O2(30%):H2O → 4:1:6) για 3min στους
55oC. Οι επιφάνειες των δισκιδίων γίνονται υδροφιλικές. Ακολουθεί καθαρισµός σε
απιονισµένο νερό (15ΜΩcm) για 10Min έτσι ώστε οι ακόρεστοι επιφανειακοί δεσµοί των
δισκιδίων να ενωθούν µε ελεύθερες ρίζες υδροξυλίου και νερού.
Συγκόλληση των δισκιδίων
Μετά τα δύο δισκίδια στεγνώνονται µε φυγοκέντριση σε περιβάλλον καθαρού αζώτου, σε
συνθήκες όµως οι οποίες να µην αφαιρούν τα µόρια νερού από την επιφάνεια των
δισκιδίων (πχ. υψηλή ροή ζεστού αζώτου). Κατόπιν φέρνουµε σε επαφή τα δύο δισκίδια,
πιέζοντας τα για 20’’ ελαφριά στο κέντρο. Κατά αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται ένα
κυκλικό ‘κύµα’ από το κέντρο προς τις άκρες, από τις δυνάµεις Van de Waals µεταξύ των
ριζών υδροξυλίου οι οποίες έχουν προσκολληθεί στους επιφανειακούς ακόρεστους
δεσµούς των δύο δισκιδίων. Μέσω των δυνάµεων Van de Waals πραγµατοποιείται η
προσωρινή συγκόλληση των δισκιδίων. Στο παράρτηµα Γ παρουσιάζεται η ακριβής
διαδικασία της συγκόλλησης των δισκιδίων.
Θέρµανση των συγκολληµένων δισκιδίων
Μετά την συγκόλληση των δύο δισκιδίων ακολουθεί ένα στάδιο θέρµανσης κατά το οποίο
διαχέονται τα άτοµα υδρογόνου και µετατρέπονται οι δεσµοί συγκόλλησης Van de Waals
σε οµοιοπολικούς, γεγονός που καθιστά πλέον τα δύο δισκίδια αδιαχώριστα. Το στάδιο
θέρµανσης θα πρέπει να είναι υψηλότερο ή ίσο των 1000οC, εφόσον έχουµε να
συγκολλήσουµε επιφάνειες SiO2/SiO2. Ο λόγος,, όπως είδαµε στην §2.3.3.2 του 2ου
κεφαλαίου, είναι ότι για το θερµικό οξείδιο απαιτούνται τέτοιες θερµοκρασίες, για να
πραγµατοποιηθεί η ροή του (oxide flow) και να καλυφθούν το µικροκενά µεταξύ των δύο
δισκιδίων. Μετά το στάδιο θέρµανσης θα έχει επιτευχθεί πλήρης συγκόλληση των δύο
δισκιδίων.
Για την διαδικασία κατασκευής των αισθητήρων πίεσης επιλέχθηκε η θέρµανση να
γίνεται στους 1000oC για 30min, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης συγκόλληση των
δύο δισκιδίων. Έτσι και αλλιώς η ανακατανοµή του βορίου (στάδιο Α3, §4.2.2) που
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πραγµατοποιείται µε τον κύκλο θερµικής ανόπτισης των 1100oC για 5h (§2.3.2), δεν
επηρεάζεται από την πολύ µικρότερη θέρµανση των συγκολληµένων δισκιδίων.
Παρατηρήσεις για την συγκόλληση των δισκιδίων
Για να καταστεί επιτυχής η συγκόλληση των δισκιδίων του πυριτίου σε ποσοστό
επιφανείας µεγαλύτερο του 80% θα πρέπει να προσεχθούν τρεις παράγοντες.
1. Ο χειρισµός των δισκιδίων σ΄ όλη την επεξεργασία τους επιβάλλεται να είναι πολύ
προσεκτικός, έτσι ώστε να αποφευχθεί η επιφανειακή χάραξή τους (πχ. µε λαβίδα).
Ακόµα και η παραµικρή επαφή της επιφάνειας των δισκιδίων µε σκληρή επιφάνεια,
θα αποφέρει την τοπική αποτυχία συγκόλλησης.
2. Η ιοντική εµφύτευση καταστρέφει επιφανειακά την επιφάνεια του πυριτίου. Για να
είναι δυνατή η συγκόλλησή τους χρειάζεται µετά την εµφύτευση να ακολουθήσει η
απαιτούµενη θερµική ανόπτιση, όχι µόνο για την ενεργοποίηση των εµφυτευµένων
ατόµων, αλλά και για την αποκατάσταση της κατεστραµµένης επιφάνειας. Μετά από
πειράµατα τα οποία πραγµατοποιήσαµε , συµπεράναµε ότι: για εµφυτευµένη δόση της
τάξης των 1016 ατ./cm2 απαιτείται θερµική ανόπτιση των 1050oC, ενώ για
εµφυτευµένη δόση της τάξης των 5×1016 ατ./cm2 η θερµική ανόπτιση πρέπει να είναι
θερµοκρασίας της τάξεως των 1100oC.
3. Οι διαδικασίες εγχάραξης µε πλάσµα απευθείας στην προς συγκόλληση επιφάνεια,
επιφέρουν την αύξηση της επιφανειακής τραχύτητας σε µοριακό επίπεδο (microroughness), µε αποτέλεσµα να γίνεται αδύνατη η συγκόλληση.
Αναλυτικότερη περιγραφή της διαδικασίας και των τεχνικών της υδροφιλικής
συγκόλλησης πυριτίου παρουσιάζεται στην §2.3.3.2 του 2ου κεφαλαίου.
4.2.3.4 Η πίεση αναφοράς του αέρα στη κοιλότητα των αισθητήρων
Η πίεση αναφοράς στην κοιλότητα των αισθητήρων καθορίζεται από την πίεση στην οποία
βρίσκεται ο περιβάλλων αέρας, την στιγµή της συγκόλλησης των δισκιδίων. Συνήθως τα
δισκίδια συγκολλούνται σε περιβάλλον ατµοσφαιρικού αέρα, οπότε η αναλογία των
εγκλωβισµένων αερίων είναι 80%Ν2 και 20%Ο2, µε συνολική πίεση την βαροµετρική
πίεση που επικρατεί εκείνη τη στιγµή.
Ο αριθµός των εγκλωβισµένων ατόµων στην κοιλότητα του αισθητήρα ανά µονάδα
επιφάνειας της κοιλότητας, είναι περίπου 2.7×107 ατ./µm2, λαµβάνοντας υπόψη ότι το
διάκενο είναι 1µm και ότι ανά 22.4lt αέρα περιέχονται περίπου 6×1023 άτοµα. Από τα
εγκλωβισµένα άτοµα τα 5.4×106 ατ./µm2 είναι άτοµα οξυγόνου ενώ τα 2.16×107 ατ./µm2
είναι άτοµα αζώτου. Αντίστοιχα η επιφανειακή πυκνότητα των ατόµων του κρυσταλλικού
πυριτίου επιφανειακού προσανατολισµού [100] είναι 2.7×107 ατ./µm2. Εφόσον για να
σχηµατιστεί ένα µόριο οξειδίου του πυριτίου απαιτούνται δύο µόρια οξυγόνου ανά
πυρίτιο, το εγκλωβισµένο οξυγόνο στην κοιλότητα του αισθητήρα αρκεί για να οξειδώσει
µόνο το 1/10 του πρώτου επιπέδου ατόµων πυριτίου της συνολικής επιφάνειας της
µεµβράνης. Συνεπώς κατά τη θέρµανση των δύο δισκιδίων µετά την συγκόλληση τους,
είναι παραπάνω από βέβαιο ότι το σύνολο του εγκλωβισµένου οξυγόνου (ακόµα και εάν
στην κοιλότητα του αισθητήρα υπήρχε καθαρό οξυγόνο), έχει καταναλωθεί οξειδώνοντας
την εσωτερική επιφάνεια της µεµβράνης.
Σαν συµπέρασµα εξάγεται ότι η πίεση αναφοράς στην κοιλότητα του αισθητήρα
είναι 0.8at απόλυτη πίεση, εάν η συγκόλληση πραγµατοποιηθεί σε περιβάλλον
ατµοσφαιρικού αέρα, γεγονός που επιφέρει µια αρχική καµπύλωση στην µεµβράνη του
αισθητήρα. Εάν η συγκόλληση πραγµατοποιηθεί σε περιβάλλον αζώτου, τότε η πίεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

-105-

Σχεδιασµός και κατασκευή του αισθητήρα πίεσης

αναφοράς θα είναι 1at απόλυτη πίεση, ενώ εάν η συγκόλληση πραγµατοποιηθεί σε
περιβάλλον οξυγόνου η πίεση αναφοράς θα είναι 0at απόλυτη πίεση.
4.2.4
Σχεδιασµός της διάστασης των µεµβρανών
Από την ανάλυση των τεχνολογικών διαδικασιών, σύµφωνα µε τις οποίες
κατασκευάζονται οι αισθητήρες πίεσης, που πραγµατοποιήθηκε στις προηγούµενες
παραγράφους, προκύπτει ότι το πάχος των µεµβρανών θα είναι 3.5µm, ενώ το διάκενο των
οπλισµών του πυκνωτή θα είναι 1µm. Με αυτά τα δεδοµένα η απαιτούµενη επιφανειακή
διάσταση των αισθητήρων, έτσι ώστε να έχουν περιοχή µέτρησης από 0 – 300mmHg
βαθµωτή πίεση (περιοχή που η µεµβράνη αγγίζει το υπόστρωµα) είναι:
• Για τετράγωνους αισθητήρες µε πίεση αναφοράς την 1at το απαιτούµενο µήκος
πλευράς είναι 330µm, ενώ µε πίεση αναφοράς 0.8at το απαιτούµενο µήκος πλευράς
είναι 290µm.
• Για κυκλικούς αισθητήρες µε πίεση αναφοράς 1at η απαιτούµενη ακτίνα είναι 360µm,
ενώ µε πίεση αναφοράς 0.8at η απαιτούµενη ακτίνα είναι 320µm.

Κανονικοποιηµένη παραµόρφωση ( wstress / wstressfree )
Κανονικοποιηµένη ευαισθησία ( Sstress / Sstressfree )

Οι τιµές της ευαισθησίας των αισθητήρων (σχέσεις (27) και (31), Κεφ.3) καθώς και
οι τιµές του εύρους λειτουργίας των αισθητήρων (σχέσεις (32) και (33), Κεφ.3), έχουν
εξαχθεί µε την προϋπόθεση ότι η ευαίσθητη µεµβράνη δεν υπόκειται σε εσωτερικές τάσεις
(built in stress). Σε περίπτωση που η µεµβράνη έχει εσωτερικές τάσεις, η συµπεριφορά της
αλλάζει ανάλογα το είδος των εσωτερικών τάσεων. Έτσι εάν οι τάσεις είναι συµπιεστικές (
compressive stress) η µεµβράνη γίνεται περισσότερο ασταθής και έχει την τάση να
παραµορφώνεται περισσότερο από την περίπτωση µη ύπαρξης τάσεων. Αντίθετα εάν οι
τάσεις είναι εφελκυστικές (tensile stress) η µεµβράνη γίνεται λιγότερο ευαίσθητη. Στο
σχήµα 8 φαίνεται η κανονικοποιηµένη (wstress/wstressfree) µέγιστη παραµόρφωση και
ευαισθησία (Sstress/Sstressfree) κυκλικής µεµβράνης, ανάλογα του είδους και της ποσότητας
των αδιάστατων εσωτερικών τάσεων (1-ν2) σi a2 / E h2 [13], όπου σi οι εσωτερικές τάσεις.
0.1
100

1

10

100
100

Συµπιεστικές τάσεις
Μέγιστη παραµόρφωση
Ευαισθησία

10

1

0.1

0.01
0.1

10

1

Εκτονωτικές τάσεις
Μέγιστη παραµόρφωση
Ευαισθησία

1

0.1

2

10

2

2

0.01
100

Αδιάστατες εσωτερικές τάσεις { (1-ν ) σi α / Ε h }

Σχήµα 8. Η κανονικοποιηµένη παραµόρφωση και ευαισθησία σαν συνάρτηση των εσωτερικών
τάσεων της µεµβράνης. Οι παραπάνω καµπύλες ισχύουν ακριβώς για κυκλικές µεµβράνες, αλλά
και στις τετράγωνες αναµένεται να υπάρχει µια παρόµοια συµπεριφορά.
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Στην περίπτωση των µεµβρανών πυριτίου, οι οποίες είναι εµπλουτισµένες µε βόριο
οι εσωτερικές τάσεις αναµένονται να είναι εφελκυστικές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
η ακτίνα των ατόµων του βορίου είναι 0.88Å [22], ενώ η ακτίνα των ατόµων του πυριτίου
είναι 1.17Å. Όταν ένα άτοµο βορίου καταλαµβάνει µια θέση αντικατάστασης στο
κρύσταλλο του πυριτίου, τα υπόλοιπα άτοµα του πυριτίου τείνουν να καταλάβουν τον
κενό χώρο που δηµιουργείται. Με αυτό τον τρόπο ο κρύσταλλος του πυριτίου
Πίνακας 6. Οι αδιάστατες εσωτερικές τάσεις σi΄, και το εύρος λειτουργίας για την περίπτωση
ύπαρξης ή µη εσωτερικών τάσεων, για κυκλικές µεµβράνες διαµέτρους 300 – 600µm. Οι τιµές
ισχύουν για εσωτερική πίεση αναφοράς 1at, στην περίπτωση που η πίεση αναφοράς είναι 0.8at τότε
από το εύρος λειτουργίας πρέπει να αφαιρεθούν 152mmHg.
Εύρος λειτουργίας, χωρίς την
ύπαρξη εσωτερικών τάσεων.
(mmHg)

Εύρος λειτουργίας µε εσωτερικές
εκτονωτικές τάσεις 70Mpascal.
(mmHg)

∆ιάµετρος

σ i΄

300

0.73

596

946

400

1.30

189

402

500

2.03

77

192

600

2.92

37

119

‘τεντώνεται’, πράγµα το οποίο αντιστοιχεί σε δηµιουργία εσωτερικών εφελκυστικών
τάσεων στην εµπλουτισµένη µε βόριο µεµβράνη πυριτίου. Οι εφελκυστικές τάσεις στο
εµπλουτισµένο µε βόριο πυρίτιο σε συγκέντρωση 1.1×1020 ατ./cm3 είναι της τάξης των
70Mpascal ή 5.25×105 mmHg [10, 17-19]. Για αυτό το επίπεδο των εφελκυστικών τάσεων,
οι αδιάστατες τάσεις, σi΄, που εµφανίζονται στο σχήµα 8 µας για µεµβράνες διαµέτρου 300
– 600µm, καθώς και το εύρος λειτουργίας των αντίστοιχων αισθητήρων στην περίπτωση
µηδενικών και µη εφελκυστικών τάσεων, φαίνονται στον πίνακα (6).
Με δεδοµένο ότι οι τετράγωνες µεµβράνες έχουν 73% µικρότερη περιοχή
λειτουργίας, από κυκλικές µεµβράνες αντίστοιχης διάστασης, και υποθέτοντας ότι η
παρουσία εσωτερικών τάσεων θα έχει αντίστοιχη επίδραση και στις τετράγωνες,
συµπεραίνουµε ότι οι κατάλληλες µεµβράνες για την παρούσα εφαρµογή θα πρέπει να
έχουν διάσταση 400 – 500µm ανεξάρτητα του σχήµατός τους.
Για να µελετηθεί περαιτέρω η πραγµατική συµπεριφορά των αισθητήρων,
κατασκευάστηκαν ταυτόχρονα κυκλικές και τετράγωνες µεµβράνες διαστάσεως 300, 400,
500 και 600µm. Στο παράρτηµα Α φαίνονται οι µάσκες λιθογραφίας οι οποίες
χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή των αισθητήρων µε τις προδιαγραφές που
αναλύσαµε στις προηγούµενες παραγράφους.
4.3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
Η αναλυτική διαδικασία κατασκευής των αισθητήρων παρουσιάζεται παρακάτω. Σε κάθε
βήµα περιγράφεται αναλυτικά τα όποια τεχνολογικά προβλήµατα ή παρατηρήσεις που
παρουσιάστηκαν.
∆ισκίδιο 1 (δισκίδιο της µεµβράνης)
Α1. Καθαρισµός του δισκιδίου µε piranha (H2SO4(98%):H2O2(30%) → 1:1) για 15min,
έτσι ώστε να αφαιρεθεί από την επιφάνεια του τυχόν οργανικές ενώσεις ή µέταλλα.
Α2. Υγρή θερµική οξείδωση για 300min στους 1100oC. Στο τέλος της διαδικασίας είχε
αναπτυχθεί ένα υµένιο οξειδίου του πυριτίου πάχους 10650 ± 50Å.
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Α3. Λιθογραφία 1ης µάσκας για τον καθορισµό του σχήµατος και του µεγέθους των
µεµβρανών. Με την πρώτη µάσκα (παράρτηµα Α) ορίστηκαν τετράγωνες και
κυκλικές µεµβράνες διάστασης (µήκος πλευράς ή διαµέτρου) 300, 400, 500 και
600µm.
Α4. Υγρή εγχάραξη µε BHF (HF(50%):NH4F(40%) → 1:7) για 17min του οξειδίου, έτσι
ώστε να ανοιχτούν οι κοιλότητες των αισθητήρων πάνω στο θερµικό οξείδιο (το
BHF εγχαράσσει µε 700Å/min + 10% παραπάνω εγχάραξη). Κατά την υγρή
εγχάραξη είχε προστατευτεί µε ρητίνη η πίσω πλευρά του δισκιδίου, έτσι ώστε να
µην αφαιρεθεί το οξείδιο από την πίσω πλευρά.
Α5. Καθαρισµός µε piranha.
Α6. Προ-εναπόθεση µε ιοντική εµφύτευση ιόντων βορίου, σύµφωνα µε τις δόσεις και τις
ενέργειες του πίνακα 3. κατά την εµφύτευση δόθηκε προσοχή στο να µην ξεπεράσει
το ρεύµα εµφύτευσης τα 250µΑ, ώστε να µην αναπτυχθούν πολύ υψηλές
θερµοκρασίες κατά την εµφύτευση.
Α7. Καθαρισµός µε piranha για 15min.
Α8. Θερµική ανόπτιση στους 1100oC για 5h. Τα πρώτα 5min πραγµατοποιήθηκε σε
περιβάλλον οξυγόνου, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο έγινε σε περιβάλλον αζώτου. Η
αρχική οξείδωση έγινε για να εµποδιστεί η διάχυση του βορίου στο περιβάλλον, ενώ
µε την ακόλουθη ανόπτιση σε ουδέτερο περιβάλλον οδηγήθηκαν τα άτοµα του
βορίου στο επιθυµητό βάθος.
Α9. Λιθογραφία µε την 2η µάσκα, έτσι ώστε να ορισθούν τα παράθυρα επαφής µε το
υπόστρωµα.
Α10. Υγρή εγχάραξη µε BHF για 25min, ώστε να ανοιχθούν τα παράθυρα. Σε αυτή τη
δεύτερη εγχάραξη του οξειδίου, απαιτείται περισσότερος χρόνος, λόγω του
εµπλουτισµού του οξειδίου µε βόριο, το οποίο το καθιστά περισσότερο αδιάλυτο στα
διαλύµατα υδροφθορίου. Και σε αυτή την εγχάραξη καλύφθηκε η πίσω πλευρά του
οξειδίου µε ρητίνη, ώστε να προστατευτεί το πίσω οξείδιο.
Α11. Υγρή εγχάραξη µε BHF µια 1min έτσι ώστε να αφαιρεθεί το οξείδιο που
αναπτύχθηκε πάνω στη περιοχή της µεµβράνης.
∆ισκίδιο 2 (το δισκίδιο του υποστρώµατος)
Β1. Καθαρισµός RCA του δισκιδίου, για αφαίρεση των οργανικών υλικών και µετάλλων
που τυχόν έχει στην επιφάνειά του.
Β2. Θερµική ξηρή οξείδωση στους 950oC για 25min, έτσι ώστε να αναπτυχθεί ένα
θερµικό οξείδιο πάχους 250Å, το οξείδιο µε το οποίο θα προστατευτεί ο αισθητήρας
από τυχόν επαφή της µεµβράνης µε το υπόστρωµα.
Β3. Προ-εναπόθεση φωσφόρου µε ιοντική εµφύτευση, δόσης 5×1015 ατ./cm3 στα 50kev.
Β4. Καθαρισµός µε piranha.
Β5. Θερµική ανόπτιση του φωσφόρου στους 1050oC για 30min, έτσι ώστε αφενός να
ενεργοποιηθούν τα άτοµα του βορίου και αφετέρου να επανα-κρυσταλλωθεί η
επιφάνεια του πυριτίου.
∆ισκίδια 1 + 2.
Γ1. Καθαρισµός των δύο δισκιδίων σύµφωνα µε την διαδικασία της θερµικής
συγκόλλησης, έτσι ώστε να καταστεί υδροφιλική η επιφάνεια τους.
Γ2. Συγκόλληση των δύο δισκιδίων σε περιβάλλον ατµόσφαιρας.
Γ3. Θερµική ανόπτιση των συγκολληµένων δισκιδίων στους 1000oC για 30min, ώστε να
ενδυναµωθούν οι δεσµοί συγκόλλησης.
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Γ4. Μηχανική λέπτυνση (παράρτηµα ∆) από τα συγκολληµένα δισκίδια του δισκιδίου
της µεµβράνης από το πάχος των 400µm στο πάχος των 50µm. Η µηχανική
λέπτυνση πραγµατοποιήθηκε µε σκόνη αλουµίνας 12µm πάνω σε επίπεδο δίσκο
χυτοσίδηρου. Ο ρόλος της µηχανικής λέπτυνσης θα συζητηθεί εκτενώς στις
παρατηρήσεις παρακάτω.
Γ5. Υγρή ανισοτροπική εγχάραξη, επιλεκτική στον εµπλουτισµό του πυριτίου µε βόριο
µε EDP. Για το EDP χρησιµοποιήθηκε η σύνθεση F. Μετά από 1h 30min, είχε
αφαιρεθεί εντελώς το µη εµπλουτισµένο πυρίτιο και από το δισκίδιο 1 είχε αποµείνει
µόνο το θερµικό οξείδιο και οι µεµβράνες.
Γ6. Καθαρισµός του δισκιδίου µε piranha.
Γ7. Υγρή εγχάραξη µε BHF για 30sec, έτσι ώστε να αφαιρεθεί το µονωτικό οξείδιο
πάχους 250Å από τις τρύπες επαφής µε το υπόστρωµα (λιθογραφία 2)
Γ8. Επιµετάλλωση αλουµινίου µε θερµικό εξαχνωτή, και ανάπτυξη του σε πάχος
~5000Å.
Γ9. Λιθογραφία µε την 3η µάσκα για τον ορισµό του µετάλλου στις επιθυµητές περιοχές.
Γ10. Υγρή εγχάραξη του αλουµινίου (propanol:HPO4 → 1:3, στους 55οC), για την
αφαίρεση του αλουµινίου από τις περιοχές που δεν προστατεύονται µε ρητίνη.
Γ11. Θερµική ανόπτιση του αλουµινίου στους 425oC για 20min σε περιβάλλον formygass
(Ν2:H2 → 99:1), για την καλύτερη πρόσφρηση του πάνω στο δισκίδιο του πυριτίου.
Γ12. Κοπή του δισκιδίου σε ψηφίδες 3mm×3mm, κάθε µία από τις οποίες περιέχει 4εις
αισθητήρες ίδιου µεγέθους και σχήµατος.
Γ13. Κόλληµα των ψηφίδων πάνω σε περίβληµα DIP28, µε το οποίο θα
πραγµατοποιηθούν οι ηλεκτρικές µετρήσεις.
Γ14. Ηλεκτρική επαφή µε wiring bonding των αισθητήρων µε τις υποδοχές των
περιβληµάτων.
4.3.1
Παρατηρήσεις επί της διαδικασίας κατασκευής
Κατά την διαδικασία κατασκευής αντιµετωπίστηκαν µια σειρά από τεχνολογικά
προβλήµατα στα οποία και έπρεπε να δοθεί λύση για να µπορέσει αυτή να περατωθεί. Τα
σηµαντικότερα εξ’ αυτών παραθέτονται παρακάτω:
Η µηχανική λέπτυνση του δισκιδίου της µεµβράνης πριν το EDP (στάδιο Γ4)
Κάθε χηµικός εγχαράκτης ενός υλικού είναι ευαίσθητος στις διάφορες κρυσταλλογραφικές
ατέλειες του υλικού, όπως οι εξαρµόσοις, µε την έννοια ότι γύρω από µια ατέλεια
µεταβάλλεται ο ρυθµός εγχάραξης [20]. Καθώς ξεκινάει η εγχάραξη από την επιφάνεια
του υλικού και καθώς συναντάει διάφορες ατέλειες µεταβάλλεται τοπικά ο ρυθµός της.
Έτσι µετά από κάποιο βάθος το σύνολο αυτών των µεταβολών προβάλλονται, µε
αποτέλεσµα να αυξάνει συνεχώς η επιφανειακή τραχύτητα, ακόµα και εάν αρχικά η
επιφάνεια ήταν τέλεια. Η εικόνα που παρουσιάζει η επιφάνεια του εγχαρασσόµενου
υλικού µετά από µερικές δεκάδες µικρόµετρα εγχάραξης, µοιάζει κάτω από το
µικροσκόπιο σαν τον φλοιό του πορτοκαλιού, µε πτυχώσεις βάθους αρκετών
µικροµέτρων, σχήµα (9α).
Κατά την ανισοτροπική εγχάραξη ειδικά, όταν αυτή φτάσει στο σηµείο το οποίο
σταµατάει (πχ. κάποιο οξείδιο) αυτές ο πτυχώσεις τοπικά είναι δυνατόν να παραµείνουν
αδιάλυτες, δηµιουργώντας µικροπυραµίδες, σχήµα (9β). Αυτό συµβαίνει λόγω του
συνδυασµού των πτυχώσεων µε την φύση της ανισοτροπικής εγχάραξης, η οποία
σταµατάει όταν αποκαλυφθούν τα κρυσταλλογραφικά επίπεδα [111] του πυριτίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Σχεδιασµός και κατασκευή του αισθητήρα πίεσης

-109-

Στο διάλυµα του EDP στο οποίο επιπρόσθετα υπάρχουν και φαινόµενα γήρανσης
του, όταν διαλυθεί σ΄ αυτό περισσότερο από 1gr πυρίτιο /lt EDP [21], ο συνδυασµός των
πτυχώσεων µε την γήρανση του διαλύµατος είναι δυνατόν να µην επιτρέψει την πλήρη
διάλυση του επιθυµητού υλικού, καταστρέφοντας την διαδικασία κατασκευής, σχήµα (10).
Συνεπώς για την διάλυση του δισκιδίου της µεµβράνης το οποίο ζυγίζει περίπου 4gr
(διάµετρος 3inch – πάχος 400µm) , απαιτείται η χρήση 4lt EDP, χωρίς ταυτόχρονα να
λύνεται το πρόβληµα του µεγάλου βάθους (400µm) εγχάραξης.
Αντίθετα εάν χρησιµοποιηθεί µηχανική λέπτυνση για τον κύριο όγκο του πυριτίου
(350 από τα 400µm), λύνεται το πρόβληµα του µεγάλου βάθους εγχάραξης, αφού
απαιτείται η χρήση µόνο 500ml EDP. Ταυτόχρονα η µικρή χρονική διάρκεια της χηµικής
εγχάραξης βελτιστοποιεί και την επιφάνεια των προς κατασκευή µεµβρανών.
Η µηχανική λέπτυνση όµως δεν είναι εφαρµόσιµη πέρα των 40µm, εφόσον η
διαδικασία της εισάγει (µέσω των κραδασµών) εξαρµόσοις σε τριπλάσιο βάθος από την

Σχήµα 9. (α) Η όψη φλοιού πορτοκαλιού της επιφάνειας Si µετά από 350µm εγχάραξη σε EDP.
(β) Το ίδιο δισκίδιο από διαφορετική γωνία φωτογράφισης. Οι λευκές περιοχές που διακρίνονται,
είναι αδιάλυτο σύµπλοκο Si(C6H4O2)3- (κεφάλαιο 2, §3.2.1), λόγω του φαινοµένου γήρανσης του
EDP. Στην πραγµατικότητα το συγκεκριµένο δισκίδιο καρταστράφηκε, εφόσον είναι αδύνατη η
περαιτέρω εγχάραξη του µέχρι το προκαθορισµένο όριο.

χρησιµοποιούµενη σκόνη λέπτυνσης (αλουµίνα, Al2O3 12µm), οι οποίες και θα
επηρεάσουν την ποιότητα των µεµβρανών. Στο παράρτηµα ∆ περιγράφεται η διαδικασία
της λέπτυνσης των δισδκιδίων.

Σχήµα 10. Ένα δισκίδιο Si (συγκολληµένο ζευγάρι) µετά από 380µm
εγχάραξη σε διάλυµα EDP. Παρόλο που
η εγχάραξη έχει τελειώσει, σηµαντική
περιοχή της επιφάνειας του δισκιδίου
καλύπτεται από αδιάλυτα υπολείµµατα
της εγχάραξης, αποτέλεσµα της
γήρανσης του διαλύµατος και του µεγάλου βάθους εγχάραξης.
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Επιµετάλλωση (στάδιο Γ8-Γ11)
Η επιµετάλλωση είναι µια φαινοµενικά εύκολη διαδικασία, κατά την οποία όµως θα
πρέπει να προσεχθούν δύο σηµεία ώστε να µην µειωθεί δραµατικά η αποδοτικότητα
(yield) της διαδικασίας. Τα κρίσιµα σηµεία είναι πρώτον η γωνία κατά την οποία
επικάθεται το µέταλλο πάνω στην επιφάνεια της µεµβράνης κατά την διαδικασία της
εξάχνωσης και δεύτερον η θερµική ανόπτιση του αλουµινίου, µετά την εξάχνωση του.
Λόγω του µεγάλου ύψους των µεµβρανών (συγκριτικά µε τις συνήθεις δοµές της
µικροηλεκτρονικής), εάν η εξάχνωση του αλουµινίου δεν πραγµατοποιηθεί κάθετα προς
την επιφάνεια του δισκιδίου, αλλά υπό κάποια, έστω µικρή, γωνία, τότε κινδυνεύει να
διακοπεί η συνέχεια του αλουµινίου στο χείλος της µεµβράνης, σχήµα (11α).

υπό γωνία εξαχνώµενο Al

υπό γωνία εξαχνώµενο Al
παχύ εναποτιθέµενο Al

λεπτό εναποτιθέµενο Al

µεµβράνη

µεµβράνη
κενό Al

διακοπή συνέχειας Al

υπόστρωµα
(α)

υπόστρωµα
(β)

Σχήµα 11. Εάν η εξάχνωση του αλουµινίου πραγµατοποιηθεί έστω και υπό µικρή γωνία, τότε
υπάρχει ο κίνδυνος διακοπής της συνέχειας του αλουµινίου, εάν το πάχος του είναι µικρό (α). Στην
περίπτωση που εναποτεθεί παχύ στρώµα αλουµινίου, τότε δηµιουργείται ένα κενό στα όρια της
µεµβράνης, µέσω του οποίου θα διακοπεί η συνέχεια του κατά την εγχάραξη του.

Σε αυτή την περίπτωση διακόπτεται η ηλεκτρική επαφή της µεµβράνης και ο
αισθητήρας βγαίνει εκτός λειτουργίας. Στην περίπτωση που το πάχος του αλουµινίου είναι
πολύ µεγάλο (και η εξάχνωση γίνει υπό γωνία) τότε ναι µεν θα καλυφθεί η
δηµιουργούµενη ασυνέχεια, αλλά κατά την εγχάραξη του (µετά την 3η λιθογραφία) θα
πραγµατοποιηθεί µέσω του κενού, σχήµα (11β), εγχάραξη και από κάτω, µε αποτέλεσµα
να διακοπεί ξανά η ηλεκτρική επαφή µε την µεµβράνη.
Ένα δεύτερο σηµείο το οποίο πρέπει να προσεχθεί κατά την επιµετάλλωση, είναι η
θερµική ανόπτιση του αλουµινίου µε την οποία εξασφαλίζεται η καλύτερη πρόσφρηση του
στην επιφάνεια του πυριτίου. Αυτή η θερµική ανόπτιση του αλουµινίου επιβάλλεται να
γίνει µόνο µετά την λιθογραφία και την εγχάραξη του, αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να
σπάσουν οι µεµβράνες. Αυτό οφείλεται στην µεγαλύτερη θερµική διαστολή του
αλουµινίου (25×10-6/oC), σε σχέση µε το πυρίτιο (2.33×10-6/oC) και το οξείδιο (0.55×106 o
/ C) [23]. Έτσι εάν επιχειρηθεί να γίνει η θερµική ανόπτιση του αλουµινίου πριν την
λιθογραφία και την εγχάραξη του και ενώ αυτό καλύπτει όλη την επιφάνεια του δισκιδίου,
λόγω της µεγάλης θερµικής διαστολής του, το υµένιο του αλουµινίου θα ασκήσει πολύ
µεγάλη πίεση πάνω στη µεµβράνη, µε αποτέλεσµα αυτή να κινδυνεύσει να σπάσει.
Καθαρισµός των αισθητήρων (µετά το στάδιο Γ5)
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Ο καθαρισµός των αισθητήρων µετά από την κατασκευή τους χρειάζεται να
πραγµατοποιείται µόνο µε απλή εµβάπτισή τους µέσα στο κατάλληλο χηµικό διάλυµα, και
να αποφεύγεται η χρήση µπάνιου υπερήχων, το οποίο ναι µεν καθιστά τον καθαρισµό
αποτελεσµατικότερο, θέτει όµως σε κίνδυνο την ακεραιότητα των µεµβρανών. Η διέγερση
των µεµβρανών µε υπερήχους είναι δυνατών να τις συντονίσει µε άµεσο αποτέλεσµα την
βίαιη ταλάντωσή τους, η οποία µπορεί να τις καταστρέψει.
Εγχάραξη οξειδίου µετά την 1η & 2η λιθογραφία (στάδια Α4 και Α10)
Κατά την εγχάραξη του οξειδίου στα στάδια Α4 και Α10 για τον σχηµατισµό της
κοιλότητας του αισθητήρα και της οπής για την επαφή (vias) µε το υπόστρωµα,
αντίστοιχα, καλύπτουµε την πίσω επιφάνεια µε ρητίνη, έτσι ώστε να προστατευτεί το
οξείδιο της πίσω πλευράς από την εγχάραξη. Ο λόγος που προφυλάσσεται το οξείδιο της
πίσω πλευράς, είναι η διευκόλυνση της συγκόλλησης των δισκιδίων στο στάδιο Γ2. Η
αφαίρεση του οξειδίου από την πίσω πλευρά του 1ου δισκιδίου, θα προκαλέσει καµπύλωση
του δισκιδίου, αφού το παχύ οξείδιο που θα αποµείνει από την µπροστινή πλευρά θα ασκεί
εφελκυστικές τάσεις στο δισκίδιο (το οξείδιο έχει συµπιεστικές τάσεις [9]), µε αποτέλεσµα
η µπροστινή πλευρά του δισκιδίου να κυρτωθεί, σχήµα (12α). Η κύρτωση του δισκιδίου
δυσχεραίνει την συγκόλληση των δύο δισκιδίων στο στάδιο Γ4, εφόσον οι δυνάµεις
συγκόλλησης Van der Waals θα πρέπει να υπερκαλύψουν τις δυνάµεις καµπύλωσης του
1ου δισκιδίου, σχήµα (12β).
δισκίδιο Si
τάσεις ασκούµενες από
το οξείδιο στο δισκίδιο του Si

δισκίδιο 1
ασκούµενες τάσεις
από το οξείδιο
δυνάµεις συγκόλλησης
van der Waals

SiO2
(α)

δισκίδιο 2
(β)

Σχήµα 12. Εάν αφαιρεθεί το οξείδιο από την πίσω πλευρά του 1ου δισκιδίου, το εµπρός οξείδιο θα
καµπυλώσει το δισκίδιο (α). Αυτή η καµπύλωση θα δυσχεράνει την συγκόλληση των δύο
δισκιδίων στο στάδιο Γ4 (β).

4.3.2
Φωτογραφίες από τα διάφορα στάδια κατασκευής
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται ορισµένες φωτογραφίες από την διαδικασία
κατασκευής, έτσι ώστε να αποσαφηνισθούν κάποια κατασκευαστικά στάδια τα οποία δεν
θεωρούνται ‘κλασσικά’ στην διαδικασία κατασκευής. Συγκεκριµένα παρουσιάζεται η
συσκευή µηχανικής λέπτυνσης ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας της, η
συσκευή υγρής εγχάραξης και φωτογραφίες από τις κατασκευασµένες µεµβράνες.
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Μηχανική λέπτυνση

Σχήµα 13. (α) Η συσκευή µηχανικής λέπτυνσης, η οποία στηρίζεται στην τριβή του δισκιδίου
πάνω σε ένα δίσκο (πλατό) από χυτοσίδηρο, στην επιφάνεια του οποίου ρίχνεται το υγρό
εγχάραξης (στην συγκεκριµένη περίπτωση σκόνη αλουµίνας 12µm διαλυµένης σε νερό). (β)
Λεπτοµέρεια της συσκευής εγχάραξης όπου φαίνεται καθαρά η µήτρα στήριξης του δισκιδίου, ο
δίσκος και το υγρό λέπτυνσης. (γ) Η µήτρα λέπτυνσης αναποδογυρισµένη, διακρίνεται το δισκίδιο
Si το έµβολο πίεσης και ο δακτύλιος οδήγησης. Ο δακτύλιος οδήγησης κρατάει την µήτρα
στήριξης κάθετη πάνω στο δίσκο λέπτυνσης, έτσι ώστε η βάση του εµβόλου πίεσης (το οποίο
κινείται κάθετα ως προς τον δακτύλιο οδήγησης) να κινείται οριζόντια ως προς το πλατό
λέπτυνσης. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η συνθήκη παράλληλης λέπτυνσης του δισκιδίου.
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Υγρή εγχάραξη.

Σχήµα 14. Σχηµατική αναπαράσταση της συσκευής
χηµικής εγχάραξης, η οποία αποτελείται από το δοχείο
εγχάραξης, το µπάνιο θερµότητας, και ένα
αναδευτήρα. Ο υγροποιητής ατµών, υγροποιεί τους
εξατµιζόµενους ατµούς του διαλύµατος, έτσι ώστε µε
την πάροδο του χρόνου να κρατιέται σταθερή η χηµική
σύσταση του διαλύµατος.

Σχήµα 15. (α) & (β) Η συσκευή υγρής εγχάραξης, η οποία τοποθετείται µέσα σε µια εστία χηµείας
υψηλής αναρρόφησης, λόγω της τοξικότητας του EDP. Η απαγωγή των τοξικών αερίων
πραγµατοποιείται από την πλάτη της εστίας, ώστε να διευκολύνεται ο χειρισµός των δισκιδίων. (γ)
Το εγχαρασσόµενου δισκίδιο λίγο πριν το τέλος της εγχάραξης, παρατηρείστε την διαχωριστική
γραµµή της περιοχής που έχει ολοκληρωθεί η εγχάραξη και της περιοχής που συνεχίζεται. (δ)
Ολοκλήρωση της εγχάραξης, παρατηρείστε τις σχηµατισµένες µεµβράνες.
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Μεµβράνες πυριτίου

Σχήµα 16. Το δισκίδιο πυριτίου µετά την ανισοτροπική εγχάραξη. ∆ιακρίνονται οι
κατασκευασµένες µεµβράνες καθώς και διάφορες άλλες δοµές, όπως πρόβολοι και γέφυρες. Η
περιοχή που έχει περιοριστεί µε λευκή γραµµή, αντιστοιχεί στην περιοχή επιτυχηµένης
συγκόλλησης των δύο δισκιδίων και κατά συνέπεια στην ωφέλιµη περιοχή. Σ΄ αυτή την
περίπτωση, η συγκόλληση αντιστοιχεί στο 75% της συνολικής επιφάνειας των δισκιδίων, το οποίο
είναι ένα αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό.

Σχήµα 17. Μία κυκλική (α) και τετράγωνη (β) µεµβράνη πυριτίου, πριν την επιµετάλλωση.
∆ιακρίνεται το παράθυρο πάνω στο οξείδιο (2η λιθογραφία) µέσω του οποίου θα πραγµατοποιηθεί
η επαφή µε το υπόστρωµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Σχεδιασµός και κατασκευή του αισθητήρα πίεσης

-115-

Σχήµα 18. Η τελική µορφή των αισθητήρων πίεσης µετά την επιµετάλλωση. (α) Ένας κυκλικός
αισθητήρας διαµέτρου 400µm και (β) ένας τετράγωνος αισθητήρας µε µήκος πλευράς 400µm.

Σχήµα 19. (α) Φωτογραφία της επιφάνειας των µεµβρανών, οι οριζόντιες και κάθετες γραµµές που
διακρίνονται αντιστοιχούν στις εξαρµόσεις που προκαλούνται από την υψηλή συγκέντρωση του
βορίου (σχήµα 6 & 7) και οι οποίες αναπτύσσονται κατά µήκος των κρυσταλλογραφικών
διευθύνσεων [110] του πυριτίου. Οι εξαρµόσεις αυτές προκαλούν διαφοροποίηση στην εγχάραξη
του πυριτίου, διαφοροποίηση η οποία διακρίνεται οπτικά. (β) Φωτογραφία από ηλεκτρονικό
µικροσκόπιο της γωνίας µιας τετράγωνης µεµβράνης. Και εδώ διακρίνονται οι κρυσταλλογραφικές
ατέλειες της µεµβράνης.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
Οι αισθητήρες, µετά την κατασκευή παρουσίασαν µια σειρά από προβλήµατα, τα οποία
και επηρέαζαν την ορθή συµπεριφορά τους. Τα προβλήµατα που προέκυψαν ήταν:
Πρώτον προβλήµατα καµπυλότητας των µεµβρανών και δεύτερον προβλήµατα
ευστάθειας.
Προβλήµατα καµπυλότητας
Οι µεµβράνες των αισθητήρων που κατασκευάστηκαν παρουσίασαν µια σηµαντική
κύρτωση προς την πλευρά του υποστρώµατος, έτσι ώστε το µεγαλύτερο ποσοστό της
επιφάνεια τους να ακουµπάει στο υπόστρωµα. Το αποτέλεσµα αυτής της κύρτωσης ήταν
πρώτον η αύξηση της αρχικής χωρητικότητας των αισθητήρων, αλλά το κυριότερο, η κατά
τυχαίο τρόπο διαφοροποίηση της απόκρισης τους, πέρα από τα αναµενόµενα. Για
παράδειγµα µετρήθηκαν αισθητήρες των οποίων η ευαισθησία ήταν µεγαλύτερη από αυτή
άλλων οι οποίοι είχαν µεγαλύτερη επιφάνεια και κατά συνέπεια θα έπρεπε να ήταν
περισσότερο ευαίσθητοι.
Έτσι ενώ η αύξηση της αρχικής χωρητικότητας (πέρα από τα αναµενόµενα) είναι
ένα γεγονός ελάσσονος σηµασίας, η τυχαιότητα της απόκρισης των αισθητήρων
απαγορεύει την ταυτοποίηση τους και κατά συνέπεια την µελέτη πρόβλεψης της
συµπεριφοράς τους. Με λίγα λόγια απαγορεύει τον θεωρητικό σχεδιασµό αισθητήρων
συγκεκριµένης (µέσα σε κάποια πλαίσια ανοχών) απόκρισης, βάση µιας ταυτοποιηµένης
τεχνολογίας. Άρα αποτελεί ένα µείζονος σηµασίας πρόβληµα, το οποίο εάν δεν λυθεί θα
καθιστά την όλη τεχνολογική διαδικασία µη εφαρµόσιµη.
Η καµπύλωση η οποία παρουσιάζεται στις µεµβράνες, υποδηλώνει ότι αυτές
βρίσκονται κάτω από την άσκηση κάποιων τάσεων (stress), οι οποίες και τις αναγκάζουν
να καµπυλώσουν. Μάλιστα για να εξηγηθεί η τυχαιότητα της συµπεριφοράς των
αισθητήρων θεωρούµε ότι ο χάρτης των ασκούµενων τάσεων στην επιφάνεια του
δισκιδίου θα πρέπει να έχει αντίστοιχα τυχαία κατανοµή. Οι λόγοι στους οποίους µπορεί
να οφείλεται η ανάπτυξη των τάσεων είναι η ακόλουθοι:
1. Η ανάπτυξη τάσεων µέσα στην µεµβράνη λόγω του µεγάλου εµπλουτισµού της µε
βόριο.
2. Η πίεση αναφοράς που υπάρχει στην κοιλότητα των αισθητήρων.
3. Η ανάπτυξη τάσεων, λόγω της διαδικασίας της θερµικής συγκόλλησης των δύο
δισκιδίων.
Προβλήµατα ευστάθειας
Ορισµένοι από τους αισθητήρες οι οποίοι κατασκευάστηκαν παρουσίασαν αστάθεια κατά
την συµπεριφορά τους. Με τον όρο αστάθεια εννοούµε είτε φαινόµενα ολίσθησης (drift)
της αρχικής τιµής της χωρητικότητας τους, ενώ η πίεση παρέµενε σταθερή, είτε φαινόµενα
µη επαναληψιµότητας, δηλαδή µετά την εφαρµογή κάποιας πίεσης τη µη επαναφορά του
αισθητήρα στην αρχική τιµή της χωρητικότητας του, σε συνδυασµό µε φαινόµενα
υστέρησης (Hysterisis)*. Τα φαινόµενα ολίσθησης είχαν µεγάλη διαφοροποίηση από
αισθητήρα σε αισθητήρα και κυµαίνονταν από µηδενική (σταθερός αισθητήρας) έως και

*

Για τον χαρακτηρισµό των αισθητήρων αρχικά µετράται ο αισθητήρας από µηδενική έως την µέγιστη
εφαρµοζόµενη πίεση και ακολούθως αντίστροφα από την µέγιστη σε µηδενική. Η ορθή λειτουργία του
προϋποθέτει: i) την επαναφορά της αρχικής τιµής της χωρητικότητας του µετά την επαναφορά της µηδενικής
εφαρµοζόµενης πίεσης (επαναληψιµότητα) και ii) οι µετρούµενες καµπύλες αυξανόµενης και µειούµενης πίεσης να
είναι ταυτόσηµες (υστέρηση).
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ολίσθηση µερικών fF/min. Αντίστοιχα παρουσιάσθηκαν και φαινόµενα µη
επαναληψιµότητας.
Τέτοιου είδους προβλήµατα καθιστούν εντελώς αναξιόπιστη την συµπεριφορά των
αισθητήρων, εφόσον δεν επιτρέπουν την επιτυχή βαθµονόµηση τους, µέσω µιας
µονότονης 1-1 σχέσης χωρητικότητας – πίεσης, όπως θα έπρεπε υπό φυσιολογικές
συνθήκες. Οι λόγοι οι οποίοι οδηγούν σε τέτοιου είδους ασταθή συµπεριφορά θα πρέπει
να οφείλονται στην σταθερότητα της ίδιας της δοµής και συγκεκριµένα µε στις συνοριακές
συνθήκες της µεµβράνης, δηλαδή τα σηµεία στα οποία αυτή είναι πακτωµένη πάνω στο
παχύ οξείδιο.
4.4.1
Προβλήµατα καµπυλότητας – πειράµατα ελέγχου πιθανών αιτιών
Για να αποσαφηνισθούν οι πραγµατικές αιτίες που προκαλούν την ανάπτυξη των τάσεων
πάνω στη µεµβράνη και κατά συνέπεια οδηγούν στην απρόβλεπτη καµπύλωση τους,
πρέπει να πραγµατοποιηθούν ορισµένα πειράµατα τα οποία θα αποµονώνουν τους
πιθανούς παράγοντες που αναπτύσσουν τάσεις. Με αυτό τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η
διαλεύκανση των πραγµατικών αιτιών και η εξαγωγή των απαραίτητων διορθωτικών
αλλαγών πάνω στη διαδικασία κατασκευής.
4.4.1.1 Ο ρόλος του εµπλουτισµού των µεµβρανών πάνω στην ανάπτυξη τάσεων
Όπως φαίνεται και στο σχήµα (4), η γενική µορφή της κατανοµής της συγκέντρωσης των
ατόµων του βορίου είναι υψηλότερη στην πλευρά από την οποία πραγµατοποιείται η
εµφύτευση (το εσωτερικό µέρος της µεµβράνης που βλέπει στο υπόστρωµα), απ΄ ότι στο
πίσω µέρος της µεµβράνης (το εξωτερικό µέρος της µεµβράνης προς το περιβάλλον). Έτσι
στο εσωτερικό µέρος της µεµβράνης στο οποίο ο εµπλουτισµός είναι της τάξης των
1.5×1020 ατ./cm3 αναπτύσσονται εφελκυστικές τάσεις µεγαλύτερες από 70MPa [17-19],
ενώ στο εξωτερικό µέρος στο οποίο ο εµπλουτισµός σε βόριο είναι 7×1019 ατ./cm3
αναπτύσσονται εφελκυστικές τάσεις της τάξης των 30MPa. Κατά συνέπεια το εσωτερικό
µέρος της µεµβράνης είναι περισσότερο ‘‘τεντωµένο’’ από ότι το εξωτερικό (το φαινόµενο
προσοµοιάζει µε αυτό του διµεταλλικού ελάσµατος), γεγονός το οποίο µπορεί να
αναγκάζει την µεµβράνη να καµφθεί προς την πλευρά του υποστρώµατος [22].
Από τον τρόπο, όµως, κατασκευής των αισθητήρων, η πιθανή εµφάνιση τάσεων
κάµψεως στις µεµβράνες λόγω εµπλουτισµού τους σε βόριο φαίνεται να αποτελεί
δευτερευούσης σηµασίας παράγοντας. Για τον λόγο αυτό, επιβάλλεται να
κατασκευαστούν µεµβράνες οι οποίες θα έχουν υποστεί τον ίδιο εµπλουτισµό και την ίδια
θερµική διεργασία, µε αυτές των αισθητήρων, χωρίς όµως να περιλαµβάνονται τα στάδια
της θερµικής συγκόλλησης των δισκιδίων και της δηµιουργίας της κοιλότητας. Για να
επιτευχθεί ο σκοπός αυτός σχεδιάστηκε το ακόλουθο πείραµα:
Π1. Προ-εναποθέσαµε βόριο σε όλη την επιφάνεια ενός δισκιδίου πυριτίου και
πραγµατοποιήσαµε την προβλεπόµενη θερµική ανόπτιση, όπως και την διαδικασία
κατασκευής των αισθητήρων σύµφωνα µε τον πίνακα (3), σχήµα (20α).
Π2. Επικαλύψαµε το δισκίδιο µε ένα υµένιο νιτριδίου και ανοίξαµε στην πίσω πλευρά
του δισκιδίου (µε φωτολιθογραφία και εγχάραξη νιτριδίου) παράθυρα διαστάσεων 2
- 4mm, σχήµα (20β).
Π3. Εγχαράξαµε ανισοτροπικά το πυρίτιο µε EDP (µέσω των ανοιγµένων παραθύρων
στο νιτριδίο), έως ότου η εγχάραξη σταµατήσει στην υψηλά εµπλουτισµένη µε βόριο
περιοχή, σχήµα (20γ).
Π4. Τέλος αφαιρέσαµε το υµένιο του νιτριδίου, σχήµα (20δ).
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Σχήµα 20. Η πειραµατική διαδικασία ελέγχου του ρόλου του εµπλουτισµού µε βόριο του πυριτίου
στη καµπύλωση των µεµβρανών. (α) Ο εµπλουτισµός µε βόριο της επιφάνειας του πυριτίου. (β) Η
εναπόθεση του νιτριδίου και το άνοιγµα στην πίσω πλευρά του δισκιδίου παραθύρων. (γ) Η
ανισοτροπική εγχάραξη από την πίσω πλευρά του πυριτίου µε EDP, µέσω των ανοιγµένων
παραθύρων στο νιτρίδιο. (δ) Η αφαίρεση του νιτριδίου και η τελική µορφή των µεµβρανών.

Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουµε να δηµιουργήσουµε µεµβράνες πυριτίου, οι οποίες
έχουν την ίδια ποιότητα υλικού µε τις µεµβράνες των αισθητήρων, αλλά αποτελούν ενιαίο
τµήµα ενός µόνο δισκιδίου, γεγονός το οποίο καθιστά αδύνατη την άσκηση σε αυτές
εξωτερικών τάσεων. Οι µεµβράνες που κατασκευάστηκαν είναι τετράγωνες και έχουν
σηµαντικά µεγαλύτερο µήκος πλευράς (1-3mm) από το αντίστοιχο µήκος πλευράς των
µεµβρανών των αισθητήρων, έτσι ώστε η τυχόν καµπύλωση τους από τις εσωτερικές
τάσεις, λόγω εµπλουτισµού, να είναι εύκολα ανιχνεύσιµη.
Μετά από οπτική ανάλυση (µέσω ανάκλασης του φωτός) των µεµβρανών που
προέκυψαν από την παραπάνω διαδικασία σχήµα (21), διαπιστώθηκε ότι είναι εντελώς
επίπεδες. Συνεπώς ο σχετικά ανοµοιόµορφος εµπλουτισµός των µεµβρανών µε βόριο και η
ανάπτυξη διαφορετικών εφελκυστικών τάσεων στις δύο πλευρές της µεµβράνης δεν είναι
αρκετά ισχυρός παράγοντας για να τις καµπυλώσει. Έτσι οι αιτίες για τις οποίες
παρουσιάζονται κυρτωµένες στους αισθητήρες, πρέπει να οφείλονται στους άλλους δύο
λόγους που προαναφέραµε. Παρόλα αυτά ο ρόλος του ανοµοιόµορφου εµπλουτισµού της
µεµβράνης στο πάχος της πιθανόν να σχετίζεται µε δευτερεύοντα φαινόµενα, όπως αυτό
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της θερµοκρασιακής εξάρτησης των αισθητήρων (φαινόµενο αντίστοιχο της κάµψης
διµεταλλικού ελάσµατος).

Σχήµα 21. Φωτογραφία της εµπρός (α1) και πίσω πλευράς (α2) µεµβρανών που κατασκευάστηκαν
µε εγχάραξη από την πίσω πλευρά (σχήµα 20δ). Η έλλειψη οµόκεντρων κύκλων συνεπάγεται την
επιπεδότητα των µεµβρανών. Αντίθετα πριν την αφαίρεση του υµενίου του νιτριδίου (σχήµα 20γ),
το οποίο εισαγάγει τάσεις άρα και παραµορφώνει τις µεµβράνες, η οπτική παρουσία αυτών των
κύκλων είναι εµφανής (β1 και β2).

4.4.1.2 Ο ρόλος του εγκλωβισµένου αέρα στην καµπύλωση των µεµβρανών
Όπως έχουµε είδη αναφέρει §4.2.3.4, η απόλυτη πίεση αναφοράς στην κοιλότητα του
αισθητήρα είναι 0.8at, λόγω της κατανάλωσης του οξυγόνου του αέρα µε την οξείδωση
του εσωτερικού της κοιλότητας. Αυτή η υποπίεση κατά 0.2at στο εσωτερικό των
αισθητήρων, σε σχέση µε την εξωτερική ατµοσφαιρική πίεση, είναι φυσικό να προκαλεί
µια παραµόρφωση στις µεµβράνες. Από τις τιµές όµως του εύρους λειτουργίας των
µεµβρανών στον πίνακα (6), φαίνεται ότι αυτή η παραµόρφωση (τουλάχιστον για τις
µεµβράνες 300 και 400µm) δεν πρέπει να είναι ικανή να τις ωθεί να ακουµπήσουν στο
υπόστρωµα. Πέρα από αυτό, ανεξάρτητα από το πόσο µεγάλη είναι αυτή η αρχική
παραµόρφωση θα έπρεπε να ήταν κοινή για όλες τις µεµβράνες ίδιου µεγέθους, οπότε δεν
θα εντοπίζαµε διαφοροποίηση στην συµπεριφορά από µεµβράνη σε µεµβράνη. Συνεπώς
είτε η εσωτερική υποπίεση δεν είναι υπεύθυνη για το µεγαλύτερο µέρος της
παραµόρφωσης των µεµβρανών, είτε η εσωτερική υποπίεση δεν είναι ίδια για όλες τις
µεµβράνες.
Κατά την συγκόλληση των δύο δισκιδίων, καθώς οι δυνάµεις Van der Waals έλκουν
τα δύο δισκίδια (Κεφ. 2, §2.3.3.2), δηµιουργείται ένα µέτωπο το οποίο εξαπλώνεται από το
κέντρο προς την περιφέρεια. Η επιφάνεια των δύο δισκιδίων συγκολλείται σύµφωνα µε
αυτό το εξαπλωνόµενο µέτωπο, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία. Είναι πιθανόν σε
αυτή την διαδικασία των λίγων δευτερολέπτων να πραγµατοποιείται µια τυχαία
ανακατανοµή των αερίων µαζών που βρίσκονται εγκλωβισµένες µεταξύ της επιφάνειας
των δύο δισκιδίων, µε αποτέλεσµα τελικά να παρατηρείται µια αντίστοιχα τυχαία
εσωτερική πίεση αναφοράς στις κοιλότητες των αισθητήρων πίεσης. Εάν κάτι τέτοιο
ίσχυε, τότε θα έπρεπε η εσωτερική πίεση αναφοράς να κυµαινόταν από υποπίεση σε
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ορισµένους αισθητήρες, οπότε αυτοί θα ήταν καµπυλωµένοι προς το υπόστρωµα, έως και
υπερπίεση σε ορισµένους άλλους, οπότε αυτοί θα παρουσίαζαν κύρτωση προς τα έξω
(φουσκωµένοι). Η γενική εικόνα, όµως που παρατηρείται είναι ότι οι αισθητήρες
καµπυλώνουν ισχυρά προς το υπόστρωµα µόνο, γεγονός που αποδυναµώνει την υπόθεση
της ανακατανοµής των αερίων µαζών.
Για να ξεκαθαρίσει η εικόνα σχετικά µε την προέλευση των τάσεων πάνω στην
µεµβράνη, πραγµατοποιήθηκε το εξής πείραµα: Θερµάναµε ορισµένες µεµβράνες σε
θερµοκρασία 1000oC, έτσι ώστε να προκαλέσουµε την διαστολή του εγκλωβισµένου
αερίου στην κοιλότητα των αισθητήρων. Η υψηλή εσωτερική πίεση που αναπτύσσεται
(~3πλάσιας της αρχικής) ωθεί τις µεµβράνες στο να φουσκώσουν και λόγω της υψηλής
θερµοκρασίας να παραµορφώνονται πλαστικά και να παραµένουν φουσκωµένες και στη
θερµοκρασία του περιβάλλοντος [24]. Για την πραγµατοποίηση του πειράµατος
χρησιµοποιήθηκαν τετράγωνες µεµβράνες µήκους πλευράς 130µm και πάχους 1µm, οι
οποίες κατασκευάστηκαν µε την ίδια τεχνολογική διαδικασία [25, 26]. Για την υλοποίησή
τους κατά τα στάδια Α6 & Α8 της §3 προ-εναποτέθηκε βόριο µε εµφύτευση δόσης
1,9x1016ατ./cm-2 και ενέργειας 180kev, ενώ η θερµική ανόπτισή του πραγµατοποιήθηκε
στους 1050oC για 1h. Η χρησιµοποίηση των µικρών µεµβρανών έγινε επειδή σ΄ αυτές
υπάρχει η δυνατότητα απ΄ ευθείας µέτρησης της γεωµετρίας τους, µε χρήση ατοµικού
µικροσκοπίου δύναµης (Atomic Force Microscope). Αντίστοιχη µέτρηση δεν είναι
δυνατόν να πραγµατοποιηθεί µε τις µεγαλύτερες και παχύτερες, λόγω περιορισµών του
οργάνου. Παρόλο αυτά χρησιµοποιήθηκαν και παχιές µεµβράνες, σαν αυτές που έχουν
παρουσιαστεί, τις οποίες όµως τις παρατηρήσαµε µόνο µε οπτικό µικροσκόπιο.
Τα αποτελέσµατα του πειράµατος για τις µικρές και λεπτές µεµβράνες
παρουσιάζονται στο σχήµα (22), όπου φαίνεται η τρισδιάστατη απεικόνιση των µικρών
µεµβρανών, όπως αυτή προκύπτει από το AFM. Παρατηρούµε ότι παρόλη την θέρµανση
των µεµβρανών αυτές παρουσιάζονται αµετάβλητες ή σε κάποιες περιπτώσεις
περισσότερο καµπυλωµένες προς το υπόστρωµα. Παρόµοια αποτελέσµατα προέκυψαν και
για τις µεγάλες και παχιές µεµβράνες, µετά από παρατήρηση µε οπτικό µικροσκόπιο.
Συνεπώς η εσωτερική πίεση που ασκείται στις µεµβράνες, λόγω της θερµικής διαστολής

Σχήµα 22. Η τρισδιάστατη αναπαράσταση µιας µεµβράνης πάχους 1µm και µήκους πλευράς
130µm (αριστερά) και η διαγώνια κάθετη τοµή της (δεξιά), όπως προέκυψε µε ανάλυση µέσο
AFM. Η συγκεκριµένη µεµβράνη υπέστη θέρµανση στους 1000oC για 1h και αντί να υποστεί
πλαστική παραµόρφωση προς τα έξω (να φουσκώσει), συµπιέστηκε προς τα µέσα. Το γεγονός
αυτό δεικνύει ότι η µεµβράνη βρίσκεται περιµετρικά υπό την επίδραση συµπιεστικών τάσεων.
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του εγκλωβισµένου αέρα, υπερνικάται από κάποια άλλη πηγή τάσεων η οποία και τελικά
τις ωθεί να κυρτώσουν προς τα µέσα.
Καταλήγουµε λοιπόν ότι η πίεση αναφοράς του εγκλωβισµένου αέρα στο εσωτερικό
των αισθητήρων, σαν πηγή τάσεων πάνω στις µεµβράνες, αποτελεί δευτερεύον
φαινόµενο*. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποιος άλλος ισχυρότερος παράγοντας ο οποίος
να είναι υπεύθυνος για την αρχική µεγάλη κύρτωση των µεµβρανών και µάλιστα αυτός ο
παράγοντας θα πρέπει να είναι θερµοκρασιακά εξαρτώµενος. Η µόνη λογική πηγή τέτοιου
είδους τάσεων πρέπει να είναι το οξείδιο πάνω στο οποίο είναι πακτωµένη η µεµβράνη.
4.4.1.3 Ο ρόλος της διαδικασία συγκόλλησης και του οξειδίου στην καµπύλωση των
µεµβρανών
Όπως είναι γνωστό το θερµικό οξείδιο του πυριτίου, καθώς αναπτύσσεται στην επιφάνεια
ενός δισκιδίου του πυριτίου, έχει εσωτερικές συµπιεστικές τάσεις (compressive built in
stress), λόγω της διαφορετικής θερµικής διαστολής του σε σχέση µε το πυρίτιο. Έτσι όταν
ένα οξείδιο αναπτυχθεί σε κάποια θερµοκρασία, καθώς µετά το δισκίδιο θα ψυχθεί θα
αναπτυχθούν πάνω στο οξείδιο συµπιεστικές τάσεις ενώ στο δισκίδιο του πυριτίου
εφελκυστικές τάσεις, η ένταση των οποίων εξαρτάται από την θερµοκρασία ανάπτυξης και
το πάχος του οξειδίου [27, 28].
Κατά την διάρκεια της οξείδωσης το οξείδιο αναπτύσσεται τόσο από την µπροστινή
πλευρά του δισκιδίου όσο και από την πίσω πλευρά του, συνεπώς οι εφελκυστικές τάσεις
οι οποίες εισάγονται στο πυρίτιο είναι οι ίδιες και στις δύο πλευρές του δισκιδίου. Έτσι το
δισκίδιο τελικά παραµένει επίπεδο. Στην περίπτωση όµως που αφαιρεθεί το οξείδιο από
την µία πλευρά του δισκιδίου, τότε οι τάσεις αυτές θα το καµπυλώσουν σύµφωνα µε το
σχήµα (23α). Εάν ακολούθως αφαιρέσουµε περιοδικά ορισµένες λωρίδες οξειδίου, η
περιοδικά τοπική άσκηση των εφελκυστικών τάσεων θα δώσει στο δισκίδιο µια
κυµατοειδείς επιφανειακή µορφή, σύµφωνα µε το σχήµα (23β). Η συµπεριφορά αυτή
επιβεβαιώθηκε από µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µε Tally-Step, σε ένα οξειδωµένο
δισκίδιο του οποίου είχαν αφαιρεθεί περιοδικά περιοχές (λωρίδες) οξειδίου.

SiO2

SiO2

δισκίδιο πυριτίου
(α)

SiO2

SiO2

δισκίδιο πυριτίου
(β)

Σχήµα 23. (α) Το θερµικό οξείδιο µέσω των εφελκυστικών τάσεων που εισαγάγει στο κρύσταλλο
του πυριτίου, καµπυλώνει το δισκίδιο προς τα πάνω. (β) Η τοπική αφαίρεση του δισκιδίου
εκτονώνει τις εφελκυστικών τάσεις, διαµορφώνοντας την επιφάνεια του δισκιδίου σε κυµατοειδής

Εάν κοιτάξουµε προσεκτικά το σχήµα (23β), θα διαπιστώσουµε ότι αυτό µοιάζει
πολύ µε την τελική διαµόρφωση του αισθητήρα (σχήµα 1Γ3), δηλαδή έχουµε µια
µεµβράνη η οποία είναι πακτωµένη περιµετρικά πάνω σε µια κοιλότητα δηµιουργούµενη
από οξείδιο. Έτσι ενώ το παχύ οξείδιο στην επιφάνεια του δισκιδίου έχει την τάση να
καµπυλώσει το δισκίδιο προς τα πάνω, σαν αυτό του σχήµατος (22α), η τοπική αφαίρεση
του, στην περιοχή της κοιλότητας, εκτονώνει τις εφελκυστικές τάσεις που εισάγονται από

*

Όπως θα συζητηθεί στο επόµενο κεφάλαιο η διαστολή του εγκλωβισµένου αέρα στο εσωτερικό των αισθητήρων,
συνεισφέρει στην θερµοκρασιακή εξάρτηση του αισθητήρα.
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το οξείδιο, δηµιουργώντας µια κυµατοειδής διαµόρφωση της περιοχής του αισθητήρα,
σχήµα (23), αντίστοιχη αυτής του σχήµατος (22β).
Όπως παρατηρούµε στο σχήµα (24), το οποίο αντιπροσωπεύει την τελική µορφή του
αισθητήρα πίεσης, η κάµψη του οξειδίου στα σηµεία στα οποία είναι πακτωµένη η
µεµβράνη, έχει σαν αποτέλεσµα την βίαιη στρέψη της µεµβράνης προς το υπόστρωµα.
Επιπλέον ας σηµειωθεί το γεγονός ότι η µεµβράνη αποτελείται από ένα υλικό µεγάλης
σκληρότητας το οποίο επιπρόσθετα βρίσκεται υπό την επίδραση ισχυρών εφελκυστικών
τάσεων λόγω του εµπλουτισµού της µε βόριο [19], γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα
ευαίσθητη σε περιµετρικά εφαρµοζόµενες, στρεπτικές τάσεις.
ασκούµενες δυνάµεις στη µεµβράνη
λόγω της καµπύλωσης του οξειδίου

SiO2

Μεµβράνη Si

SiO2

SiO2

δισκίδιο πυριτίου

Σχήµα 24. Η αφαίρεση του οξειδίου για την δηµιουργία της κοιλότητας του αισθητήρα, έχει σαν
συνέπεια την τοπική εκτόνωση των εφελκυστικών τάσεων που εισάγει το οξείδιο στο υπόστρωµα,
µε αποτέλεσµα την κυµατοειδή διαµόρφωση της επιφάνεια του δισκιδίου. Τα σηµεία κάµψης του
οξειδίου στην περιοχή που η µεµβράνη είναι πακτωµένη σε αυτό, την ωθούν στο να καµπυλώσει
ισχυρά, ακουµπώντας έτσι το υπόστρωµα. Ας σηµειωθεί ότι οι πραγµατικές διαστάσεις της
µεµβράνης είναι της τάξης των 100δων µικροµέτρων, ενώ το διάκενο µόνο 1µm.

Επίλυση προβλήµατος καµπύλωσης
Για να εξαλειφθεί η κυµατοειδής καµπύλωση που προκαλεί το εγχαρασσόµενο οξείδιο, θα
πρέπει να αντισταθµιστούν οι εφελκυστικές τάσεις οι οποίες προκαλούνται από αυτό. Για
να επιτευχθεί αυτή η αντιστάθµιση χρειάζεται στην τελική δοµή του αισθητήρα να
προστεθεί στην πίσω πλευρά του δισκιδίου ένα θερµικό οξείδιο, το οποίο δηµιουργείται σε
συνθήκες ίδιες µ΄ αυτές του οξειδίου πάνω στο οποίο είναι πακτωµένη η µεµβράνη. Για να
πραγµατοποιηθεί αυτό πρέπει να τροποποιηθεί η διαδικασία κατασκευής ως εξής
(αναφερόµαστε στην §2.1 αυτού του κεφαλαίου):
Μέρος Β. Επεξεργασία δισκιδίου υποστρώµατος (στάδια Β1-Β4 σχήµατος 25)
Β1. Αρχικά οξειδώνεται το δισκίδιο του υποστρώµατος σε υγρό περιβάλλον και σε
θερµοκρασία 1100oC για 300min, έτσι ώστε να αναπτυχθεί ένα θερµικό οξείδιο
πάχους 10700Å.
Β2. Στη συνέχεια αφαιρείται από την εµπρός µόνο επιφάνεια του δισκιδίου το παχύ
οξείδιο.
Β3. Μετά εµπλουτίζεται µε φώσφορο η επιφάνεια του δισκιδίου ώστε να καταστεί
αγώγιµη. Η επιφάνεια του υποστρώµατος παίζει τον ρόλο του ακίνητου οπλισµού
του πυκνωτή που θα κατασκευαστεί.
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Β4. Τέλος αναπτύσσεται ένα λεπτό υµένιο οξειδίου του πυριτίου, του οποίο παίζει το
ρόλο του µονωτικού διηλεκτρικού µεταξύ των οπλισµών του πυκνωτή, ώστε αυτός
να µην βραχυκυκλώσει σε πιθανή επαφή µεµβράνης µε υπόστρωµα.

1µm SiO2

Si τύπου n

Si τύπου n
1µm SiO2

(Β1)

1µm SiO2

(Β2)

200Å SiO2
n+ Si

n+ Si

Si τύπου n

1µm SiO2

(Β3)

Si τύπου n

1µm SiO2

(Β4)

Σχήµα 25. Η τροποποιηµένη επεξεργασία του δισκιδίου του υποστρώµατος έτσι ώστε να έχει στη
πίσω πλευρά του ένα θερµικό οξείδιο το οποίο αναπτύχθηκε µε ίδια διαδικασία όπως το θερµικό
οξείδιο στο οποίο είναι πακτωµένη η µεµβράνη.

Τελικά µετά την συγκόλληση των δύο δισκιδίων, σχήµα (26α) και την αφαίρεση του
µη εµπλουτισµένου πυριτίου προκύπτει η τελική δοµή του αισθητήρα, η οποία
παρουσιάζεται στο σχήµα (26β). Όπως προκύπτει η µεµβράνη δεν δέχεται πλέον τις
ισχυρές στρεπτικές τάσεις, όπως στην περίπτωση όπου δεν υπήρχε το οξείδιο της πίσω
πλευράς. Παρόλο αυτά, λόγω του κενού που δηµιουργείται στο διάκενο του πυκνωτή,
είναι πολύ πιθανό το δισκίδιο να καµπυλώνει ελαφρά, όπως δείχνει και το σχήµα (26β).
Αυτή η καµπύλωση όµως οφείλεται πλέον στο οξείδιο το οποίο βρίσκεται στη πίσω
πλευρά του υποστρώµατος, δηλαδή σε απόσταση 400µm από το σηµείο που είναι
πακτωµένη η µεµβράνη. Λογικά η άσκηση τάσεων πάνω της είναι αµελητέα.

SiO2

δισκίδιο µεµβράνης
p++ Si

µεµβράνη

+
υπόστρωµα
SiO2
υπόστρωµα

(α)

(β)

SiO2

Σχήµα 26. Με την πρόσθεση ενός οξειδίου στη πίσω πλευρά του υποστρώµατος, ίδιων ιδιοτήτων
µε το οξείδιο στο οποίο είναι πακτωµένη η µεµβράνη (α), στη τελική δοµή του αισθητήρα
εξισορροπούνται οι εφελκυστικές τάσεις που εισάγουν στο υπόστρωµα τα δύο δισκίδια, έτσι ώστε
τελικά η µεµβράνη παρουσιάζεται επίπεδη (β).
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Αποτελέσµατα
Οι µεµβράνες των αισθητήρων που κατασκευάστηκαν µε τη νέα βελτιωµένη διαδικασία
εµφανίζονται επίπεδες (εκτός την αναµενόµενη καµπύλωση από την υποπίεση που υπάρχει
στην κοιλότητα των αισθητήρων. Η επιπεδότητα των µεµβρανών εξετάστηκε µε τρεις
ανεξάρτητους τρόπους:
1. Με παρατήρηση των µεµβρανών σε οπτικό µικροσκόπιο.
2. Με ανάλυση της καµπυλότητας τους, µετρώντας την απόκλιση µιας εστιασµένης
δέσµης laser.
3. Με ηλεκτρικές µετρήσεις της αναµενόµενης χωρητικότητας τους.
Τα αποτελέσµατα θα περιγραφούν αναλυτικά στο επόµενο κεφάλαιο.
4.4.2
Προβλήµατα ευστάθειας
Κάθε αισθητήρας πίεσης χαρακτηρίζεται από την καµπύλη απόκρισης της µετρούµενης
χωρητικότητας του µε την ασκούµενη σε αυτόν πίεση, µέσα στο εύρος λειτουργίας του.
Όπως είναι φυσικό αυτή η χαρακτηριστική καµπύλη θα πρέπει να είναι µονοσήµαντα
ορισµένη στο πεδίο τιµών της (περιοχή πίεσης λειτουργίας) για είναι εφικτή η
χρησιµοποίηση του αισθητήρα. Η απαίτηση αυτή προϋποθέτει δύο πράγµατα:
i) Ο αισθητήρας να µην παρουσιάζει ολίσθηση (drift) για σταθερή εφαρµοζόµενη πίεση
και
ii) Να µην παρουσιάζει φαινόµενα υστέρησης, δηλαδή µετρώντας την χωρητικότητα του
αισθητήρα για κάποια τιµή πίεσης και ακολούθως µετρώντας την χωρητικότητα του για
µηδενική εφαρµοζόµενη πίεση, η αρχική τιµή της χωρητικότητας του να µην έχει
µεταβληθεί*.
Ελέγχοντας τους αισθητήρες που κατασκευάστηκαν (συµπεριλαµβανοµένου και των
κατασκευαστικών διορθώσεων που περιγράφηκαν στις προηγούµενες παραγράφους),
παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήµατα ευστάθειας:
i) Αρκετοί από τους αισθητήρες παρουσίασαν µια αξιοσηµείωτη ολίσθηση της τιµής της
χωρητικότητας τους για µηδενική εφαρµοζόµενη πίεση, της τάξεως των µερικών
fF/min.
ii) Αντίστοιχα η χαρακτηριστική καµπύλη χωρητικότητας - πίεσης παρουσίασε σε
ορισµένες περιπτώσεις πολύ µεγάλη υστέρηση, ανεξάρτητα από το φαινόµενο της
διολίσθησης, η οποία εξαρτάται από την µέγιστη ασκούµενη πίεση. Έτσι λόγω της
διολίσθησης θα περιµέναµε η καµπύλη φθίνουσας πίεσης να διαφέρει λίγο από τη
καµπύλη αύξουσας πίεσης, σχήµα (27α) και συγκεκριµένα έχοντας θετική διολίσθηση
θα έπρεπε όσο οι τιµές πίεσης πλησιάζουν την αρχική (µηδενική), οι αντίστοιχες τιµές
της χωρητικότητας να είναι αυξηµένες. Σε κάποιους αισθητήρες πίεσης όµως
παρουσιάστηκε βρόγχος υστέρησης που απεικονίζεται στο σχήµα (27β).

*

Την χαρακτηριστική καµπύλη πίεσης – χωρητικότητας την εξάγουµε µετρώντας την χωρητικότητα για
εφαρµοζόµενη πίεση από 0 έως Pmax. Ακολούθως επαναφέρουµε την πίεση αντίστροφα από Pmax σε 0 και
παρακολουθούµε για το αν η χαρακτηριστική καµπύλη φθίνουσας πίεσης συµπίπτει µε την αρχική αύξουσας
πίεσης.
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Σχήµα 27. (α) Λόγω της θετικής διολίσθησης του αισθητήρα η καµπύλη φθίνουσας πίεσης
εµφανίζεται διαφοροποιηµένη ως προς την καµπύλης αυξανόµενης πίεσης. (β) Κάποιοι
αισθητήρες παρουσιάζουν µεγάλη υστέρηση, η καµπύλη φθίνουσας πίεσης παραµένει σε
υψηλές τιµές χωρητικότητας και µόνο σε χαµηλές ασκούµενες πιέσεις επανέρχεται στην αρχική
καµπύλη.

4.4.2.1 Προβλήµατα διολίσθησης.
Η εµφάνιση διολίσθησης στους αισθητήρες πίεσης σηµαίνει ότι η µεµβράνη δεν παραµένει
ευσταθής για σταθερά εφαρµοζόµενη πίεση. Η προέλευση αυτής της αστάθειας µπορεί να
αποδοθεί, είτε σε µικρο-µεταβολές των µηχανικών ιδιοτήτων της δοµής του αισθητήρα,
είτε σε µικρο-µεταβολές του ηλεκτρικού ισοδύναµου του αισθητήρα κατά την διάρκεια
της µέτρησης της χωρητικότητας του.
Για την πρώτη υπόθεση, οι µικρο-µεταβολές των µηχανικών ιδιοτήτων του
αισθητήρα µπορεί να οφείλονται, είτε σε µεταβολές των µηχανικών σταθερών του υλικού
της µεµβράνης , είτε σε µεταβολές των συνοριακών συνθηκών στήριξης της µεµβράνης
πάνω στο οξείδιο. Από τις δύο αυτές πιθανές αιτίες η πρώτη κρίνεται εξαιρετικά απίθανη,
αφενός γιατί η µεταβολή των µηχανικών ιδιοτήτων του υλικού της µεµβράνης είναι
δυνατή µόνο κάτω από την εφαρµογή εξαιρετικά υψηλών καταπονήσεων και αφετέρου
γιατί τέτοιου είδους φαινόµενα συσχετίζονται περισσότερο µε την γήρανση του
αισθητήρα, δηλαδή µεταβολή της απόκρισης του µετά από µακροχρόνια λειτουργία.
Αντίστοιχα η µεταβολή του ηλεκτρικού ισοδύναµου του αισθητήρα πίεσης, κατά τη
διάρκεια µέτρησης της χωρητικότητας του, σαν µόνη πιθανή αιτία µπορεί να έχει την
µεταβολή της διηλεκτρικής σταθεράς του οξειδίου στα σηµεία όπου µεµβράνη είναι
πακτωµένη πάνω του.
Φαίνεται λοιπόν λογικό να αναζητηθούν οι αιτίες της διολίσθησης στον τρόπο
στήριξης της µεµβράνης περιµετρικά πάνω στο οξείδιο. Για αυτό τον λόγο εξετάσαµε µε
ηλεκτρονικό µικροσκόπιο την περιοχή στήριξης των µεµβρανών, τα αποτελέσµατα
εµφανίζονται στο σχήµα (28).
Εξετάζοντας προσεκτικά την εικόνα στο σχήµα (28), διαπιστώνουµε µια
αναπάντεχη διαφοροποίηση του τρόπου στήριξης της µεµβράνης πάνω στο οξείδιο,
σύµφωνα µε τον αναµενόµενο τρόπο που απεικονίζεται στα σχήµατα (24) & (26β). Ενώ
λοιπόν αναµενόταν σύµφωνα µε το σχήµα (26β), η µεµβράνη του αισθητήρα να είναι
πακτωµένη περιµετρικά πάνω στο παχύ οξείδιο που είναι συγκολληµένο µε το
υπόστρωµα, διαπιστώθηκε η ακόλουθη εικόνα:
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Η µεµβράνη δεν φαίνεται να είναι πακτωµένη περιµετρικά πάνω στο θερµικό
οξείδιο πάχους 1µm το οποίο είναι συγκολληµένο στο υπόστρωµα, σύµφωνα µε τον

Σχήµα 28. Φωτογραφία SEM της τοµής µιας µεµβράνης, η οποία κατασκευάστηκε µε την νέα
βελτιωµένη διαδικασία. ∆ιακρίνεται ότι το πάκτωµα της µεµβράνης πάνω στο οξείδιο
πραγµατοποιείται στο τοίχος (πλάι) αυτού, αντί της αναµενόµενης στήριξης της στην επιφάνεια
του (σχήµα 26β).

αναµενόµενο τρόπο που απεικονίζεται στο σχήµα (26β), αλλά εµφανίζεται ότι ενώνεται µε
αυτό πλευρικά.
Για να διερευνηθεί περαιτέρω η αιτία εµφάνισης αυτής της διαφοροποίησης στο
τρόπο στήριξης της µεµβράνης, εξετάσαµε στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο µεµβράνες
πάχους 1µm αντί για 3,5µm, §4.4.2.1. Με τις λεπτότερες µεµβράνες, το πάχος των οποίων
είναι όµοιο µε το πάχος του οξειδίου, αναµένεται να γίνει εµφανέστερο το φαινόµενο της
πλευρικής στήριξης των µεµβρανών. Στα σχήµατα (29α) και (29β) φαίνονται οι
φωτογραφίες από το SEM των λεπτών µεµβρανών. Φαίνεται καθαρά ότι η µεµβράνη
στηρίζεται στα τοιχώµατα της κοιλότητας του οξειδίου που δηµιουργείται κατά το στάδιο
Α4 και όχι πάνω στην επιφάνεια του οξειδίου (δίπλα από την κοιλότητα) σύµφωνα µε το
σχήµα (26β).
Η εξήγηση που δόθηκε γι αυτό το φαινόµενο έχει να κάνει µε τον τρόπο µε τον
οποίο εγχαράχθηκε η κοιλότητα πάνω στο οξείδιο κατά το στάδιο Α4. Η εγχάραξη αυτή
πραγµατοποιήθηκε µε ισοτροπικό τρόπο κάνοντας χρήση διαλύµατος BHF. Όπως είπαµε
και στην §2.1.1 του 3ου κεφαλαίου κατά την ισοτροπική εγχάραξη πραγµατοποιείται πάντα
πλευρική εγχάραξη κάτω από το υµένιο της µάσκας (undercutting), το σχήµα της οποίας
φαίνεται στο σχήµα (8) του 3ου κεφαλαίου και εξαρτάται από το εάν η ισοτροπική
εγχάραξη πραγµατοποιείται µε ανάδευση ή όχι. Έτσι κατά την δηµιουργία της κοιλότητας
του αισθητήρα η εγχάραξη του οξειδίου πάχους 1 µm έχει σαν αποτέλεσµα την πλευρική
του εγχάραξη (κάτω από την µάσκα της ρητίνης) σε βάθος τουλάχιστον 1µm, σχήµα (30α).
Όταν ενώνονται τα δύο δισκίδια κατά το στάδιο Γ1, σχήµα (30β), δεν είναι δυνατή η
συγκόλληση της επιφάνειας του οξειδίου που έχει υποστεί πλευρική εγχάραξη, µε
αποτέλεσµα κατά την δηµιουργία της µεµβράνης, κατά το στάδιο Γ2, αυτή να είναι
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Σχήµα 29. Στις παραπάνω φωτογραφίες απεικονίζεται ο τρόπος στήριξης µεµβρανών Si
πάχους 1µm πάνω σε οξείδιο ίδιου πάχους. Όπως διακρίνεται καθαρά οι µεµβράνες δεν είναι
πακτωµένες πάνω στο οξείδιο κατά ένα σταθερό τρόπο όπως εικονίζεται στο σχήµα 26 (β),
άλλα έχουν καµπυλώσει δηµιουργώντας ένα συνεχόµενο υµένιο οξειδίου – µεµβράνης. Αυτό
οφείλεται σε συνδυασµό του ισοτροπικού τρόπου εγχάραξης των κοιλοτήτων του αισθητήρα
και σε τοπικές τάσεις που αναπτύσσονται στη διεπιφάνεια οξειδίου – µεµβράνης.

Σχήµα 30. Λόγω της ισοτροπικής εγχάραξης του οξειδίου, πραγµατοποιείται πλευρική
εγχάραξη του κάτω από την µάσκα ρητίνης (α). Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσµα κατά
την δηµιουργία της µεµβράνης (β&γ) την εµφάνιση στρεπτικών τάσεων στα σηµεία πάκτωσης
της πάνω στο οξείδιο ώστε να εµφανίζεται η εικόνα των σχηµάτων 28 & 29.

πακτωµένη κατά ένα ποσοστό πάνω σε οξείδιο το οποίο είναι συγκολληµένο στο
υπόστρωµα και κατά το υπόλοιπο πάνω σε οξείδιο το οποίο είναι ελεύθερο στον αέρα,
σχήµα (30γ). Στην περίπτωση των µεµβρανών πάχους 3,5µm κατά την οποία το βάθος
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στήριξης των µεµβρανών είναι 3,5 µm* τα πάχη αυτά είναι 2 – 2,5 µm και 1,5 – 1µm
αντίστοιχα, ενώ στην περίπτωση των µεµβρανών πάχους 1µm όλη η µεµβράνη είναι
πακτωµένη πάνω σε οξείδιο το οποίο είναι ελεύθερο.
Όπως είναι γνωστό [27, 28] µε την ανάπτυξη οξειδίου πάνω σε ένα δισκίδιο
πυριτίου αναπτύσσονται στο δεύτερο ισχυρά συµπιεστικές τάσεις, οι οποίες καµπυλώνουν
το δισκίδιο παρόλο το πάχος του (400-500µm). Στην περίπτωση δε που το πάχος του
οξειδίου είναι συγκρίσιµο ή ίδιο µε το πάχος του πυριτίου (όπως στην περίπτωση των
µεµβρανών) η ανάπτυξη τέτοιου είδους τάσεων θα επιφέρει πλήρη παραµόρφωση στην
αρχική γεωµετρία της δοµής. Συνεπώς εάν ολόκληρη η επιφάνεια του οξειδίου ήταν
συγκολληµένη πάνω στο υπόστρωµα η καµπύλωση που θα εισήγαγε το οξείδιο θα είχε
δευτερεύοντα αποτελέσµατα πάνω στην γεωµετρία της όλης δοµής. Στην περίπτωση µας
όµως η επιφάνεια του οξειδίου που στέκεται στον αέρα επιφέρει πολύ ισχυρές στρεπτικές
τάσεις στα άκρα της µεµβράνης, σχήµα (30γ) και κατά συνέπεια έχουµε την εικόνα που
εµφανίζεται στις φωτογραφίες των σχηµάτων (28) & (29), δηλαδή στρέψη της
διεπιφάνειας οξειδίου – µεµβράνης προς το εσωτερικό της κοιλότητας του αισθητήρα.
Με µια απλή εξέταση των δοµών στα σχήµατα (28) & (29), γίνεται φανερό ότι
αυτές δεν µπορούν να χαρακτηριστούν σαν σταθερές και προβλεπόµενης συµπεριφοράς
δοµές όπως αυτή που εικονίζεται στο σχήµα (26β) και αυτό για δύο κύριους λόγους:
A. Το κατά πόσο η διεπιφάνεια οξειδίου – µεµβράνης θα διολισθήσει από την αρχική
οριζόντια θέση της προς τα πλάγια (στο εσωτερικό της κοιλότητας του αισθητήρα)
εξαρτάται από το βάθος της πλευρικής εγχάραξης του οξειδίου, δηλαδή από το πλάτος
του οξειδίου το οποίο είναι ελεύθερο (µη συγκολληµένο στο υπόστρωµα). Επιπρόσθετα
το πλάτος του οξειδίου το οποίο είναι ελεύθερο µπορεί να έχει τοπικές διαφοροποιήσεις
ακόµα και στον ίδιο αισθητήρα, λόγω τοπικών διαφοροποιήσεων του βάθους πλευρικής
εγχάραξης καθώς και των τοπικών συνθηκών συγκόλλησης κατά το στάδιο Γ1.
Συνεπώς κάθε µεµβράνη περιµετρικά µπορεί να έχει διαφοροποιήσεις σχετικά µε το
ποσοστό στρέψης της διεπιφάνειας της µε το οξείδιο.
B. Καθώς η διεπιφάνεια του οξειδίου και της µεµβράνης στέφεται προς το εσωτερικό της
κοιλότητας του αισθητήρα, µοιραία έχουµε την τοπική µείωση της απόστασης της
αγώγιµης µεµβράνης από το επίσης αγώγιµο υπόστρωµα, δηλαδή τους δύο οπλισµούς
του αισθητήρα. Αυτό στην ακραία περίπτωση όπου η µεµβράνη ακουµπήσει στο
υπόστρωµα επιφέρει το βραχυκύκλωµα, άρα καταστροφή, του αισθητήρα. Αλλά και
στην περίπτωση που δεν επέρχεται η καταστροφή του αισθητήρα αλλοιώνεται η
ηλεκτρική συµπεριφορά του, λόγω των φορτίων που αναπτύσσονται κατά την διάρκεια
της ηλεκτρικής µέτρησης του, στα σηµεία εκείνα όπου η µεµβράνη έχει πλησιάσει πολύ
κοντά το υπόστρωµα.
Τα παρατηρούµενα φαινόµενα µη σταθερής συµπεριφοράς των αισθητήρων
(διολίσθησης και υστέρησης) αποδίδονται στους δύο παραπάνω λόγους. Για να γίνει
εφικτή η κατασκευής µια σταθερής δοµής αισθητήρα µε προβλεπόµενη συµπεριφορά και η
οποία να µην υποφέρει από τέτοιου είδους προβλήµατα ξανασχεδιάστηκε η διαδικασία
κατασκευής κατά το στάδιο Α4 ως εξής:
Κατά το στάδιο Α4 µετά την φωτολιθογραφία πραγµατοποιείται ανισοτροπική
εγχάραξη του οξειδίου κάνοντας χρήση εγχάραξης πλάσµατος µε αέριο CHF3.

*

Το βάθος κατά το οποίο είναι πακτωµένη η µεµβράνη ισούται µε την πλευρική διάχυση των ατόµων βορίου στο
στάδιο Α3, το οποίο είναι παρόµοιο µε το πάχος της µεµβράνης.
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Κατά την διεργασία αυτή τα τοιχώµατα του οξειδίου εγχαράσσονται κάθετα και
τα αποτελέσµατα αυτής της τροποποίησης φαίνονται στα σχήµατα (31) & (32), όπου
απεικονίζονται αντίστοιχα αισθητήρες µε µεµβράνη πάχους 3,5 και 1µm αντίστοιχα.
Όπως φαίνεται ξεκάθαρα από τα σχήµατα (31) & (32) κάνοντας χρήση
ανισοτροπικής εγχάραξης του διάκενου του αισθητήρα, κατά το στάδιο Α4, επιτυγχάνεται
το επιθυµητό αποτέλεσµα: Η τελική δοµή του αισθητήρα φαίνεται σταθερή, όπως
περιγράφεται στο σχήµα (26β), µε την µεµβράνη να είναι πακτωµένη πάνω σε σταθερό –
συγκολληµένο στο υπόστρωµα οξείδιο. Τα αποτελέσµατα που πήραµε από αυτούς τους
αισθητήρες περιγράφονται αναλυτικά στο επόµενο κεφάλαιο και είναι απαλλαγµένα από
φαινόµενα ασταθούς συµπεριφοράς όπως η διολίσθηση (drift).

Σχήµα 31. Φωτογραφίες SEM της τοµής αισθητήρων πίεσης µε µεµβράνη 3,5µm, των οποίων το
διάκενο εγχαράχθηκε κατά το στάδιο Α4 µε ανισοτροπικό τρόπο. Παρατηρείται ότι τα τοιχώµατα του
οξειδίου είναι κάθετα καθώς και η επιφάνεια του είναι ολόκληρη συγκολληµένη στο υπόστρωµα, µε
αποτέλεσµα η τελική δοµή του αισθητήρα να συµφωνεί µε την αναµενόµενη σταθερή δοµή του
σχήµατος 26β.

Σχήµα 32. Φωτογραφίες SEM της τοµής αισθητήρων πίεσης µε µεµβράνη 1µm, των οποίων το
διάκενο εγχαράχθηκε κατά το στάδιο Α4 µε ανισοτροπικό τρόπο. Παρατηρείται ότι τα τοιχώµατα
του οξειδίου είναι κάθετα καθώς και η επιφάνεια του είναι ολόκληρη συγκολληµένη στο
υπόστρωµα, µε αποτέλεσµα η τελική δοµή του αισθητήρα να συµφωνεί µε την αναµενόµενη
σταθερή δοµή του σχήµατος 26β. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό της µεµβράνη το οποίο είναι
συγκολληµένο πάνω στο οξείδιο είναι σαφώς περιορισµένο, λόγω της µικρής πλευρικής διάχυσης
των ατόµων του βορίου κατά το στάδιο Α3.
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4.4.2.2 Προβλήµατα υστέρησης
Τα προβλήµατα εξακολούθησαν να υπάρχουν και στους νέους αισθητήρες των οποίων η
κοιλότητα εγχαράχθηκε µε ανισοτροπικό τρόπο, αλλά η παρουσία της πραγµατοποιούταν
µε πιο σαφή τρόπο. Συγκεκριµένα κατά την διάρκεια της µέτρησης της χαρακτηριστικής
πίεσης – χωρητικότητας των αισθητήρων, εάν ξεπερνούσαµε την τιµή της πίεσης κατά την
οποία η µεµβράνη ακουµπάει το υπόστρωµα η συµπεριφορά των αισθητήρων (ανάλογα το
µέγεθός τους) ήταν η ακόλουθη:
Αισθητήρες µικρού µεγέθους (~300µm)
Σε αυτούς δεν παρατηρήθηκε κανένα φαινόµενο υστέρησης. Ανεξάρτητα από το µέγεθος
της πίεσης που τους ασκούσαµε, συµπεριφέρονταν κανονικά.
Αισθητήρες µεσαίου µεγέθους (~400-500µm)
Σε αυτούς παρατηρήθηκε η συµπεριφορά που απεικονίζεται στο σχήµα (27β), εφόσον η
ασκούµενη πίεση υπερέβαινε το σηµείο επαφής της µεµβράνης µε το υπόστρωµα. Όταν η
µεµβράνη ερχόταν σε επαφή µε το υπόστρωµα, µειώνοντας την πίεση, αυτή παρέµενε σε
επαφή µε το υπόστρωµα ακόµα και για πιέσεις που δεν θα έπρεπε, έως ότου η πίεση
γινόταν αρκετά µικρή οπότε και η µεµβράνη επανερχόταν στην αρχική της θέση. Στην
περίπτωση που η ασκούµενη πίεση δεν ήταν τόσο µεγάλη ώστε η µεµβράνη να
ακουµπήσει στο υπόστρωµα, δεν παρατηρούνταν φαινόµενα υστέρησης.
Αισθητήρες µεγάλου µεγέθους (~500 -600µm)
Σε αυτούς τους αισθητήρες εφόσον ασκούνταν πίεση τέτοια ώστε να ακουµπήσει η
µεµβράνη στο υπόστρωµα, αυτή δεν επανερχόταν (παρέµενε σ΄ επαφή µε το υπόστρωµα)
ακόµα και µε µηδενισµό της ασκούµενης πίεσης. Ο µόνος τρόπος για να επαναφέρουµε
την µεµβράνη (και αυτό όχι πάντα) ήταν να της ασκήσουµε υποπίεση µε µια αντλία κενού,
δηλαδή να την «ρουφήξουµε». Εφόσον η µεµβράνη παρέµενε σ΄ επαφή µε το υπόστρωµα
αυτή παρουσίαζε µια χαρακτηριστική αυξηµένης χωρητικότητας µε ελάχιστα
διαφοροποιηµένα τα σκέλη αυξανόµενης και µειούµενης πίεσης (το σκέλος της
µειούµενης πίεσης είχε αυξηµένες τιµές χωρητικότητας). Στην περίπτωση που δεν
ξεπερνούσαµε την πίεση επαφής της µεµβράνης µε το υπόστρωµα η χαρακτηριστική των
αισθητήρων δεν παρουσίαζε φαινόµενα υστέρησης.
Από τις παραπάνω περιπτώσεις που αναλύσαµε παρατηρούµε ότι οι αισθητήρες
κυρίως λόγω αναπτυσσόµενων τάσεων παρουσιάζουν µια διµορφική (bistable) ασυνεχής
συµπεριφορά, αναφορικά µε το εάν η µεµβράνη έρχεται σε επαφή µε το υπόστρωµα ή όχι.
Ανάλογα τώρα την σταθερά ελατηρίου επαναφοράς που έχουν αυτή η διµορφική
συµπεριφορά µπορεί να είναι:
i.
ανύπαρκτη (ισχυρή σταθερά ελατήριου επαναφοράς – µικρές µεµβράνες).
ii.
παροδική (µεσαία σταθερά ελατηρίου επαναφοράς – µεσαίες µεµβράνες).
iii. µόνιµη (ασθενής σταθερά ελατηρίου επαναφοράς – µεγάλες µεµβράνες).
Σε κάθε περίπτωση όµως εάν προσεχθεί η ασκούµενη πίεση να µην υπερβεί το
όριο επαφής της µεµβράνης µε το υπόστρωµα η συµπεριφορά των αισθητήρων δεν
παρουσιάζει ασυνέχειες. Πρέπει συνεπώς να σεβαστούµε ένα όριο µέγιστης ασκούµενης
πίεσης κατά την λειτουργία τους. Περισσότερη ανάλυση του φαινοµένου της υστέρησης
καθώς και αριθµητικά δεδοµένα θα εξετασθούν στο επόµενο κεφάλαιο.
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Ανακεφαλαιώνοντας την παρουσίαση της νέας αυτοευθυγραµµιζόµενης διαδικασίας
κατασκευής, µετά και από τις διάφορες τροποποιήσεις – βελτιώσεις, στην τελική της
µορφή αποτελείται από τα ακόλουθα κατασκευαστικά στάδια:
∆ισκίδιο 1 (δισκίδιο της µεµβράνης)
Α1. Καθαρισµός του δισκιδίου µε piranha (H2SO4(98%):H2O2(30%) → 1:1) για 15min,
έτσι ώστε να αφαιρεθεί από την επιφάνεια τους τυχόν οργανικές ενώσεις ή µέταλλα.
Α2. Υγρή θερµική οξείδωση για 300min στους 1100oC. Στο τέλος της διαδικασίας είχε
αναπτυχθεί ένα υµένιο οξειδίου του πυριτίου πάχους 10650 ± 50Å.
Α3. Λιθογραφία 1ης µάσκας για τον καθορισµό του σχήµατος και του µεγέθους των
µεµβρανών. Με την πρώτη µάσκα (παράρτηµα Α) ορίστηκαν τετράγωνες και
κυκλικές µεµβράνες διάστασης (µήκος πλευράς ή διαµέτρου) 300, 400, 500 και
600µm.
Α4. Ανισοτροπική ξηρή εγχάραξη του οξειδίου κάνοντας χρήση αερίου CHF3 σε
συνθήκες πλάσµατος, έτσι ώστε να ανοιχτούν οι κοιλότητες των αισθητήρων πάνω
στο θερµικό οξείδιο (το αέριο CHF3 σε συνθήκες πλάσµατος µε ισχύ 400W
εγχαράσσει ανισοτροπικά το οξείδιο µε ρυθµό ~230Å/min). Κατά ξηρή εγχάραξη
είχε προστατευτεί προληπτικά µε ρητίνη η πίσω πλευρά του δισκιδίου, έτσι ώστε να
µην αφαιρεθεί το οξείδιο από την πίσω πλευρά (κυρίως στα άκρα του δισκιδίου).
Α5. Καθαρισµός µε piranha.
Α6. Προ-εναπόθεση µε ιοντική εµφύτευση ιόντων βορίου, σύµφωνα µε τις δόσεις και τις
ενέργειες του πίνακα 3. Κατά την εµφύτευση δόθηκε προσοχή στο να µην ξεπεράσει
το ρεύµα εµφύτευσης τα 250µΑ, ώστε να µην αναπτυχθούν πολύ υψηλές
θερµοκρασίες κατά την εµφύτευση.
Α7. Καθαρισµός µε piranha για 15min.
Α8. Θερµική ανόπτιση στους 1100oC για 5h. Τα πρώτα 5min πραγµατοποιήθηκε σε
περιβάλλον οξυγόνου, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο έγινε σε περιβάλλον αζώτου. Η
αρχική οξείδωση έγινε για να εµποδιστεί η διάχυση του βορίου στο περιβάλλον, ενώ
µε την ακόλουθη ανόπτιση σε ουδέτερο περιβάλλον οδηγήθηκαν τα άτοµα του
βορίου στο επιθυµητό βάθος.
Α9. Λιθογραφία µε την 2η µάσκα, έτσι ώστε να ορισθούν τα παράθυρα επαφής µε το
υπόστρωµα.
Α10. Υγρή εγχάραξη µε BHF για 25min, ώστε να ανοιχθούν τα παράθυρα. Σε αυτή τη
δεύτερη εγχάραξη του οξειδίου, απαιτείται περισσότερος χρόνος, λόγω του
εµπλουτισµού του οξειδίου µε βόριο, το οποίο το καθιστά περισσότερο αδιάλυτο στα
διαλύµατα υδροφθορίου. Και σε αυτή την εγχάραξη καλύφθηκε η πίσω πλευρά του
οξειδίου µε ρητίνη, ώστε να προστατευτεί το πίσω οξείδιο.
Α11. Υγρή εγχάραξη µε BHF µια 1min έτσι ώστε να αφαιρεθεί το οξείδιο που
αναπτύχθηκε πάνω στη περιοχή της µεµβράνης.
∆ισκίδιο 2 (το δισκίδιο του υποστρώµατος)
Β1. Αρχικά οξειδώνεται το δισκίδιο του υποστρώµατος σε υγρό περιβάλλον και σε
θερµοκρασία 1100oC για 300min, έτσι ώστε να αναπτυχθεί ένα θερµικό οξείδιο
πάχους 10700Å.
Β2. Στη συνέχεια αφαιρείται από την εµπρός µόνο επιφάνεια του δισκιδίου το παχύ
οξείδιο.
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Β3. Μετά εµπλουτίζεται µε φώσφορο η επιφάνεια του δισκιδίου ώστε να καταστεί
αγώγιµη. Η επιφάνεια του υποστρώµατος παίζει τον ρόλο του ακίνητου οπλισµού
του πυκνωτή που θα κατασκευαστεί.
Β4. Τέλος αναπτύσσεται ένα λεπτό υµένιο οξειδίου του πυριτίου, του οποίο παίζει το
ρόλο του µονωτικού διηλεκτρικού µεταξύ των οπλισµών του πυκνωτή, ώστε αυτός
να µην βραχυκυκλώσει σε πιθανή επαφή µεµβράνης - υποστρώµατος.
∆ισκίδια 1 + 2.
Γ1. Καθαρισµός των δύο δισκιδίων σύµφωνα µε την διαδικασία της θερµικής
συγκόλλησης, έτσι ώστε να καταστεί υδροφιλική η επιφάνεια τους.
Γ2. Συγκόλληση των δύο δισκιδίων σε περιβάλλον ατµόσφαιρας.
Γ3. Θερµική ανόπτιση των συγκολληµένων δισκιδίων στους 1000oC για 30min, ώστε να
ενδυναµωθούν οι δεσµοί συγκόλλησης.
Γ4. Μηχανική λέπτυνση (παράρτηµα ∆) από τα συγκολληµένα δισκίδια του δισκιδίου
της µεµβράνης από το πάχος των 400µm στο πάχος των 50µm. Η µηχανική
λέπτυνσης πραγµατοποιήθηκε µε σκόνη αλουµίνας 12µm πάνω σε επίπεδο δίσκο
χυτοσίδηρου. Ο ρόλος της µηχανικής λέπτυνσης θα συζητηθεί εκτενώς στις
παρατηρήσεις παρακάτω.
Γ5. Υγρή ανισοτροπική εγχάραξη, επιλεκτική στον εµπλουτισµό του πυριτίου µε βόριο
µε EDP. Για το EDP χρησιµοποιήθηκε η σύνθεση F. Μετά από 1h 30min, είχε
αφαιρεθεί εντελώς το µη εµπλουτισµένο πυρίτιο και από το δισκίδιο 1 είχε αποµείνει
µόνο το θερµικό οξείδιο και οι µεµβράνες.
Γ6. Καθαρισµός του δισκιδίου µε piranha.
Γ7. Υγρή εγχάραξη µε BHF για 30sec, έτσι ώστε να αφαιρεθεί το µονωτικό οξείδιο
πάχους 250Å από τις τρύπες επαφής µε το υπόστρωµα (λιθογραφία 2)
Γ8. Επιµετάλλωση αλουµινίου µε θερµικό εξαχνωτή, και ανάπτυξη του σε πάχος
~5000Å.
Γ9. Λιθογραφία µε την 3η µάσκα για τον ορισµό του µετάλλου στις επιθυµητές περιοχές.
Γ10. Υγρή εγχάραξη του αλουµινίου (propanol:HPO4 → 1:3, στους 55οC), για την
αφαίρεση του αλουµινίου από τις περιοχές που δεν προστατεύονται µε ρητίνη.
Γ11. Θερµική ανόπτιση του αλουµινίου στους 425oC για 20min σε περιβάλλον formygass
(Ν2:H2 → 99:1), για την καλλίτερη πρόσφρηση του πάνω στο δισκίδιο του πυριτίου.
Γ12. Κόψιµο του δισκιδίου σε ψηφίδες 3mm×3mm, κάθε µία από τις οποίες περιέχει 4εις
αισθητήρες ίδιου µεγέθους και σχήµατος.
Γ13. Κόλληµα των ψηφίδων πάνω σε περίβληµα DIP28, µε το οποίο θα
πραγµατοποιηθούν οι ηλεκτρικές µετρήσεις.
Γ14. Ηλεκτρική επαφή µε wiring bonding των αισθητήρων µε τις υποδοχές των
περιβληµάτων.
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5
Χαρακτηρισµός των
αισθητήρων πίεσης

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται τα αποτελέσµατα του
χαρακτηρισµού των αισθητήρων πίεσης. Στο πρώτο µέρος
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του ηλεκτρικού χαρακτηρισµού,
ενώ στο δεύτερο µέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των
οπτικών µετρήσεων (µετρήσεις καµπυλότητας και σκέδασης
Raman). Με τις ηλεκτρικές µετρήσεις πιστοποιείται η απόκριση
των αισθητήρων και αναλύεται η συµπεριφορά τους, σύµφωνα µε
το αναµενόµενο µοντέλο λειτουργίας τους. Με τις οπτικές
µετρήσεις έχουµε µια περισσότερη άµεση εικόνα της συµπεριφοράς
των αισθητήρων και εξετάζεται η συµβατότητα των οπτικών
αποτελεσµάτων µε τα αποτελέσµατα των ηλεκτρικών µετρήσεων.
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ΓΕΝΙΚΑ
Οι αισθητήρες πίεσης αποτελούν ηλεκτροµηχανικές δοµές, εφόσον η µεταβολή της
γεωµετρικής τους δοµής επιφέρει αντίστοιχη µεταβολή της χαρακτηριστικής τους
χωρητικότητας [1]. Για να αποσαφηνισθεί λοιπόν η φυσική συµπεριφορά των αισθητήρων
απαιτείται η πραγµατοποίηση αφενός του ηλεκτρικού και αφετέρου του µηχανικού –
γεωµετρικού χαρακτηρισµού τους. Τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν, από το κάθε
είδος χαρακτηρισµού, εάν συσχετιστούν µεταξύ τους, θα πρέπει να αποτελούν ένα
αυτοσυµβιβαστό σύνολο, πράγµα το οποίο θα µας εξασφαλίζει και την ποιοτικά ορθή
λειτουργία τόσο των αισθητήρων, όσο και ολόκληρης της κατασκευαστικής διαδικασίας.
5.1.1
Ηλεκτρικός χαρακτηρισµός – ισοδύναµο κύκλωµα αισθητήρα
Κατά τον ηλεκτρικό χαρακτηρισµό πραγµατοποιείται η µέτρηση των κρίσιµων
ηλεκτρικών µεγεθών του αισθητήρα δηλαδή της χωρητικότητας και της αγωγιµότητας του
[2]. Η µελέτη τόσο της χωρητικότητας όσο και της αγωγιµότητας γίνεται συναρτήσει της
ασκούµενης στον αισθητήρα πίεσης και της θερµοκρασίας που βρίσκεται ο αισθητήρας.
Με βάση αυτήν την εξάρτηση πραγµατοποιείται και η τελική βαθµονόµηση του
αισθητήρα, έτσι ώστε µετρώντας την χωρητικότητα και γνωρίζοντας την θερµοκρασία του
να είναι δυνατός ο υπολογισµός της πίεσης που ασκείται πάνω του.
Η χωρητικότητα η οποία είναι και το κύριο χαρακτηριστικό µέγεθος του αισθητήρα
εξαρτάται τόσο από την ασκούµενη σε αυτόν πίεση, όσο και από την θερµοκρασία που
αυτός βρίσκεται. Το µέγεθος της αντικατοπτρίζει την παραµόρφωση της ευαίσθητης
µεµβράνης του αισθητήρα. Παράλληλα µε την µεταβαλλόµενη αυτή χωρητικότητα
υπάρχει και µια παρασιτική σταθερή χωρητικότητα η οποία οφείλεται αφενός στο µέταλλο
µε το οποίο πραγµατοποιούνται οι ηλεκτρικές επαφές και αφετέρου στην επιφάνεια
στήριξης της µεµβράνης πάνω στο οξείδιο. Η ύπαρξη αυτής της παρασιτικής
χωρητικότητας δεν επηρεάζει την λειτουργία του αισθητήρα, αλλά αυξάνει την αρχική (για
µηδενική εφαρµοζόµενη πίεση) χωρητικότητά του, µε αποτέλεσµα να µειώνει την
ευαισθησία της δοµής.
Η αγωγιµότητα που εµφανίζει ο αισθητήρας εξαρτάται από την ποιότητα του
διηλεκτρικού ανάµεσα στους δύο οπλισµούς του, το οποίο για την µεν µεταβαλλόµενη
χωρητικότητα είναι το άζωτο που σχηµατίζει την πίεση αναφοράς, για τη δε παρασιτική
είναι το οξείδιο πάχους 1µm που σχηµατίζει την κοιλότητα του. Και στις δύο περιπτώσεις
η αγωγιµότητα αναµένεται να είναι µικρή, λόγω της καλής ποιότητας και των δύο
διηλεκτρικών. Σε διαφορετική περίπτωση η ποιότητα της χωρητικότητας (κατά συνέπεια
και του αισθητήρα) είναι χαµηλή και δηµιουργούνται προβλήµατα συνεργασίας του
αισθητήρα µε το ηλεκτρονικό κύκλωµα οδήγησης του (κεφάλαιο 1) [2]. Στην περίπτωση
που η ασκούµενη πίεση είναι τέτοια ώστε η µεµβράνη να ακουµπάει το υπόστρωµα, τότε
αναµένεται αύξηση της αγωγιµότητας, εφόσον σαν διηλεκτρικό της µεταβαλλόµενης
χωρητικότητας (εκτός του Ν2) κατά ένα µέρος γίνεται και το λεπτό οξείδιο 200Å του
υποστρώµατος. Το γεγονός αυτό επηρεάζει την λειτουργία του αισθητήρα γιατί όπως
είδαµε και στη §4.2.2, Κεφ.3 η µέγιστη πίεση λειτουργίας του αισθητήρα καθορίζεται σαν
την µέγιστη πίεση κατά την οποία η µεµβράνη δεν ακουµπάει στο υπόστρωµα.
Τέλος πιθανή είναι η ύπαρξη µιας αντίστασης σε σειρά µε την χωρητικότητα του
αισθητήρα η οποία µπορεί να οφείλεται στην αντίσταση επαφής του µετάλλου µε το
υπόστρωµα, στην αντίσταση επαφής του µετάλλου µε την µεµβράνη καθώς και στην
αντίσταση του υποστρώµατος (ακίνητος οπλισµός του πυκνωτή), το οποίο είναι
εµπλουτισµένο µε φώσφορο. Και οι τρεις συνιστώσες της σειριακής αντίστασης του
αισθητήρα αναµένεται να έχουν αµελητέα επίδραση στην λειτουργία του αισθητήρα,
αφενός µεν γιατί τόσο η µεµβράνη όσο και το υπόστρωµα έχουν πολύ υψηλές
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συγκεντρώσεις φορέων αγωγιµότητας, αφετέρου δε γιατί τον αισθητήρα δεν τον διαρρέει
DC συνιστώσα του ρεύµατος, ώστε να αναπτυχθεί πτώση τάσης στις ωµικές επαφές.
Συνοψίζοντας στο σχήµα 1 απεικονίζεται ένα ηλεκτρικό ισοδύναµο του αισθητήρα
πίεσης.

Cx: Μεταβλητή χωρητικότητα
(αισθητήρα).
Cπ: Παρασιτική χωρητικότητα.
σ: Αγωγιµότητα διηλεκτρικών
(οξειδίου και αέρα).
R: Αντίσταση επαφών υποστρώµατος και µεµβράνης

Σχήµα 1. Το ισοδύναµο κύκλωµα του αισθητήρα πίεσης

Εκτός από τα στοιχειά του ηλεκτρικού ισοδύναµου του αισθητήρα και τις κύριες
χαρακτηριστικές καµπύλες εξάρτησης του από την θερµοκρασία και την πίεση, µε τις
ηλεκτρικές µετρήσεις µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα και για τις µηχανικές ιδιότητες
της δοµής του. Τα συµπεράσµατα αυτά µπορεί να είναι έµµεσα µε σύγκριση της
θεωρητικά προβλεπόµενης συµπεριφοράς µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα, είτε άµεσα
βλέποντας εάν αλλάζει η συµπεριφορά του κάτω από ακραίες συνθήκες πίεσης και
θερµοκρασίας. Τα άµεσα συµπεράσµατα αφορούν τα τυχόν φαινόµενα γήρανσης που
µπορεί να παρουσιάζει η όλη δοµή.
5.1.2
Μηχανικός – Γεωµετρικός χαρακτηρισµός
Με τις ηλεκτρικές µετρήσεις µπορούµε να εξάγουµε µόνο έµµεσα συµπεράσµατα για τις
µηχανικές ιδιότητες και την σταθερότητα της δοµής του αισθητήρα. Όπως είδαµε και στο
προηγούµενο κεφάλαιο όταν η θεωρητικά προβλεπόµενη συµπεριφορά του αισθητήρα δεν
συµφωνεί µε την πειραµατικά µετρούµενη θα πρέπει να διαπιστωθεί η πηγή του
σφάλµατος, ώστε να διορθωθεί η κατασκευαστική διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση
είναι αναγκαία η άµεση µέτρηση των µηχανικών ιδιοτήτων της όλης δοµής. Γενικότερα,
ακόµα και στην περίπτωση όπου δεν εµφανίζεται κάποιο πρόβληµα στις ηλεκτρικές
µετρήσεις, η άµεση παρατήρηση της δοµής του αισθητήρα (όπου αυτό είναι δυνατό) µας
δίνει την βεβαιότητα της ορθής λειτουργίας της όλης δοµής, εφόσον αποτελέσµατα
διαφορετικών µεθόδων χαρακτηρισµού συµφωνούν µεταξύ τους.
Ο γεωµετρικός χαρακτηρισµός του αισθητήρα γίνεται κυρίως µε παρατήρηση της
δοµής του κάτω από οπτικό ή ηλεκτρονικό µικροσκόπιο. Με το οπτικό µικροσκόπιο είναι
δυνατός µόνο ο ποιοτικός χαρακτηρισµός των αισθητήρων, όπως για το εάν οι µεµβράνες
εµφανίζονται καµπυλωµένες και σε πιο ποσοστό. Αυτό µπορεί να γίνει ρυθµίζοντας τον
αντικειµενικό φακό του µικροσκοπίου ώστε η παρατήρηση να γίνεται υπό γωνία, ή
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ρυθµίζοντας την εστίαση του µικροσκοπίου. Με αυτό τον τρόπο παρατηρούµε άµεσα και
γρήγορα υπό συνθήκες περιβάλλοντος έντονες καµπυλότητες των µεµβρανών των
αισθητήρων (πχ. όταν η µεµβράνη ακουµπάει το υπόστρωµα). Με το ηλεκτρονικό
µικροσκόπιο αντίθετα µπορούµε να παρατηρήσουµε κρίσιµες λεπτοµέρειες της δοµής του
αισθητήρα, όπως τα σηµεία στήριξης της µεµβράνης (δες Κεφάλαιο 4). ∆εν είναι δυνατή
όµως η αξιολόγηση της καµπυλότητας που µπορεί να παρουσιάζουν οι µεµβράνες.
Μια άλλη περισσότερο ακριβής µέθοδος όχι µόνο εκτίµησης αλλά και µέτρησης της
καµπυλότητας των µεµβρανών είναι αυτή της απόκλισης εστιασµένης δέσµης laser πάνω
από στην επιφάνεια της µεµβράνης. Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή µια δέσµη laser
προσπίπτει υπό γνωστή γωνία πάνω σε κάποιο σηµείο της µεµβράνης και µετρώντας την
γωνία εκτροπής της υπολογίζουµε την καµπυλότητα της µεµβράνης σε αυτό το σηµείο. Με
τον τρόπο αυτό σαρώνοντας µια διαγώνιο της µεµβράνης µπορούµε να υπολογίσουµε την
καµπύλωση της στην διαγώνιο.
Τέλος µε φασµατοσποπία micro-Raman (φασµατοσκοπία Raman όπου η δέσµη laser
εστιάζεται σε µια πολύ µικρή περιοχή της µεµβράνης έως και 1µm2) µπορεί να µετρηθούν
οι µεταβολές του stress κατά µήκος της µεµβράνης και να συσχετιστούν µε την µεταβολή
της καµπύλωσης της στα αντίστοιχα σηµεία.. Με τον τρόπο αυτό αποκτούµε µια πιο
ολοκληρωµένη εικόνα για το σχήµα της µεµβράνης και τις δυνάµεις που το προκαλούν.
ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Για την πραγµατοποίηση των ηλεκτρικών µετρήσεων των αισθητήρων, υπό συνθήκες
ελεγχόµενης πίεσης και θερµοκρασίας, έπρεπε να αναπτυχθεί ένας πρότυπος σταθµός
ηλεκτρικού χαρακτηρισµού αισθητήρων πίεσης. Σε αυτό τον σταθµό οι αισθητήρες θα
έπρεπε να τοποθετούνται µέσα σε ένα περιβάλλον ελεγχόµενης πίεσης και θερµοκρασίας,
το οποίο θα συνδέεται ηλεκτρικά µε το εξωτερικό περιβάλλον, ώστε να είναι δυνατή η
µέτρηση των ηλεκτρικών µεγεθών. Τα χαρακτηριστικά του εν λόγω σταθµού µετρήσεων
καθορίστηκαν σύµφωνα µε τον πίνακα 1.

Περιβάλλον
ελέγχου πίεσης
και θερµοκρασία

Πίνακας 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά του Σταθµού Ηλεκτρικού Χαρακτηρισµού των αισθητήρων
πίεσης

Ηλεκτρικές µετρήσεις.

5.2

Έλεγχος πίεσης:

0-750mmHg µε ακρίβεια 1mmHg.

Έλεγχος θερµοκρασία:

Περιβάλλον – 80οCµε ακρίβεια 0.1οC.

∆υνατότητα µεταβολής της πίεσης, είτε στατικά, είτε δυναµικά µεταξύ δύο ορίων
µε συχνότητα έως και 200 παλµούς/min.
Στατικές µετρήσεις:
(έως 2µετρήσεις/sec)

Γέφυρα ανάλυσης εµπέδησης HP 4192A.
Χωρητικότητα 0-99pF µε ακρίβεια 1fF.
Αγωγιµότητα 0-10µS µε ακρίβεια 0.01µS.
Συχνότητα µέτρησης 5Hz-10MHz.

∆υναµικές µετρήσεις:
(έως 10µετρήσεις/sec)

Capacitans meter Boonton 2134.
Χωρητικότητα 0-100pF µε ακρίβεια 10fF.
Συχνότητα µέτρησης 1MHz.

Συλλογή δεδοµένων:

Μέσω Η/Υ, χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα
συλλογής δεδοµένων Labview 4.0
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Σχήµα 2. Σχηµατική απεικόνιση του σταθµού ηλεκτρικών µετρήσεων των αισθητήρων πίεσης.

Στο σχήµα 2 απεικονίζεται το διάγραµµα του σταθµού ηλεκτρικών µετρήσεων των
αισθητήρων πίεσης. Η βασική αρχή λειτουργίας του είναι η τροφοδότηση µε άζωτο υπό
πίεση ενός θαλάµου, µέσα στο οποίο έχουµε τοποθετήσει τον αισθητήρα. Ο κλειστός
θάλαµος αποτελείται από µια µεταλλική καµπάνα η οποία βιδώνεται σε µια πλάκα
αλουµινίου. Ανάµεσα στην πλάκα αλουµινίου και στην καµπάνα έχουµε τοποθετήσει ένα
τυπωµένο κύκλωµα στο κέντρο του οποίο συνδέεται ο αισθητήρας (στο εσωτερικό του
θαλάµου πίεσης), ενώ στην άκρη του έχουµε τις διασυνδέσεις προς τα όργανα µέτρησης.
Και στις δύο πλευρές της πλακέτας τοποθετούνται ελαστικά o-ring, ώστε η όλη κατασκευή
να είναι ερµητικά σφραγισµένη. Οι αισθητήρες αφού κολληθούν σε θήκη (package) DIP28, τοποθετούνται ανάµεσα σε δύο µεταλλικές, θερµαινόµενες πλάκες, έτσι ώστε να είναι
εφικτή η σταθεροποίηση της θερµοκρασίας τους.
Η σταθεροποίηση της πίεσης στο εσωτερικό του θαλάµου πραγµατοποιείται µε ένα
σταθεροποιητή πίεσης (regulator) µε χαρακτηριστικά 0 – 0.8bar, 1mbar ακρίβεια. Επίσης
έχει προβλεφθεί ένας ρυθµιστής ροής στην είσοδο του θαλάµου, καθώς και ένας δεύτερος
ρυθµιστής ροής και µια ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα αέρος (ON/OFF). Ανοιγοκλείνοντας
την ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα και ρυθµίζοντας την ροή του αζώτου στην είσοδο και στην
έξοδο του θαλάµου µπορούµε να πετύχουµε δυναµική µεταβολή της πίεσης στο εσωτερικό
του θαλάµου, σύµφωνα µε τον Πίνακα 1. Η δυναµική µεταβολή της πίεσης µοιάζει µε την
καµπύλη φόρτισης και εκφόρτισης ενός πυκνωτή µε ρόλο: πηγής τάσης τον
σταθεροποιητή πίεσης, αντίστασης φορτίσεως τον ρυθµιστή ροής εισόδου και αντίστασης
εκφόρτισης τον ρυθµιστή ροή εξόδου.
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Στο σχήµα 3 απεικονίζονται επεξηγηµατικές φωτογραφίες του σταθµού µετρήσεων,
καθώς και λεπτοµέρειες του θαλάµου πίεσης και του εσωτερικού του. Τέλος στο σχήµα 4
απεικονίζονται λεπτοµέρειες του θερµαντήρα των αισθητήρων.

Σχήµα 3. Φωτογραφίες του σταθµού µετρήσεων των αισθητήρων πίεσης. Ακολουθεί περιγραφή
των στοιχείων του σταθµού:
(1) Ελεγκτής θερµοκρασίας, (2) Θάλαµος πίεσης, (3) Αισθητήρας πίεσης αναφοράς, (4)
Κονέκτορες µετρήσεων, (5) Ρυθµιστής πίεσης ακριβείας 0-0.8bar, (6) Ρυθµιστής προρύθµισης
πίεσης 0-10bar, (7) Ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα, (8) Γέφυρα ανάλυσης εµπέδησης HP4192, (9)
Μετρητής χωρητικότητας Boodon 72b, (10) Indicator πίεσης, (11) Ελεγκτής ηλεκτροµαγνητικής
βαλβίδας, (12) Φιάλη αζώτου, (13) Ρυθµιστής ροής εξόδου, (14) Ρυθµιστής ροής εισόδου, (15)
Τυπωµένο κύκλωµα τοποθέτησης αισθητήρων, (16) Θερµαντήρας, (17) Αισθητήρες πίεσης, (18)
∆ίαυλοι εισόδου πίεσης.

5.3

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Με τον σταθµό µέτρησης που περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο, κατέστη
δυνατός ο ακριβής ηλεκτρικός χαρακτηρισµός των αισθητήρων που κατασκευάστηκαν µε
την τελική βελτιωµένη διαδικασία. Οι αισθητήρες οι οποίοι κατασκευάστηκαν έχουν
κυκλικό και τετράγωνο σχήµα, µε διάµετρο και µήκος πλευράς αντίστοιχα 300, 400, 500
& 600µm, έτσι ώστε να είναι εφικτή η εξαγωγή µιας ολοκληρωµένης εικόνας της
συµπεριφοράς τους από την σύγκριση των χαρακτηριστικών κάθε οικογένειας. Η
κωδικοποίηση τους περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.
Χ###*, όπου

Χ: Τ ή Κ για τετράγωνη ή κυκλική µεµβράνη αντίστοιχα.
###: 300, 400, 500, 600 ανάλογα τη διάσταση της µεµβράνης.
*: Α, Β, Γ ο αριθµός του αισθητήρα στο συγκεκριµένο είδος.
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Σχήµα 4. Λεπτοµέρειες του θερµαντήρα των αισθητήρων πίεσης.

5.3.1
Απόκριση αισθητήρων στην µεταβολή της πίεσης
Τα βασικά χαρακτηριστικά των αισθητήρων πίεσης είναι η εξάρτηση τους τόσο από την
ασκούµενη πίεση, όσο και την θερµοκρασία που αυτοί βρίσκονται.
Οι µετρήσεις της χωρητικότητας συναρτήσει της πίεσης πραγµατοποιήθηκαν σε
θερµοκρασία 37,2oC (την εσωτερική µέση θερµοκρασία του ανθρώπινου σώµατος) και για
µεταβολές πίεσης από την ατµοσφαιρική (µηδενική βαθµωτή πίεση) - έως 360mmHg
πάνω από την ατµοσφαιρική, εκτός από τους αισθητήρες εκείνους των οποίων η µεµβράνη
ακουµπάει το υπόστρωµα για µικρότερη πίεση οπότε και µειώνεται το εύρος λειτουργίας
τους. Ας σηµειωθεί ότι η µέγιστη ανεκτή για τον άνθρωπο πίεση αίµατος είναι η
200mmHg – 220mmHg. Οι µετρήσεις της θερµοκρασιακής εξάρτησης
πραγµατοποιήθηκαν σε µηδενική εφαρµοζόµενη πίεση και για εύρος θερµοκρασίας 32oC –
42οC, µε θερµοκρασία αναφοράς του 37οC.
Για όλες τις µετρήσεις της χωρητικότητας χρησιµοποιήθηκε η γέφυρα ανάλυσης
εµπέδησης HP4192A µε σήµα µέτρησης συχνότητας 1MHz, πλάτους Vpp 1Volts και
ακρίβεια µετρήσεων 1fF. Για την µέτρηση της ασκούµενης πίεσης η ακρίβεια του
αισθητήρα αναφοράς είναι 0.75mmHg. Η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε
Η/Υ, µέσω του προγράµµατος LabView ver.4.0, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ταυτόχρονη
µέτρηση της χωρητικότητας µε την ασκούµενη εκείνη την στιγµή πίεση. Τέλος η ακρίβεια
ρύθµισης της θερµοκρασίας είναι 0.1οC.
Στα σχήµατα 5 - 8 απεικονίζονται οι χαρακτηριστικές χωρητικότητας πίεσης των
τετράγωνων αισθητήρων διαστάσεων 300, 400, 500 & 600µm αντίστοιχα. Στα σχήµατα 9 12 απεικονίζονται αυτές των κυκλικών αισθητήρων διαστάσεων 300, 400, 500 & 600 µm
αντίστοιχα. Ενώ τέλος στα σχήµατα 13 - 16 απεικονίζονται τα διαγράµµατα στα οποία
συγκρίνεται η συµπεριφορά των τετράγωνων και κυκλικών µεµβρανών διάστασης 300,
400, 500 και 600µm αντίστοιχα.
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Τετράγωνοι αισθητήρες 300µm
ο

θερµοκρασία µετρήσεων 37.2 C
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Σχήµα 5. Η χαρακτηριστική χωρητικότητας πίεσης για τους τετράγωνους αισθητήρες
µήκους πλευράς 300µm.

Τετράγωνοι αισθητήρες 400µm
ο
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Σχήµα 6. Η χαρακτηριστική χωρητικότητας πίεσης για τους τετράγωνους αισθητήρες
µήκους πλευράς 400µm.
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Τετράγωνοι αισθητήρες 500µm
ο

θερµοκρασία µετρήσεων 37.2 C
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Σχήµα 7. Η χαρακτηριστική χωρητικότητας πίεσης για τους τετράγωνους αισθητήρες
µήκους πλευράς 500µm.

Τετράγωνοι αισθητήρες 600µm
ο
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Σχήµα 8. Η χαρακτηριστική χωρητικότητας πίεσης για τους τετράγωνους αισθητήρες
µήκους πλευράς 500µm.
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Κυκλικοί αισθητήρες 300µm
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Σχήµα 9. Η χαρακτηριστική χωρητικότητας πίεσης για τους κυκλικούς αισθητήρες
µήκους πλευράς 300µm.
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Σχήµα 10. Η χαρακτηριστική χωρητικότητας πίεσης για τους κυκλικούς αισθητήρες
µήκους πλευράς 400µm.
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Κυκλικοί αισθητήρες 500µm
ο
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Σχήµα 11. Η χαρακτηριστική χωρητικότητας πίεσης για τους κυκλικούς αισθητήρες
µήκους πλευράς 500µm.
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Σχήµα 12. Η χαρακτηριστική χωρητικότητας πίεσης για τους κυκλικούς αισθητήρες
µήκους πλευράς 600µm.
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Σύγκριση τετράγωνων και στρογγυλών µεµβρανών
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Σχήµα 13. Σύγκριση της απόκρισης τετράγωνου και κυκλικού αισθητήρα διαστάσεων
300µm.
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Σχήµα 14. Σύγκριση της απόκρισης τετράγωνου και κυκλικού αισθητήρα
διαστάσεων 400µm.
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Σύγκριση τετράγωνων και στρογγυλών µεµβρανών
διάστασης 500µm
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Σχήµα 15. Σύγκριση της απόκρισης τετράγωνου και κυκλικού αισθητήρα
διαστάσεων 500µm.

Σύγκριση τετράγωνων και στρογγυλών µεµβρανών
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αισθητήρας Τ600Α
αισθητήρας Κ600Γ

-12

9,0x10

-12

Χωρητικότητα (F)

8,0x10

-12

7,0x10

-12

6,0x10

F /m
46f
6,0

mH

g-

-12

5,0x10

pm
82p
1.2

/m m

Hg

m/mm
97pp
g - 1.1

fF/mm
4,868

H

0

50

Hg

-12

4,0x10

100

150

Πιέση (mmHg)

200

250

300

Σχήµα 16. Σύγκριση της απόκρισης τετράγωνου και κυκλικού αισθητήρα
διαστάσεων 600µm.
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Στον πίνακα 2 συνοψίζονται τα χαρακτηριστικά των αισθητήρων: η αρχική τιµή της
χωρητικότητας τους Co και η ευαισθησία τους για µηδενική πίεση So. Όπως αναφέραµε στο
κεφάλαιο 3, §3.4.2.1 και φαίνεται και από τα σχήµατα 5 - 12, η καµπύλη της
χωρητικότητας συναρτήσει τις πίεσης δεν είναι γραµµική, γι το λόγο αυτό την ευαισθησία
των αισθητήρων την µετρούµε για µηδενική ασκούµενη πίεση (στην αρχή της καµπύλης),
όπου και έχει την µικρότερη τιµή της. Η τιµή της ευαισθησία δύνεται τόσο σε fF/mmHg
(απόλυτη τιµή), όσο και σε ppm/mmHg (σχετική τιµή).
Πίνακας 1. Η αρχική τιµή της χωρητικότητας Co και η ευαισθησία So των αισθητήρων.
Τετράγωνοι
Α

Β

Γ

Μέση τιµή

300
µm

Co: 1.735 fF
So: 0,411 fF/mmHg,
237 ppm/mmHg

Co: 1.955 fF
So: 0,374 fF/mmHg,
191 ppm/mmHg

Co: 1.557 fF
So: 0,490 fF/mmHg,
315 ppm/mmHg

Co: 1.749 fF
So: 0,425 fF/mmHg,
243 ppm/mmHg

400
µm

Co: 2.342 fF
So: 1,605 fF/mmHg,
685 ppm/mmHg

Co: 2.912 fF
So: 1,772 fF/mmHg,
609 ppm/mmHg

Co: 2.228 fF
So: 1,268 fF/mmHg,
557 ppm/mmHg

Co: 2.494 fF
So: 1,548 fF/mmHg,
621 ppm/mmHg

500
µm

Co: 3.612 fF
So: 3,859 fF/mmHg,
1.068 ppm/mmHg

600
µm

Co: 4.715 fF
So: 6,046 fF/mmHg,
1.282 ppm/mmHg

Co: 3.612 fF
So: 3,859 fF/mmHg,
1.068 ppm/mmHg
Co: 5.064 fF
So: 7,929 fF/mmHg,
1.566 ppm/mmHg

Co: 4.644 fF
So: 6,261 fF/mmHg,
1.348 ppm/mmHg

Co: 4.808 fF
So: 6,745 fF/mmHg,
1.403 ppm/mmHg

Κυκλικοί
Α

Β

Γ

Μέση τιµή

300
µm

Co: 1.308 fF
So: 0,222 fF/mmHg,
170 ppm/mmHg

Co: 1.489 fF
So: 0,298 fF/mmHg,
200 ppm/mmHg

Co: 1.383 fF
So: 0,273 fF/mmHg,
197 ppm/mmHg

Co: 1.393 fF
So: 0,264 fF/mmHg,
190 ppm/mmHg

400
µm

Co: 2.049 fF
So: 1,232 fF/mmHg,
601 ppm/mmHg

Co: 1.968 fF
So: 1,345 fF/mmHg,
683 ppm/mmHg

Co: 1.888 fF
So: 1,192 fF/mmHg,
631 ppm/mmHg

Co: 1.968 fF
So: 1,256 fF/mmHg,
638 ppm/mmHg

500
µm

Co: 2.930 fF
So: 3,188 fF/mmHg,
1.070 ppm/mmHg

Co: 3.067 fF
So: 3,811 fF/mmHg,
1.243 ppm/mmHg

600
µm

Co: 3.936 fF
So: 4,622 fF/mmHg,
1.174 ppm/mmHg

Co: 4.083 fF
So: 5,235 fF/mmHg,
1.282 ppm/mmHg

Co: 2.999 fF
So: 3,500 fF/mmHg,
1.167 ppm/mmHg
Co: 4.068 fF
So: 4,868 fF/mmHg,
1.197 ppm/mmHg

Co: 4.029 fF
So: 4,908 fF/mmHg,
1.218 ppm/mmHg

Από τον πίνακα 2 και στα σχήµατα 5 - 16 διαπιστώνονται τα εξής αναµενόµενα
αποτελέσµατα:
• Υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση τόσο στην αρχική τιµή της χωρητικότητας, όσο
και στην ευαισθησία αισθητήρων ίδιου σχήµατος και διάστασης.
• Παρόλη αυτή την διαφοροποίηση, υπάρχει σαφέστατος διαχωρισµός στην αρχική τιµή
της χωρητικότητας και στην ευαισθησία για αισθητήρες ίδιου σχήµατος και
διαφορετικής διάστασης.
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Σε κάποιους αισθητήρες παρουσιάζεται κάποιο «σπάσιµο» στην αναµενόµενη
µονότονη αύξηση της χωρητικότητας τους σε σχέση µε την ασκούµενη πίεση.

5.3.1.1 Συσχετισµός τη ευαισθησίας των αισθητήρων σε σχέση το σχήµα και το
µέγεθος τους
Όπως είδαµε και στο κεφάλαιο 3, από την θεωρητική ανάλυση της αναµενόµενης
συµπεριφοράς των αισθητήρων πίεσης τύπου χωρητικότητας, προκύπτουν τα παρακάτω
αποτελέσµατα:
i. Σύµφωνα µε τον πίνακα 2, §4.2.2 του 3ου κεφαλαίου, η ευαισθησία ενός τετράγωνου
αισθητήρα πίεσης πρέπει να είναι κατά 1,246 φορές µεγαλύτερη, από αυτή ενός
κυκλικού ίσης διάστασης (µήκος πλευράς µε ακτίνα). Αυτό οφείλεται στο ότι το
εµβαδόν του τετράγωνου αισθητήρα είναι µεγαλύτερο από αυτό του κυκλικού ίσης
διάστασης.
ii. Τόσο από την εξίσωση 27 όσο και από την 31, §4.1.1 του 3ου κεφαλαίου, προκύπτει
ότι η ευαισθησία τόσο των τετράγωνων αισθητήρων όσο και των κυκλικών, αυξάνει
σύµφωνα µε την τετάρτη δύναµη της διάστασής τους.
Από τα αποτελέσµατα του πίνακα 2 προκύπτει ο πίνακας 3, από όπου φαίνεται ότι η
σύγκριση της ευαισθησίας τετράγωνων και κυκλικών αισθητήρων ίσης διάστασης
παρουσιάζει σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ αισθητήρων της ίδιας διάστασης (µέγιστη
– ελάχιστη τιµή), όσο και µεταξύ των µέσων τιµών αισθητήρων διαφορετικής διάστασης.
Πίνακας 3. Σύγκριση της ευαισθησίας τετράγωνων και κυκλικών αισθητήρων ίσης διάστασης. Η µέγιστη
και ελάχιστη τιµή προκύπτει από τον λόγο του πιο ευαίσθητου τετράγωνου αισθητήρα προς τον λιγότερο
ευαίσθητο κυκλικό και αντίστροφα, αντίστοιχα.
∆ιάσταση

300µm

400µm

500µm

600µm

Sτετράγωνοι /
Sκυκλικοί

Μεγ

Μέση

Μικρ

Μεγ

Μέση

Μικρ

Μεγ

Μέση

Μικρ

Μεγ

Μέση

Μικρ

2,207

1,610

1,255

1,487

1,252

0,943

1,210

1,103

1,013

1,715

1,374

1,0

Στην πραγµατικότητα λόγω της υποπίεσης 0.8at που υπάρχει σαν πίεση αναφοράς
στην κοιλότητα των αισθητήρων, η τιµή 1,246 του λόγου θα αναµενόταν µεγαλύτερη.
Αυτό προκύπτει από τον εξής συλλογισµό. Οι εξισώσεις 27 και 31 του 3ου κεφαλαίου
ισχύουν για επίπεδες µεµβράνες µε µηδενική διαφορά εσωτερικής και εξωτερικής πίεσης.
Στην περίπτωση αυτή όµως η υποπίεση που υπάρχει στο εσωτερικό των αισθητήρων
µετατοπίζει το αρχικό σηµείο λειτουργίας των αισθητήρων κατά 0.2at. Εφόσον όµως η
περιοχή λειτουργίας των τετράγωνων αισθητήρων (µέγιστη πίεση κατά την οποία η
µεµβράνη ακουµπάει το υπόστρωµα) είναι κατά 0.735 φορές µικρότερη από τους
κυκλικούς αισθητήρες ίσης διάστασης (πίνακας 2, §4.2.2 του 3ου κεφαλαίου), η
µετατόπιση αυτή για τους τετράγωνους αισθητήρες θα είναι σηµαντικότερη, σε σχέση µε
την περιοχή λειτουργίας τους, από ότι στους κυκλικούς. Άρα και η αύξηση της
ευαισθησίας τους µεγαλύτερη. Αυξανοµένης µάλιστα της διάστασης θα έπρεπε να αυξάνει
και ο λόγος της ευαισθησίας των τετράγωνων προς τους κυκλικούς αισθητήρες ίσης
διάστασης.
Επιπλέον, η πιθανή ανάπτυξη τάσεων λόγω των υµενίων οξειδίου, §4.1.3 Κεφ.4ο,
περιπλέκει κατά πολύ την κατάσταση, σε σηµείο µάλιστα να παρουσιάζονται και
αξιοσηµείωτες διαφορές µεταξύ αισθητήρων ίσης διάστασης και ίδιου σχήµατος.
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Εκτενέστερη συζήτηση γύρω από τις παρατηρούµενες διαφοροποιήσεις στην συµπεριφορά
των αισθητήρων θα ακολουθήσει σε παρακάτω παράγραφο.
Η σχέση που περιγράφει την ευαισθησία ενός τετράγωνου ή κυκλικού αισθητήρα,
έχει την γενική µορφή (εξισώσεις 27 και 31, §4.1.1 του 3ου κεφαλαίου):
S = A ⋅α x
(1)
όπου: S είναι η ευαισθησία του αισθητήρα,
Α µια σταθερά η οποία εξαρτάται από το πάχος της µεµβράνης και τις µηχανικές
ιδιότητες της,
α η διάσταση της µεµβράνης (µήκος πλευράς ή ακτίνα),
x η δύναµη σύµφωνα µε την οποία αυξάνει η ευαισθησία µε την διάσταση.
Εάν λογαρυθµίσουµε την εξίσωση (1), τότε προκύπτει:
Log ( S ) = Log ( A ⋅ α x ) = Log ( A) + x ⋅ Log ( a )
( 2)
Στο σχήµα 17 απεικονίζεται ο λογάριθµος της ευαισθησίας σε σχέση µε τον
λογάριθµο της διάστασης για τετράγωνους και κυκλικούς αισθητήρες.

Ο λογάριθµος της ευαισθησίας των αισθητήρων
προς τον λογάριθµο της διάστασής τους

Log (S) - λογάρυθµος της ευαισθησίας
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Σχήµα 17. Ο λογάριθµος της ευαισθησίας προς τον λογάριθµο της διάστασης για
τετράγωνους και κυκλικούς αισθητήρες.

Στο σχήµα 17 απεικονίζονται επίσης οι ευθείες σύµφωνα µε την εξίσωση (2), οι
οποίες ταιριάζουν στα πειραµατικά δεδοµένα, όπως προέκυψαν µε την µέθοδο των
ελαχίστων τετραγώνων. Από αυτές προκύπτει ότι η ευαισθησία για τις τετράγωνες
µεµβράνες αυξάνει σύµφωνα µε τη 4,03 δύναµη, ενώ για τις κυκλικές σύµφωνα µε την
4,33 δύναµη. Τα αποτελέσµατα κρίνονται πολύ ικανοποιητικά, δεδοµένου του µικρού
αριθµού δείγµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

-152-

Χαρακτηρισµός των αισθητήρων πίεσης

5.3.2
Όρια λειτουργίας αισθητήρων – φαινόµενα υστέρησης
Όπως είδαµε στο κεφάλαιο 3, §3.4.2.2, σαν περιοχή λειτουργίας των αισθητήρων πίεσης
ορίζεται η πίεση κατά την οποία η µεµβράνη του αισθητήρα ακουµπάει στο υπόστρωµα.
Στα σχήµατα 18, 19, 20 & 21 απεικονίζονται οι καµπύλες εξάρτησης της χωρητικότητας
µε την πίεση για τετράγωνους και κυκλικούς αισθητήρες πίεσης αντίστοιχα.

Χωρητικότητα (F)

Φαινόµενα υστέρισης σε τετράγωνες µεµβράνες
διαµέτρου 300 & 400µm
9,0x10

-12

8,0x10

-12

7,0x10

-12

6,0x10

-12

5,0x10

-12

4,0x10

-12

3,0x10

-12

2,0x10

-12

1,0x10

-12

T300Α
T300G
T400A

σηµείο επαφής της µεµβράνης
µε το υπόστρωµα

0

100

200

300

400

Πίεση (mmHg)

500

600

700

Σχήµα 18. Η περιοχή λειτουργίας και τα φαινόµενα υστέρησης τετράγωνων
αισθητήρων πίεσης διάστασης 300µm και 400µm.

Φαινόµενα υστέρισης σε τετράγωνες µεµβράνες
διαµέτρου 500 & 600µm
-11

3,0x10

-11

2,5x10

Χωρητικότητα (F)

Τ500Α
Τ600Α
-11

2,0x10

Σηµείο επαφής της µεµβράνης
µε το υπόστρωµα

-11

1,5x10

-11

1,0x10

-12

5,0x10

0

50

100

150

Πίεση (mmHg)

200
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Σχήµα 19. Η περιοχή λειτουργίας και τα φαινόµενα υστέρησης τετράγωνων
αισθητήρων πίεσης διάστασης 500µm και 600µm.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

-153-

Χαρακτηρισµός των αισθητήρων πίεσης

Φαινόµενα υστέρισης σε κυκλικές µεµβράνες
διαµέτρου 300 & 400µm
-12

5,0x10

Κ300Α
Κ400Γ

-12

Χωρητικότητα (F)

4,0x10

-12
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µε το υπόστρωµα
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Σχήµα 20. Η περιοχή λειτουργίας και τα φαινόµενα υστέρησης κυκλικών
αισθητήρων πίεσης διάστασης 300µm και 400µm.

Φαινόµενα υστέρισης σε κυκλικές µεµβράνες
διαµέτρου 500 & 600µm
-11

2,5x10

-11

Χωρητικότητα (F)

2,0x10

Κ500Α
Κ600Α

-11

1,5x10

Σηµείο επαφής της µεµβράνης
µε το υπόστρωµα

-11

1,0x10

-12

5,0x10

0

50

100
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200

Πίεση (mmHg)

250

300
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Σχήµα 21. Η περιοχή λειτουργίας και τα φαινόµενα υστέρησης κυκλικών
αισθητήρων πίεσης διάστασης 500µm και 600µm.
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Στο πίνακα 4 συνοψίζονται οι µέγιστες πιέσεις λειτουργίας των αισθητήρων, όπως αυτές
προκύπτουν από τα σχήµατα 18 – 21:

400µm

500µm

600µm

Τετράγωνοι
αισθητήρες

Μέγιστη πίεση:

300mmHg

220mmHg

200mmHg

Παρατηρήσεις:

Οριακά πότε εµφανίζει
και πότε όχι µέση υστέρηση. Επανέρχεται στην
αρχική τιµή του.

Εµφανίζει µέση υστέρηση. Επανέρχεται στην
αρχική του τιµή.

Εµφανίζει ισχυρή υστέρηση. ∆εν επανέρχεται
στην αρχική του τιµή.

Εµφανίζει ισχυρή υστέρηση. ∆εν επανέρχεται
στην αρχική του τιµή.

κυκλικοί
αισθητήρες

Πίνακας 4. Στο πίνακα αυτό συνοψίζονται οι πιέσεις κατά τις οποίες η µεµβράνη των αισθητήρων
ακουµπάει στο υπόστρωµα, όπως αυτές εξάγονται από τα σχήµατα 18-21, καθώς επίσης σχολιάζεται η
υστέρηση που παρουσιάζουν.
∆ιάσταση

Μέγιστη πίεση:

>700mmHg

400mmHg

325mmHg

310mmHg

∆εν εµφανίζει υστέρηση.

Εµφανίζει µέση υστέρηση. Επανέρχεται στην
αρχική του τιµή.

Εµφανίζει ισχυρή υστέρηση. ∆εν επανέρχεται
στην αρχική του τιµή.

Εµφανίζει ισχυρή υστέρηση. ∆εν επανέρχεται
στην αρχική του τιµή.

Παρατηρήσεις:

300µm
525mmHg,
> 650mmHg

Στο σχήµα 22 απεικονίζεται η καµπύλη εξάρτησης του λογαρίθµου της µέγιστης
πίεσης µε τον λογάριθµο της διάστασης για κυκλικούς και τετράγωνους αισθητήρες
διαστάσεως 400µm, 500µm και 600µm. Όπως φαίνεται και από τις εξισώσεις 32 και 33
της §3.4.4.2 τους 3ου κεφαλαίου, η σχέση µεταξύ του λογαρίθµου της µέγιστης πίεσης και
του λογαρίθµου της διάστασης (για σταθερές τις άλλες µεταβλητές) θα πρέπει να είναι
γραµµική και µάλιστα µε κλίση –4 για την περίπτωση µεµβρανών οι οποίες δεν υπόκεινται
σε τάσεις (§4.2.4 του 4ου κεφαλαίου). Από το σχήµα 22 όµως φαίνεται ότι η παραπάνω
εξάρτηση δεν είναι γραµµική, αλλά αυξανοµένης της διάστασης της µεµβράνης µειώνεται
από –1,6 σε -0,9 και -0,2 για τους τετράγωνους αισθητήρες διάστασης 400µm, 500µm και
600µ αντίστοιχα και από –1,2 σε -0,6 και 0 για τους κυκλικούς αισθητήρες διάστασης
400µm, 500µm και 600µm.
Αντίθετα όπως είδαµε στην προηγούµενη παράγραφο η αντίστοιχη εξάρτηση για την
περίπτωση της ευαισθησίας µας οδηγεί σε µια αρκετά γραµµική σχέση κλίσης περίπου 4,
όπως δηλαδή στην περίπτωση αισθητήρων των οποίων η µεµβράνη δεν υπόκειται σε
εφαρµογή τάσεων. Η εξήγηση αυτών των δύο φαινοµενικά ασυµβίβαστων αποτελεσµάτων
οφείλεται αφενός στο τρόπο εξαγωγής των εξισώσεων 32 και 33 του 3ου κεφαλαίου και
αφετέρου στο ρόλο του οξειδίου που τοποθετούµε στην πίσω πλευρά του υποστρώµατος.
Οι αναλυτικές εκφράσεις που περιγράφονται στη παράγραφο 3.4.2 του 3ου
κεφαλαίου και αφορούν την συµπεριφορά ενός αισθητήρα πίεσης τύπου χωρητικότητας,
ισχύουν ποσοτικά µόνο για µικρές παραµορφώσεις της µεµβράνης των αισθητήρων
(περίπου µέχρι και 10% του πάχους της µεµβράνης ή 0.35µm για την περίπτωση που
εξετάζουµε, [3]). Για µεγαλύτερες παραµορφώσεις όπου οι µη γραµµικοί όροι στην
ελαστική συµπεριφορά της µεµβράνης γίνονται πολύ σηµαντικοί, όπως στην περίπτωση
του σηµείου µέγιστης εφαρµοζόµενης πίεσης, οι προαναφερθείσες εξισώσεις ισχύουν µόνο
για ποιοτική περιγραφή της απόκρισης των αισθητήρων.
Πέρα όµως από την µη ακριβή εφαρµογή των αναλυτικών εκφράσεων, οι καµπύλες
του σχήµατος 22 µας δείχνουν ότι εκτός από την εφαρµογή της εξάρτησης της
συµπεριφοράς των αισθητήρων από την 4η δύναµη της διάστασης της µεµβράνης τους,
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Ο λογάριθµος της µέγιστης πίεσης,
προς τον λογάρυθµο της διάστασης.
κλίση ~ -1,2

2,48

κλίση ~ -0,6
κλίση ~ 0
κλίση ~ -1,6

2,44
2,40
2,36

διάσταση 600µm

2,52

διάσταση 500µm

Λογάριθµος µέγιστης πίεσης
Log(Pmax)

2,56

διάσταση 400µm

2,60

κλίση ~ -0,9

2,32

κλίση ~ -0,2

τετράγωνες µεµβράνες
κυκλικές µεµβράνες

2,28
2,60

2,64

2,68

2,72

2,76

2,80

Λογάριθµος διάστασης
Log(a ή r)

Σχήµα 22. Η εξάρτηση του λογαρίθµου της µέγιστης πίεσης προς τον λογάριθµο της
διάστασης, για τετράγωνους και κυκλικούς αισθητήρες διάστασης 400µm, 500µm και
600µm.

αυξανοµένης της διάστασης τους αυτή η εξάρτηση µειώνεται. Αυτή η µείωση υποδηλώνει
την ύπαρξη εφελκυστικών (tensile) τάσεων πάνω στην µεµβράνη των αισθητήρων, οι
οποίες µάλιστα αυξάνονται σε αυτούς που έχουν µεγαλύτερη διάσταση. Η πιθανή πηγή
αυτών των τάσεων θα πρέπει να αναζητηθεί στο οξείδιο που έχει αναπτυχθεί στην πίσω
πλευρά του υποστρώµατος. Όπως είδαµε στη §4.1.3 του 4ου κεφαλαίου, ο ρόλος ατού του
υµενίου είναι να εξισορροπήσει τις στρεπτικές τάσεις που εισαγάγει το οξείδιο στο οποίο
δηµιουργούνται οι κοιλότητες των αισθητήρων στα όρια στήριξης της µεµβράνης. Αυτή η
εξισορρόπηση των τάσεων έχει σαν αποτέλεσµα το «τέντωµα» των µεµβρανών, γεγονός
ευεργετικό ως προς την επιπεδότητά τους, σε βάρος όµως της ευαισθησίας των
αισθητήρων, χωρίς πάντως αυτή να µειώνεται δραµατικά. Στους αισθητήρες µεγαλύτερης
διάστασης αυτό το φαινόµενο είναι περισσότερο έντονο, λόγο της µεγαλύτερης περιοχής
όπου το πάνω µέρος του δισκιδίου είναι ακάλυπτο από οξείδιο. Πιθανόν ένας
ακριβέστερος υπολογισµός του πάχους του οξειδίου που αναπτύσσεται στη πίσω πλευρά
του υποστρώµατος να αποφέρει αισθητήρες µε βέλτιστη συµπεριφορά (µεγαλύτερη
ευαισθησία σε συνδυασµό µε την επιπεδότητα των µεµβρανών). Ο προσδιορισµός αυτός
όµως µπορεί να γίνει µόνο πειραµατικά, κάτι που απαιτεί υψηλό κόστος και πολύ χρόνο,
εφόσον θα πρέπει να γίνουν ανεξάρτητες κατασκευές σειρών αισθητήρων µε διαφορετικές
συνθήκες. Σε τελευταία ανάλυση ακόµα και να πραγµατοποιηθεί µια τέτοια σειρά
πειραµάτων, τίποτα δεν εγγυάται ότι θα βελτιστοποιηθεί αισθητά η είδη καλή
συµπεριφοράς τους.
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∆ιαφοροποίηση του σηµείου µέγιστης πίεσης, για αισθητήρες ίδιου σχήµατος και
διάστασης
Όπως φαίνεται και από τις καµπύλες των σχηµάτων 5-16, όπου παρατηρείται
διαφοροποίηση στην αρχική χωρητικότητα και ευαισθησία των αισθητήρων ίδιου
µεγέθους και σχήµατος, ανάλογη διαφοροποίηση υπάρχει και για το όριο µέγιστης πίεσης.
Για το λόγο αυτό στα σχήµατα 18-21 επιλέχθηκαν αισθητήρες εκείνοι οι οποίοι έχουν µια
χαρακτηριστική µέση συµπεριφορά για το µέγεθός τους, έτσι ώστε αφενός να περιγράφουν
τα όρια λειτουργίας της οµάδας που αντιπροσωπεύουν και αφετέρου να µην καταστούν τα
γραφήµατα πολύπλοκα.
Όπως και στην αρχική τιµή της χωρητικότητας και της ευαισθησίας των
αισθητήρων, έτσι και εδώ παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις είναι χαρακτηριστική η
περιοχή λειτουργίας των αισθητήρων ανάλογα το σχήµα και το µέγεθος τους. Για
παράδειγµα οποιοσδήποτε τετράγωνος αισθητήρας 300µm έχει ένα µέγιστο όριο
λειτουργίας µεγαλύτερο των 500mmHg, ενώ ένας κυκλικός 400µm λειτουργεί περίπου
στα 400mmHg.
Πάντως για να εξασφαλισθεί ένα ασφαλές µέγιστο όριο θα πρέπει να είµαστε αρκετά
συντηρητικοί στις εκτιµήσεις µας και να µην σχεδιάζουµε κάποιο αισθητήρα από τον
οποίο θα απαιτούµε να λειτουργεί πολύ κοντά στο σηµείο κατά το οποίο η µεµβράνη του
ακουµπάει στο υπόστρωµα. Έτσι εάν ο αισθητήρας θέλουµε να λειτουργεί µέχρει τα
300mmHg είναι περισσότερο ασφαλή να διαλέξουµε έναν κυκλικό διάστασης 400µm
παρά τον τετράγωνο ίδιας διάστασης, έστω και εάν ο δεύτερος µας προσφέρει κατά µέσο
όρο 23% µεγαλύτερη ευαισθησία.
Φαινόµενα υστέρησης
Ένα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό που παρουσιάζουν οι καµπύλες των σχηµάτων 18 –
21 είναι η εµφάνιση υστέρησης στην απόκριση των αισθητήρων, από την στιγµή που η
µεµβράνη ακουµπάει την επιφάνεια του υποστρώµατος. Η υστέρηση αυτή είναι
περισσότερο έντονη στους αισθητήρες µεγαλύτερης διάστασης (500 και 600µm) στους
οποίου και παραµένει και µόνιµη.
Όπως περιγράφεται στο πίνακα 4 οι κυκλικές µεµβράνες 300µm δεν εµφανίζουν
καθόλου υστέρηση µέχρι και τα 700mmHg, ενώ οι τετράγωνες των 300µm εµφανίζουν
οριακά υστέρηση (από αισθητήρα σε αισθητήρα πότε εµφανίζουν και πότε όχι) στα
550mmHg περίπου. Από τα 400µm και πάνω όλοι οι αισθητήρες έχουν έντονη υστέρηση
από την στιγµή που θα ακουµπήσει η µεµβράνη στο υπόστρωµα, µε περισσότερο ισχυρή
στα µεγάλα µεγέθη. Στους αισθητήρες 500µm και 600µm, η εµφάνιση της υστέρησης είναι
µόνιµη, πράγµα που σηµαίνει ότι εφόσον η µεµβράνη τους ακουµπήσει στο υπόστρωµα,
αυτοί δεν επανέρχονται από µόνοι τους στην αρχική τους τιµή. Για να γίνει αυτό θα πρέπει
να τους βάλουµε σε περιβάλλον κενού, δηλαδή να «ρουφήξουµε» την µεµβράνη ώστε να
επανέρχονται. Στα µικρότερα µεγέθη, δηλαδή στους αισθητήρες από 400µm και κάτω, η
εµφάνιση της υστέρησης δεν είναι µόνιµη. Στην περίπτωση αυτή λίγο πριν µηδενιστεί η
εφαρµοζόµενη πίεση ο αισθητήρας επανέρχεται απότοµα από µόνος του στην αρχική
καµπύλη χωρητικότητας.
Είναι φανερό ότι από τη στιγµή που η µεµβράνη του αισθητήρα ακουµπάει στο
υπόστρωµα αυτός εµφανίζει µια δισταθή (bistable) συµπεριφορά, γεγονός που υποδηλώνει
και πάλι ότι οι µεµβράνες των αισθητήρων βρίσκονται υπό την επίδραση τάσεων. Την
στιγµή που η µεµβράνη ακουµπάει στο υπόστρωµα οι τάσεις που έχουν αναπτυχθεί πάνω
της από το τέντωµά της, τοπικά ηρεµούν µε συνέπεια να περνάει σε µια δεύτερη
κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από την καµπύλη χωρητικότητας φθίνουσας πίεσης.
Στην περίπτωση των µικρών µεγεθών (300µm και 400µm) όπου η δύναµη επαναφοράς της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Χαρακτηρισµός των αισθητήρων πίεσης

-157-

µεµβράνης στην αρχική της κατάσταση είναι περισσότερο ισχυρή, αυτή τελικά
επανέρχεται µόνης πριν τον µηδενισµό της εφαρµοζόµενης πίεσης. Στην περίπτωση των
µεγάλων µεµβρανών (500µm και 600µm), αυτή η δύναµη επαναφοράς δεν είναι αρκετή,
οπότε και πρέπει να υποβοηθηθεί από την εφαρµογή κάποιας εξωτερικής υποπίεσης σε
σχέση µε την εσωτερική πίεση αναφοράς, δηλαδή µικρότερη από την 0.8at απόλυτη πίεση.
Το τελικό συµπέρασµα που προκύπτει από την ανάλυση των δεδοµένων που
προηγήθηκε, είναι ότι πρέπει να είµαστε συντηρητικοί στον υπολογισµό της µέγιστης
εφαρµοζόµενης πίεσης στους αισθητήρες, όχι µόνο για την περιοχή λειτουργίας για την
οποία είναι βαθµονοµηµένος ο αισθητήρας, αλλά και για την µέγιστη επιτρεπτή
εφαρµοζόµενη πίεση πάνω τους (over-burst). Για την µεν πρώτη περίπτωση, η παραβίαση
της µέγιστης βαθµονοµηµένης πίεσης πιθανόν να οδηγήσει σε εσφαλµένη εκτίµηση της
πίεσης, στην δεύτερη όµως περίπτωση µπορεί να θέσει τον αισθητήρα εκτός λειτουργίας.
Για παράδειγµα η εµφύτευση ενός αισθητήρα του οποίου η µεµβράνη πατάει στα
220mmHg στον οργανισµό ενός ανθρώπου, εγκυµονεί υψηλό κίνδυνο σε κάποια ακραία
κατάσταση υπέρτασης να τεθεί σε κατάσταση πατηµένης µεµβράνης, χωρίς φυσικά να
είναι εφικτή η φυσιολογική επαναλειτουργία του µε τη εφαρµογή κάποιας υποπίεσης.
5.3.3
Φαινόµενα ασυνέχειας στην συµπεριφορά των µεµβρανών
Παρατηρώντας τα σχήµατα 5 – 12 στα οποία απεικονίζεται η καµπύλη απόκρισης της
χωρητικότητας των αισθητήρων σε σχέση µε την πίεση που εφαρµόζεται σε αυτούς, σε
ορισµένους αισθητήρες παρουσιάζεται µια ασυνέχεια στην µονότονη αύξηση της
χωρητικότητας, αυξανοµένης της πίεσης. Αυτή η ασυνέχεια παρατηρείται στους
αισθητήρες Τ300Γ (σχήµα 5), Τ400Α (σχήµα 6) και Κ400Α & Β (σχήµα 10), και
απεικονίζεται σαν µια «κούρµπα» στην φυσιολογικά οµαλά αύξουσα καµπύλης
χωρητικότητας σε σχέση µε την πίεση.
Η συµπεριφορά αυτών των αισθητήρων, για την συγκεκριµένη (ξεχωριστή για τον
καθένα) εφαρµοζόµενη πίεση, µοιάζει σαν την ύπαρξη κάποιας αστάθειας στη δοµή τους η
οποία θα πρέπει να αναζητηθεί και σε αυτή την περίπτωση στις συνοριακές συνθήκες
στήριξης της µεµβράνης πάνω στο οξείδιο. Ας σηµειωθεί ότι αυτή η συµπεριφορά
παρατηρείται τόσο για αυξανόµενη πίεση, όσο και για µειούµενη αρκεί να αποφευχθεί η
υπέρβαση του σηµείου όπου η µεµβράνη ακουµπάει το υπόστρωµα, οπότε και εµφανίζεται
η ήδη περιγραφείσα υστέρηση.
Για να εξεταστεί καλύτερα το φαινόµενο στα σχήµατα 23-26 φαίνεται η απόκριση
των αισθητήρων Τ300Γ, Τ400Α και Κ400Β αντίστοιχα, οι οποίοι και παρουσιάζουν το
φαινόµενο της ασυνέχειας, για ολόκληρη την περιοχή λειτουργίας τους. Στα ίδια σχήµατα
απεικονίζεται και η αγωγιµότητα των αισθητήρων σε σχέση µε την εφαρµοζόµενη πίεση.
Η τιµή της αγωγιµότητας αντιστοιχεί στην παράλληλη ωµική αντίσταση την οποία
παρουσιάζει ο αισθητήρας, όπως αυτή προκύπτει από την γέφυρα ανάλυσης αγωγιµότητας
HP 4192A, όταν πραγµατοποιείται η µέτρηση της χωρητικότητας σε διαµόρφωση
(configuration) ισοδύναµου παράλληλου µοντέλου.
Στα σχήµατα 27-30 απεικονίζεται αντίστοιχα η απόκριση της χωρητικότητας και της
αγωγιµότητας των αισθητήρων Τ300Α, Τ400Β και Κ500Β, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν
αυτή την ασυνέχεια. Ο Τ300Α δεν έχει υστέρηση ενώ οι Τ400Β και Κ500Β έχουν
αντίστοιχα µέση και ισχυρή υστέρηση.
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Χωρητικότητα @ Αγωγηµότητα συναρτήσει της πίεσης
αισθητήρας Τ300Γ.
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Σχήµα 23. Η καµπύλη εξάρτησης της χωρητικότητας και της αγωγιµότητας σε σχέση
µε την πίεση, για τον αισθητήρα Τ300Γ. Ο συγκεκριµένος αισθητήρας παρουσιάζει
ασυνέχεια για πίεση από 420mmHg έως 450mmHg.

Χωρητικότητα @ Αγωγηµότητα συναρτήσει της πίεσης
αισθητήρας Τ400Α.
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Σχήµα 24. Η καµπύλη εξάρτησης της χωρητικότητας και της αγωγιµότητας σε σχέση
µε την πίεση, για τον αισθητήρα Τ400Α. Ο συγκεκριµένος αισθητήρας παρουσιάζει
ασυνέχεια για πίεση από 260mmHg έως 280mmHg.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

-159-

Χαρακτηρισµός των αισθητήρων πίεσης

Χωρητικότητα @ Αγωγηµότητα συναρτήσει της πίεσης
αισθητήρας Κ400Β.
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Σχήµα 25. Η καµπύλη εξάρτησης της χωρητικότητας και της αγωγιµότητας σε σχέση
µε την πίεση, για τον αισθητήρα Κ400Β. Ο συγκεκριµένος αισθητήρας παρουσιάζει
έντονη ασυνέχεια για πίεση από 250mmHg έως 300mmHg.

Χωρητικότητα @ Αγωγηµότητα συναρτήσει της πίεσης
αισθητήρας Τ300Α.
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Σχήµα 26. Η καµπύλη εξάρτησης της χωρητικότητας και της αγωγιµότητας σε σχέση
µε την πίεση, για τον αισθητήρα Τ300Α. Ο συγκεκριµένος αισθητήρας δεν
παρουσιάζει καµιά ασυνέχεια.
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Χωρητικότητα @ Αγωγηµότητα συναρτήσει της πίεσης
αισθητήρας Τ400Β.
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Σχήµα 27. Η καµπύλη εξάρτησης της χωρητικότητας και της αγωγιµότητας σε σχέση
µε την πίεση, για τον αισθητήρα Τ300Γ. Ο συγκεκριµένος αισθητήρας παρουσιάζει
πολύ µικρή ασυνέχεια για πίεση από 240mmHg έως 280mmHg.

Χωρητικότητα @ Αγωγηµότητα συναρτήσει της πίεσης
αισθητήρας Κ500Β.
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Σχήµα 28. Η καµπύλη εξάρτησης της χωρητικότητας και της αγωγιµότητας σε σχέση
µε την πίεση, για τον αισθητήρα Κ500Β. Ο συγκεκριµένος αισθητήρας παρουσιάζει
δεν παρουσιάζει ασυνέχεια.
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Όπως φαίνεται από τα παραπάνω σχήµατα, η αγωγιµότητα των αισθητήρων
παραµένει σταθερή (όπως και αναµενόταν) εφόσον η µεµβράνη δεν ακουµπάει στο
υπόστρωµα και κυµαίνεται από 0.02µS – 0.04µS. Από την στιγµή που εµφανίζεται
υστέρηση η αγωγιµότητα αυξάνεται, φαινόµενο το οποίο είναι και αναµενόµενο εφόσον η
εµφάνιση της υστέρησης συνδέεται µε την επαφή της µεµβράνης µε το υπόστρωµα στην
επιφάνεια του οποίου υπάρχει το πολύ λεπτό διηλεκτρικό υµένιο οξειδίου πάχους 200Å.
Στην περίπτωση του αισθητήρα Τ400Α και Τ400Β (σχήµα 24 και 27) αυτή η αύξηση είναι
µικρή και υπάρχει µόνο για την περιοχή πιέσεων κατά την οποία η µεµβράνη ακουµπάει
στο υπόστρωµα. Αντίθετα ο αισθητήρας Κ500Β (σχήµα 28), ο οποίος και παρουσιάζει
µόνιµη υστέρηση (γεγονός που υποδηλώνει µεγάλη επιφάνεια επαφής της µεµβράνης µε
το υπόστρωµα), υπάρχει διπλασιασµός της αγωγιµότητας µετά την εµφάνιση της
υστέρησης.
Από τα σχήµατα 23-28 φαίνεται επίσης ότι οι έντονες µεταβολές της αγωγιµότητας
συνδέονται µε τις έντονες µεταβολές της χωρητικότητας, πχ. στην πίεση κατά την οποία
ακουµπάει απότοµα η µεµβράνη στο υπόστρωµα (σχήµα 28) ή στα σηµεία που αποσπάται
απότοµα από το υπόστρωµα (σχήµα 27). Το γενικό συµπέρασµα το οποίο µπορεί να
εξαχθεί είναι ότι οι απότοµες και µεγάλες µεταβολές τις αγωγιµότητας δεν συνδέονται
τόσο µε την τιµή της χωρητικότητας του αισθητήρα, αλλά µε την απότοµη επαφή ή
αποκόλληση της µεµβράνης µε το υπόστρωµα.
Σύµφωνα µε την παραπάνω θεώρηση είναι δυνατή η εξήγηση της παρατηρούµενης
ασυνέχειας στη καµπύλη χωρητικότητας – πίεσης σε ορισµένους αισθητήρες. Στους
αισθητήρες Τ400Γ, Τ400Α και Κ400Β (σχήµατα 23 – 25), παρατηρείται αυτή η συνέχεια
για την περιοχή πιέσεων 420 – 460mmHg, 260 – 280mmHg και 260 – 300mmHg
αντίστοιχα. Σε αυτές τις περιοχές πίεσης παρουσιάζεται επίσης µια αδικαιολόγητη κορυφή
(pick) στην τιµή της αγωγιµότητας κατά την οποία τετραπλασιάζεται η τιµή της. Το
κέντρο της κορυφής συµπίπτει απόλυτα µε τη µέση της περιοχής όπου εµφανίζεται η
ασυνέχεια στην χωρητικότητα. Ας σηµειωθεί δε ότι µειώνοντας την πίεση η αγωγιµότητα
ακολουθεί την ίδια κορυφή µε την αντίθετη φορά, αρκεί να µην ξεπεραστεί το όριο πίεσης
εµφάνισης της υστέρησης.
Εφόσον προηγουµένως συνδέσαµε την αύξηση της τιµής της αγωγιµότητας µε την
απότοµη επαφή της µεµβράνης µε το υπόστρωµα και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να
συµβαίνει κάτι τέτοιο. Το πρόβληµα εδώ είναι ότι η εµφάνιση αυτών των κορυφών
παρουσιάζεται σε περιοχές πίεσης όπου οι αντίστοιχοι αισθητήρες δεν βρίσκονται κοντά
στο σηµείο επαφής της µεµβράνης τους µε το υπόστρωµα. Συνεπώς για αυτές τις περιοχές
πίεσης η µεµβράνη των αισθητήρων που παρουσιάζουν αυτή τη συµπεριφορά θα πρέπει
στιγµιαία και απότοµα να πλησιάζει ή να ακουµπάει το υπόστρωµα γεγονός που
αντικατοπτρίζει τόσο την απότοµη κορυφή στην αγωγιµότητα όσο και την µικρή
ασυνέχεια στην τιµή της χωρητικότητας του αισθητήρα.
Η εµφάνιση αυτού του φαινοµένου µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο εφόσον στη
γενικά οµαλή απόκριση των αισθητήρων υπάρχει µια δευτερεύουσα διµορφική (bistable)
συµπεριφορά η οποία σε κάποια περιοχή πιέσεων αλλάζει απότοµα κατάσταση. Στη γενική
περίπτωση είναι εφικτή η κατασκευή παρόµοιων µε τον αισθητήρα δοµών οι οποίες να
παρουσιάζουν διµορφική συµπεριφορά [4, 5], µόνο που αυτές οι δοµές περνάνε µετά το
κατώφλι της πίεσης λειτουργίας τους από την µία κατάσταση στην άλλη (πχ. από
φουσκωµένη µεµβράνη σε µεµβράνη που ακουµπάει στο υπόστρωµα). Σε αυτές τις δοµές
η όλη κατασκευαστική διαδικασία είναι τέτοια ώστε να τους δώσει αυτή τη δισταθή
συµπεριφορά και φυσικά η απόκριση τους είναι εντελώς µη γραµµική.
Στην περίπτωση µας, η εµφάνιση της διµορφικής συµπεριφοράς είναι δευτερεύον
φαινόµενο το οποίο αλλοιώνει την απόκριση των αισθητήρων, χωρίς να τη διαφοροποιεί
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δραµατικά. Ο λόγος της εµφάνισης της σε ορισµένους αισθητήρες προφανώς έχει να κάνει
µε κατασκευαστικό σφάλµα το οποίο οφείλεται στη µη επιτυχή συγκόλληση του οξειδίου
πάνω στο υπόστρωµα, σε όλη την περίµετρο της κοιλότητας του αισθητήρα. Εάν µια
µικρή περιοχή του οξειδίου περιµετρικά της κοιλότητας δεν είναι επιτυχώς συγκολληµένη,
τότε οι τάσεις που αναπτύσσονται σε αυτή την περιοχή (από το µη συγκολληµένο οξείδιο
στη µεµβράνη) είναι δυνατό να εµφανίζουν αυτή τη δευτερεύουσα διµορφική
συµπεριφορά, χωρίς να καταστρέφει τον αισθητήρα. Είναι λοιπόν φανερό ότι η ποιότητα
της συγκόλλησης των δισκιδίων παίζει πρωταρχικό ρόλο όχι µόνο στο ποσοστό των
αισθητήρων που είναι λειτουργικοί (yield), αλλά στη σωστή απόκριση των λειτουργικών.
5.3.4
Εξάρτηση της χωρητικότητας και της αγωγιµότητας από την συχνότητα
Στο σχήµα 29 απεικονίζεται η µεταβολή της χωρητικότητας (παρασιτικής και αισθητήρα)
και της παράλληλης αγωγιµότητας (σχήµα 1) του αισθητήρα Τ300Α, σε σχέση µε την
συχνότητα µέτρησης. Όπως φαίνεται για συχνότητα µικρότερη των 500Hz η συνολική
χωρητικότητα εµφανίζει µια απότοµη µείωση, γεγονός το οποίο αποδίδεται στην απόκριση
της διηλεκτρικής σταθεράς του οξειδίου (του διηλεκτρικού της παρασιτικής
χωρητικότητας) στις χαµηλές συχνότητες. Σε ακόµα χαµηλότερες συχνότητες (κάτω των
100Hz) ήταν αδύνατη η µέτρηση µιας σταθερής τιµής της χωρητικότητας του αισθητήρα,
εφόσον αυτή διακυµαίνεται σε µεγάλο εύρος τιµών λόγω εσωτερικού θορύβου του
οργάνου µέτρησης. Για αυτή την περιοχή συχνοτήτων αντίστοιχα η παράλληλη
αγωγιµότητα του αισθητήρα (σχήµα 1), εµφανίζει µια σταθερή τιµή 100pS (αντίσταση
10GΩ αντίσταση), λόγο της πολύ χαµηλής αγωγιµότητας που παρουσιάζει το SiO2 σε
σταθερή τάση (DC), ως µονωτικό υλικό.
Για περιοχή συχνοτήτων από 1KHz έως 1MHz η χωρητικότητα εµφανίζεται σχεδόν
σταθερή. Αντίθετα η αγωγιµότητα αυξάνει εκθετικά από 100pS (10GΩ αντίσταση) στα
100nS (100MΩ αντίσταση). Η αύξηση αυτή της αγωγιµότητας, οφείλεται στους φορείς
του ηµιαγωγού του υποστρώµατος, δηλαδή του ακίνητου οπλισµού του αισθητήρα.
Συγκεκριµένα κάτω από την εµπλουτισµένη µε υψηλή συγκέντρωση φωσφόρου επιφάνεια
του υποστρώµατος διαµορφώνεται µια χωρητικότητα, από την άντληση φορέων του
ηµιαγωγού του υποστρώµατος, εξαιτίας της εφαρµογή του ηλεκτρικού πεδίου που
αναπτύσσεται από το σήµα µέτρησης. Λόγω της υψηλής συχνότητας του σήµατος
µέτρησης, οι φορείς που συγκεντρώνονται σε αυτή την περιοχή δεν προλαβαίνουν να
ακολουθήσουν την συχνότητα του εφαρµοζόµενου πεδίου και κατά συνέπεια έχουµε την
εµφάνιση ενός ρεύµατος λόγω της µετακίνησης των φορτίων κάτω από τον ακίνητο
οπλισµό της χωρητικότητας του αισθητήρα. Αυτή η συµπεριφορά εµφανίζεται σαν αύξηση
της αγωγιµότητας του αισθητήρα στις υψηλές συχνότητες.
Η εικόνα που περιγράφτηκε παραπάνω εµφανίζεται περισσότερο ξεκάθαρη στο
γράφηµα του σχήµατος 30, όπου απεικονίζεται ο συντελεστής ποιότητας Q = (2·π·f)·C/σ,
συναρτήσει της συχνότητας (f) µέτρησης. Ο συντελεστής ποιότητας Q περιγράφει την
ποιότητα του πυκνωτή, δηλαδή την ικανότητα του να συγκρατεί φορτία. Έτσι για χαµηλές
συχνότητες ο συντελεστής Q της χωρητικότητας του αισθητήρα είναι χαµηλός, λόγω της
µείωσης της τιµής της διηλεκτρικής σταθεράς του οξειδίου σε αυτές τις συχνότητες, ενώ
στις υψηλές ο συντελεστής µειώνεται πολύ απότοµα, εξαιτίας της αντίστοιχης αύξησης της
παράλληλης αγωγιµότητας του. Ο αισθητήρας εµφανίζει υψηλή τιµή Q, όσο και σταθερή
τιµή της χωρητικότητας του για συχνότητες από 5KHz έως 1MHz και κατά συνέπεια είναι
κατάλληλος για λειτουργία (η συχνότητα µέτρησης του συνεργαζόµενου ηλεκτρονικού
κυκλώµατος οδήγησης) στην αντίστοιχη περιοχή συχνοτήτων.
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Η χωρητικότητα και η αγωγηµότητα συναρτήσει της
συχνότητας µέτρησης του τετράγωνου αισθητήρα Τ300Α.
1µ
1,75p

10n

1,65p

Αγωγηµότητα

Χωρητικότητα (F)

100n
1,70p

1n

1,60p
Χωρητικότητα
Αγωγηµότητα

1,55p

100p
100

1000

10000

100000

1000000

Συχνότητα (Hz)

Σχήµα 29. Η εξάρτηση της χωρητικότητας (C) και της αγωγιµότητας (σ) του
αισθητήρα συναρτήσει της συχνότητας µέτρησης.

Ο συντελεστής ποιότητας Q συναρτήσει της συχνότητας
του τετράγωνου αισθητήρα Τ300.
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Σχήµα 30. Ο συντελεστής Q = C·ω/σ της χωρητικότητας του αισθητήρα,
συναρτήσει της συχνότητας µέτρησης. Όπως διαπιστώνεται απόκριση του
διηλεκτρικού του αισθητήρα (οξείδιο του πυριτίου) για την περιοχή 10KHz έως
1MHz είναι πολύ καλή (χαµηλές απώλειες).
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5.3.5
Θερµοκρασιακή εξάρτηση των αισθητήρων
Η κύριες σχέσεις που εκφράζουν την θερµοκρασιακή εξάρτηση είναι οι σχέσεις (3α) και
(3β), οι οποίες µας δίνουν την θερµοκρασιακή εξάρτηση σε µηδενική εφαρµοζόµενη πίεση
σε απόλυτη (fF/mmHg) και σχετική (ppm/mmHg) αντίστοιχα τιµή. Όπως είδαµε στη
§3.4.2.4 του 3ου κεφαλαίου αυτή η θερµοκρασιακή εξάρτηση των αισθητήρων πίεσης
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αλλαγή της πίεσης αναφοράς στην κοιλότητα των
αισθητήρων πίεσης [6, 7, 8], λόγω της θερµικής διαστολής των αερίων που αυτή περιέχει.
Στην περίπτωση των αισθητήρων που εξετάζουµε αυτή η αλλαγή πίεσης αντιστοιχεί σε
περίπου 2,5mmHg/οC, για την περιοχή θερµοκρασιών του ανθρωπίνου σώµατος, δηλαδή
είναι περίπου 2,5 φορές µεγαλύτερη της ευαισθησίας στην πίεση των αισθητήρων, όταν
αυτή µετριέται σε µεταβολές mmHg. Εφόσον η πίεση αναφοράς ασκείται αντίθετα από
την µετρούµενη πίεση, η αύξηση της θερµοκρασίας προκαλεί ελάττωση στην
χωρητικότητα του αισθητήρα.
∆C
∆T
∆C
TCO =
× 10 6
C o ⋅ ∆T
TCO =

(3a )
(3b)

για µηδενικ ήεφαρµοζ όµενη πίεση .
Μια δεύτερη πιθανή αιτία θερµοκρασιακής εξάρτησης είναι η διαφορετική θερµική
διαστολή των υλικών από τα οποία αποτελείται ο αισθητήρας (§4.2.4 του 3ου κεφαλαίου).
Ο τρόπος και το ποσοστό κατά την οποία επιδρά αυτός ο παράγοντας είναι πολύ δύσκολα
προσδιορίσιµο, εφόσον εξαρτάται τόσο από την γεωµετρική δοµή του αισθητήρα, όσο και
από τις ιδιαίτερες συνθήκες κατά τις οποίες πραγµατοποιήθηκε κάθε κατασκευαστικό
βήµα. Για την αποσαφήνιση του ποσοστού της θερµοκρασιακής εξάρτησης που οφείλεται
στην διαστολή του αέρα που περικλείεται στη κοιλότητα αναφοράς και σε αυτό που
οφείλεται λόγο της ανάπτυξης τάσεων, θα έπρεπε να πραγµατοποιηθεί η κατασκευή
αισθητήρων πίεσης που θα έχουν κενό στην κοιλότητα τους. Κάτι τέτοιο όµως απαιτούσε
ειδικό εξοπλισµό και για τον λόγο αυτό δεν στάθηκε εφικτή η πραγµατοποίηση ενός
τέτοιου πειράµατος.
Στο σχήµα 31 απεικονίζεται η θερµοκρασιακή εξάρτηση των τετράγωνων
αισθητήρων πίεσης, ενώ στο σχήµα 32 αυτή των κυκλικών. Σαν θερµοκρασία αναφοράς
επιλέχτηκαν οι 37οC, η οποία είναι και η εσωτερική θερµοκρασία του ανθρωπίνου
σώµατος, ενώ οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε περιοχή θερµοκρασιών από 32οC έως
42οC. Κατά την διάρκεια των µετρήσεων η ασκούµενη πίεση στους αισθητήρες καρτήθηκε
σταθερή και ίση µε την ατµοσφαιρική πίεση (µηδενική πίεση βαθµίδας). Όπως
αναµενόταν (λόγω της διαστολής του αζώτου στη κοιλότητα αναφοράς) η θερµοκρασιακή
εξάρτηση είναι αρνητική, δηλαδή αυξανοµένης της θερµοκρασίας µειώνεται η µετρούµενη
χωρητικότητα του αισθητήρα.
Στον πίνακα 5 δίνεται η θερµοκρασιακή εξάρτηση (TCO) των αισθητήρων, καθώς
και ο λόγος Τ της ευαισθησίας στην θερµοκρασία προς αυτή της πίεσης, σχέση (38) 3ου
κεφαλαίου.
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Θερµοκρασική εξάρτηση τετράγωνων αισθητήρων
o

(θερµοκρασία αναφοράς τους 37 C)

∆ιαφορά χωρητικότητας (fF)
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/
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Σχήµα 31. Η θερµοκρασιακή εξάρτηση των τετράγωνων αισθητήρων πίεσης, για
µηδενική εφαρµοζόµενη πίεση.

Θερµοκρασική εξάρτηση κυκλικών αισθητήρων
o

(θερµοκρασία αναφοράς τους 37 C)

∆ιαφορά χωρητικότητας (fF)
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Σχήµα 32. Η θερµοκρασιακή εξάρτηση των κυκλικών αισθητήρων πίεσης, για
µηδενική εφαρµοζόµενη πίεση..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

-166-

Χαρακτηρισµός των αισθητήρων πίεσης

Πίνακας 5. Η θερµοκρασιακή εξάρτηση (TCO) των τετράγωνων και κυκλικών αισθητήρων,
καθώς και ο λόγος της µε την ευαισθησία τους ως προς την πίεση.
Τετράγωνοι αισθητήρες

TCO
TCO/S

T300A

T400A

T500A

T600A

-0.73fF/oC
-423 ppm/mmHg

-4.0fF/oC
-1719 ppm/mmHg

-10.8fF/oC
-2984 ppm/mmHg

-15.2fF/oC
-3218 ppm/mmHg

1.775

2.492

2.799

2.514

K300B

K400B

K500B

K600B

-0.8fF/oC
-537 ppm/mmHg

-3.4fF/oC
-1368 ppm/mmHg

-9.45fF/oC
-3062 ppm/mmHg

-13.6fF/oC
-3315 ppm/mmHg

2.685

2.528

2.480

2.588

Κυκλικοί αισθητήρες

TCO
TCO/S

Η θεωρητικά προβλεπόµενη τιµή του λόγου της θερµοκρασιακής εξάρτησης των
αισθητήρων προς την ευαισθησία τους στην πίεση, λόγω της διαστολής του αζώτου που
περικλείεται στην κοιλότητα του αισθητήρα (όπως αυτή προκύπτει από την σχέση (38) του
3ου κεφαλαίου για θερµοκρασία 37οC και εσωτερική πίεση αναφοράς 0,8at) είναι 1,96.
Από τον πίνακα 5 βλέπουµε ότι µε εξαίρεση τον αισθητήρα Τ300Α ο λόγος αυτός είναι
κατά µέσο όρο 30% µεγαλύτερος, γεγονός που υποδηλώνει ότι ένα ποσοστό της
θερµοκρασιακής εξάρτησης των αισθητήρων οφείλεται στην ανάπτυξη τάσεων εξ΄ αιτίας
της διαφορετικής θερµικής διαστολής των υλικών που τον αποτελούν. Οι διαφοροποιήσεις
που παρατηρούνται πρέπει να οφείλονται στην διαφορετική ένταση µε την οποία
αναπτύσσονται αυτές οι τάσεις στις διάφορες περιοχές του δισκιδίου. Ένας πιθανός λόγος
για την δηµιουργία αυτών των διαφοροποιήσεων είναι οι τοπικά διαφορετικές συνθήκες
υλοποίησης της συγκόλλησης των δύο δισκιδίων. Περισσότερη συζήτηση πάνω σε αυτό το
θέµα θα πραγµατοποιηθεί στα συµπεράσµατα στο τέλος του κεφαλαίου.
5.3.6
Φαινόµενα γήρανσης των αισθητήρων – τεστ κοπώσεως αυτών
Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας που µπορεί να επηρεάσει την ορθή λειτουργία
οποιουδήποτε αισθητήρα είναι η γήρανση που µπορεί αυτός να παρουσιάσει. Σαν γήρανση
εννοείται η αλλοίωση των χαρακτηριστικών του εξαιτίας της µακρόχρονης λειτουργίας
του, αλλοίωση που µπορεί να εµφανιστεί είτε σαν δυσλειτουργία του αισθητήρα, είτε σαν
διαφοροποίηση της απόκρισης του από την αρχική του βαθµονόµηση.
Οι αισθητήρες πίεσης σαν ηλεκτροµηχανικές δοµές που είναι, εν γένει εµφανίζουν
φαινόµενα γήρανσης τα οποία συνήθως συσχετίζονται µε την αλλοίωση των µηχανικών
ιδιοτήτων της µεµβράνης τους. Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η εξέταση τους
κάτω από επαναλαµβανόµενη καταπόνηση, έτσι ώστε να πιστοποιηθεί η ευαισθησία που
αυτοί παρουσιάζουν στην εµφάνιση τέτοιου είδους φαινοµένων.
Η διαδικασία µετρήσεων πραγµατοποιήθηκε ως εξής: Αφού διοχετεύσαµε ορισµένο
αριθµό παλµών πίεσης 460mmHg µε ρυθµός 1 παλµού/sec, µετρούµε την χαρακτηριστική
χωρητικότητας – πίεσης του αισθητήρα και ακολούθως διοχετεύουµε νέο αριθµό παλµών
πίεσης και µετράµε ξανά την χαρακτηριστική του. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται
για 10, +90, +900, +1000, +2000, +2000 παλµούς. Με τον τρόπο αυτό διαπιστώνουµε πως
µεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά του µετά την εφαρµογή 10, 100, 1000, 2000, 4000 και
6000 παλµών. Η περιγραφείσα διαδικασία µέτρησης ονοµάζεται διαδικασία κοπώσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

-167-

Χαρακτηρισµός των αισθητήρων πίεσης

(fatigue test) [8]. Για την υλοποίηση της διαδικασίας κοπώσεως αρχικά διοχετεύουµε στον
θάλαµο πίεση 460mmHg και ακολούθως ανοιγοκλείνουµε την ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα
(σχήµα 2) µε ρυθµό: 0,5sec ανοικτή και 0,5sec κλειστή. Στο χρονικό διάστηµα που η
βαλβίδα είναι κλειστή η πίεση του θαλάµου φτάνει στα 460mmHg, ενώ στο χρονικό
διάστηµα που αυτή είναι ανοιχτή η πίεση του θαλάµου µηδενίζεται. Η θερµοκρασία κατά
την διάρκεια της διαδικασίας µετρήσεων είναι σταθερή στους 37,2oC. Ας σηµειωθεί τέλος
ότι το πλάτος των παλµών πίεσης το οποίο εφαρµόσαµε (460mmHg) είναι περίπου
διπλάσιο της µέγιστης ανθρώπινης πίεσης του αίµατος (220 - 240mmHg), έτσι ώστε να
εξασφαλιστεί η συνθήκη της έντονης καταπόνησης σε πολύ ακραίες συνθήκες
λειτουργίας.
Στα σχήµατα 33 και 34 απεικονίζεται η χαρακτηριστική χωρητικότητας – πίεσης των
αισθητήρων Τ400Γ και Κ400Γ αντίστοιχα, µετά από καταπόνηση 10, 100, 1000, 2000,
4000 και 6000 παλµών πίεσης. Στα σχήµατα 35 και 36 φαίνεται η µεταβολή της αρχικής
τιµής της χωρητικότητας και της ευαισθησίας σε σχέση µε τον αριθµό παλµών πίεσης,
όπως αυτές προκύπτουν από τα σχήµατα 33 και 34.

Τεστ Fatigue για αισθητήρα Τ400Γ
εφαρµογή κύκλων πίεσης 0 - 460mmHg
-12

3,2x10

µετά 10 κύκλους
µετά 100 κύκλους
µετά 1000 κύκλους
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-12

Χωρητικότητα (F)
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-12
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Σχήµα 33. Η µεταβολή της χαρακτηριστική χωρητικότητας – πίεσης του αισθητήρα Τ400Γ,
µετά την εφαρµογή 10, 100, 1000, 2000, 4000 και 6000 κύκλων πίεσης 0 – 460mmHg.
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Τεστ Fatigue για αισθητήρα Κ400Γ
εφαρµογή κύκλων πίεσης 0 - 460mmHg
-12

3,0x10

µετά 10 κύκλους
µετά 100 κύκλους
µετά 1000 κύκλους
µετά 2000 κύκλους
µετά 4000 κύκλους
µετά 6000 κύκλους

-12

2,8x10
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Σχήµα 34. Η µεταβολή της χαρακτηριστική χωρητικότητας – πίεσης του αισθητήρα
Κ400Γ, µετά την εφαρµογή 10, 100, 1000, 2000, 4000 και 6000 κύκλων πίεσης 0 –
460mmHg.
Μεταβολή της αρχικής τιµής της χωρητικότητας και της ευαισθησία
µετά από τεστ Fatigue εφαρµογής κύκλων πίεσης 0-460mmHg για αισθητήρα Τ400Γ
10
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1000

2230
αρχική τιµή χωρητ. αισθητήρα

10000
1,30
1,29

ευαισθησία αισθητήρα

Χωρητικότητα (fF)

1,27
1,26
2220

1,25
1,24
1,23

Ευαισθησία (fF/mmHg)

1,28

1,22
1,21
2210
10

100

1000

αριθµοί κύκλων πίεσης

1,20
10000

Σχήµα 35. Η µεταβολή της αρχικής τιµής της χωρητικότητας και της ευαισθησίας του
αισθητήρα Τ400Γ µετά την εφαρµογή 10, 100, 1000, 2000, 4000 και 6000 κύκλων
πίεσης.
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Μεταβολή της αρχικής τιµής της χωρητικότητας και της ευαισθησία
µετά από τεστ Fatigue εφαρµογής κύκλων πίεσης 0-460mmHg για αισθητήρα Κ400Γ
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10
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1,14
10000

Σχήµα 36. Η µεταβολή της αρχικής τιµής της χωρητικότητας και της ευαισθησίας του
αισθητήρα Κ400Γ µετά την εφαρµογή 10, 100, 1000, 2000, 4000 και 6000 κύκλων
πίεσης.

Όπως φαίνεται από τα σχήµατα 35 και 36 η εφαρµογή των παλµών πίεσης προκαλεί
πολύ µικρές µεταβολές στην αρχική τιµή της χωρητικότητας των αισθητήρων (0,2% για
τον Τ400Γ και 0,6% για τον Κ400Γ) και λίγο µεγαλύτερες στην ευαισθησία τους (1,5% για
τον Τ400Γ και 1,2% για τον Κ400Γ). Μετά την εφαρµογή όµως 2000 παλµών πίεσης οι
διαφοροποιήσεις αυτές µικραίνουν σε 0,02% και 0,1% για την αρχική τιµή της
χωρητικότητας των Τ400Γ και Κ400Γ αντίστοιχα και 0,7% και 0,5% όσο αφορά την
ευαισθησία τους. Φαίνεται δηλαδή ότι µετά την εφαρµογή ενός αριθµού παλµών πίεσης,
όπου παρατηρούνται αξιοσηµείωτες µεταβολές, η συµπεριφορά των αισθητήρων αρχίζει
να σταθεροποιείται. Το φαινόµενο αυτό πρέπει να συσχετιστεί περισσότερο µε την
εξισορρόπηση των τάσεων που µπορεί να ασκεί η επαφή του αλουµινίου πάνω στην
µεµβράνη, παρά µε φαινόµενα γήρανσης των µηχανικών ιδιοτήτων της ίδιας της
µεµβράνης. Αυτό εξάλλου αναµενόταν καθόσον το κρυσταλλικό πυρίτιο είναι ένα πολύ
καθαρό και αξιόπιστο, από άποψη των µηχανικών του ιδιοτήτων, υλικό [9. 10].
Φαίνεται λοιπόν ότι για την ισορροπηµένη λειτουργία των αισθητήρων πίεσης
απαιτείται η αρχική καταπόνηση τους για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα (κάτι σαν
«γύµναση» τους). Τα παραπάνω συµπεράσµατα συνοψίζονται στον πίνακα 6. Ας
σηµειωθεί τέλος ότι τα παραπάνω πειράµατα είναι περισσότερο διερευνητικά σε ότι αφορά
την γήρανση των αισθητήρων, εφόσον για να απαντηθεί µε βεβαιότητα η ύπαρξη ή όχι
τέτοιων φαινοµένων απαιτείται πολύ µακρύτερη σε χρόνο καταπόνηση (αρκετών
εκατοµµυρίων παλµών). Αυτή η διερεύνηση όµως ξεφεύγει από την παρούσα εργασία και
έχει να κάνει περισσότερο µε την ανάπτυξη ενός βιοµηχανικού πρωτότυπου.
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Πίνακας 6. Η µεταβολή της ευαισθησίας και της αρχικής τιµής της χωρητικότητας για τους
αισθητήρες Τ400Γ και Κ400Γ, α) στους πρώτους 2000 κύκλους πίεσης και β) στους επόµενους
4000.
10 – 2000 κύκλους πίεσης
Μεταβολή στη:

2000 – 6000 κύκλους πίεσης

Ευαισθησία

Αρχ.Τιµή Χωρητικ.

Ευαισθησία

Αρχ.Τιµή Χωρητικ.

Τ400Γ

1,5%

0,2%

0,7%

0,02%

Κ400Γ

1,2%

0,6%

0,5%

0,1%

5.3.7
Μεταβολή των χαρακτηριστικών των αισθητήρων στη διάρκεια του χρόνου
Στο σχήµα 37 απεικονίζεται η απόκριση του αισθητήρα Τ400Β σε ένα χρονικό διάστηµα
26 ωρών µαζί µε την µεταβολή της βαροµετρικής πίεσης για το ίδιο χρονικό διάστηµα.
Όπως φαίνεται οι διαφοροποιήσεις στην τιµή της χωρητικότητας του αισθητήρα
ακολουθούν την µεταβολή της ατµοσφαιρικής πίεσης µε ακρίβεια καλύτερη από 1mmHg,
η οποία είναι και η ακρίβεια µέτρησης που έχουµε στη βαροµετρική πίεση.
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Σχήµα 37. Η µεταβολή της χωρητικότητας του αισθητήρα Τ400Β σε ένα χρονικό διάστηµα 26
ωρών, µαζί µε τις αντίστοιχες µεταβολές της βαροµετρικής πίεσης. Όπως φαίνεται η ταύτιση των
δύο καµπυλών, µέσα στα όρια του σφάλµατος προσδιορισµού της ατµοσφαιρικής πίεσης, είναι
απόλυτη.
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5.3.8
∆υναµική συµπεριφορά των αισθητήρων πίεσης
Με παρόµοιο τρόπο µε αυτόν που πραγµατοποιήσαµε το τεστ κοπώσεως των αισθητήρων
µπορούµε να µελετήσουµε την απόκριση των αισθητήρων κάτω από δυναµικές συνθήκες.
Όπως εξηγήσαµε και στη §2 αυτού του κεφαλαίου µε κατάλληλη ρύθµιση του ρυθµιστή
πίεσης, του ρυθµιστή ροής στην είσοδο του θαλάµου πίεσης, του ρυθµιστή ροής στην
έξοδο του και ανοιγοκλείνοντας την ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα (σχήµα 2) µπορούµε να
πραγµατοποιήσουµε δυναµική µεταβολή στην πίεση που ασκείται στους αισθητήρες.
Μετρώντας ταυτόχρονα την χωρητικότητα των αισθητήρων µε την γέφυρα BOONTON
και την απόκριση του αισθητήρα πίεσης αναφοράς που έχουµε, είµαστε σε θέση να
πιστοποιήσουµε αν η χωρητικότητα των αισθητήρων ακολουθεί την δυναµικά
µεταβαλλόµενη πίεση ή η απόκρισή τους παρουσιάζει υστέρηση σε αυτές τις µεταβολές.
Στα σχήµατα 38, 39 και 40 απεικονίζεται η δυναµική απόκριση του αισθητήρα
Τ400Α για µεταβαλλόµενη πίεση συχνότητας 10, 30 και 90 παλµών/min αντίστοιχα και
εύρος µεταβολής πίεσης από 50 – 250mmHg για τις δύο πρώτες περιπτώσεις και 60 –
125mmHg για την τρίτη περίπτωση. Στα σχήµατα 41, 42 και 43 φαίνεται η δυναµική
απόκριση του αισθητήρα Τ400Β για τις αντίστοιχες περιπτώσεις.
Λόγω της µικρής ταχύτητας δεδοµένων που µπορούσε να πάρει ο µετατροπέας
αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό (6b modules της National Instruments µε 9
µετατροπές/sec), στις υψηλές ταχύτητες µεταβολής της πίεσης το σχήµα της καµπύλης δεν
αντιπροσωπεύει την πραγµατική µεταβολή της πίεσης (όπως στο σχήµα 38). Παρόλο αυτά
όµως η µετατροπή του σήµατος των δύο αισθητήρων είναι ταυτόχρονη, γεγονός που
επιτρέπει την ακριβή αξιολόγηση του εάν ο αισθητήρας µας ακολουθεί στις δυναµικές
µεταβολές επακριβώς τον αισθητήρα αναφοράς.
∆υναµική απόκριση αισθητήρα Τ400Α
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Σχήµα 38. Η δυναµική απόκριση του αισθητήρα Τ400Α για 10παλµούς πίεσης 50 –
250mmHg το λεπτό, σε σχέση µε την απόκριση του αισθητήρα πίεσης αναφοράς.
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∆υναµική απόκριση αισθητήρα Τ400Α
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Σχήµα 39. Η δυναµική απόκριση του αισθητήρα Τ400Α για 30παλµούς πίεσης 50 –
250mmHg το λεπτό, σε σχέση µε την απόκριση του αισθητήρα πίεσης αναφοράς.

∆υναµική απόκριση αισθητήρα Τ400Α
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Σχήµα 40. Η δυναµική απόκριση του αισθητήρα Τ400Α για 90παλµούς πίεσης 60 –
125mmHg το λεπτό, σε σχέση µε την απόκριση του αισθητήρα πίεσης αναφοράς.
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∆υναµική απόκριση αισθητήρα Τ400Β
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Σχήµα 41. Η δυναµική απόκριση του αισθητήρα Τ400Β για 10παλµούς πίεσης 50 –
250mmHg το λεπτό, σε σχέση µε την απόκριση του αισθητήρα πίεσης αναφοράς.

∆υναµική απόκριση αισθητήρα Τ400Β
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Σχήµα 42. Η δυναµική απόκριση του αισθητήρα Τ400Β για 30παλµούς πίεσης 50 –
250mmHg το λεπτό, σε σχέση µε την απόκριση του αισθητήρα πίεσης αναφοράς.
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∆υναµική απόκριση αισθητήρα Τ400Β
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Σχήµα 43. Η δυναµική απόκριση του αισθητήρα Τ400Β για 90παλµούς πίεσης 65 –
125mmHg το λεπτό, σε σχέση µε την απόκριση του αισθητήρα πίεσης αναφοράς.

Όπως φαίνεται από τα σχήµατα 38 – 43 η ταύτιση της απόκρισης των αισθητήρων
Τ400Α και Τ400Β σε σχέση µε την απόκριση του αισθητήρα αναφοράς είναι απόλυτη.
5.4

ΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΙΕΣΗΣ
Όπως είπαµε και στην αρχή του κεφαλαίου µε τις ηλεκτρικές µετρήσεις εξάγονται µόνο
έµµεσα συµπεράσµατα σχετικά µε την γεωµετρική δοµή των αισθητήρων (επιπεδότητα
µεµβρανών, τρόπος στήριξης τους κλπ.). Τα έµµεσα αυτά συµπεράσµατα µπορούν να
προκύψουν µε βάση του εάν είναι συµβατά τα ηλεκτρικά αποτελέσµατα µε την
αναµενόµενη γεωµετρική δοµή – µοντέλο και όπως είναι φυσικό τα συµπεράσµατα αυτά
κατά κύριο λόγο είναι µόνο ποιοτικά.
Έτσι για να µπορέσουµε να αποσαφηνίσουµε τόσο την γεωµετρική τους δοµή, όσο
και για να πάρουµε κάποια ποσοτικά δεδοµένα για τον ρόλο του οξειδίου στην πίσω
πλευρά του υποστρώµατος (§4.4.1.3, Κεφ.4), µετρήσαµε την επιπεδότητα των µεµβρανών
µε τη βοήθεια δύο ανεξαρτήτων οπτικών µεθόδων [11].
Με την πρώτη υπολογίσαµε την ακτίνα καµπυλότητας των µεµβρανών κατά µήκος
µιας διαµέτρου τους, µετρώντας την εκτροπή µιας εστιασµένης δέσµης Laser η οποία
προσπίπτει κάθετα στην επιφάνεια της. Με την δεύτερη υπολογίσαµε τις τάσεις που
αναπτύσσονται, λόγο παραµόρφωσης, στα ίδια σηµεία πάνω στη µεµβράνη, µε
φασµατοσκοπία µικρο-Raman. Ο συνδυασµός των δύο µεθόδων µας δείχνει την αρχική
κατάσταση στην οποία βρίσκεται η µεµβράνη.
5.4.1
Χρησιµοποιούµενες οπτικές διατάξεις
Στο σχήµα 44 απεικονίζεται η διάταξη µέτρησης της καµπυλότητας των µεµβρανών. Όπως
φαίνεται στο σχήµα µια εστιασµένη δέσµη Laser προσπίπτει κάθετα στην επιφάνεια της
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µεµβράνης και εκτρέπεται κατά x σε ύψος L. Αν r είναι η απόσταση του σηµείου εστίασης
της δέσµης από το κέντρο της µεµβράνης, τότε η καµπυλότητα κ δίνεται από την σχέση 4.
x
κ=
(4)
2⋅r⋅L
όπου :
κ = 1 R η καµπυλ ότητα και R : η ακτ ίνα καµπυλ ότητας

τα x , r και L σύµφωνα µε το σχ ή µα ( 42 ).

Σχήµα 44. Η οπτική διάταξη µέτρησης της καµπυλότητας µιας µεµβράνης Μ.

Οι µετρήσεις micro - Raman πραγµατοποιήθηκαν µε ένα τριπλό µονοχρωµάτορα της
Yobin Yvon – T64000, εφοδιασµένο µε CCD ανιχνευτή. Η δέσµη Laser που
χρησιµοποιήθηκε ήταν Laser Ar+ στα 488nm, ενώ η διάµετρος της εστιασµένης δέσµης
είναι 1µm [11]. Έτσι είµαστε σε θέση να σαρώσουµε µε πολύ µεγάλη ακρίβεια την
επιφάνεια της µεµβράνης.
5.4.2

Οπτικές µετρήσεις
Για τις µετρήσεις χρησιµοποιήθηκαν τριών τύπων κυκλικές µεµβράνες διαστάσεων
300, 400, 500 και 600µm. Οι µεµβράνες τύπου Α κατασκευάστηκαν µε την παλαιότερη
κατασκευαστική διαδικασία, χωρίς την ύπαρξη του υµενίου του οξειδίου του πυριτίου
στην πίσω πλευρά του υποστρώµατος. Πρόκειται δηλαδή για τις µεµβράνες οι οποίες
εµφανίζονται να πατάνε στο υπόστρωµα, §3 Κεφ.4,. Οι µεµβράνες τύπου Β είναι αυτές
που κατασκευάστηκαν µε την βελτιωµένη κατασκευαστική διαδικασία, µε την ύπαρξη του
υµενίου του οξειδίου στη πίσω πλευρά του υποστρώµατος. Τέλος οι µεµβράνες τύπου Γ
κατασκευάστηκαν και αυτές µε την βελτιωµένη κατασκευαστική διαδικασία, αλλά η
συγκόλληση των δύο δισκιδίων πραγµατοποιήθηκε σε περιβάλλον N2. Έτσι η πίεση
αναφοράς της κοιλότητας των αισθητήρων τύπου Γ είναι 1at, και αναµένεται οι µεµβράνες
αυτών να είναι λιγότερο καµπυλωµένες από του τύπου Β στους οποίους η πίεση αναφοράς
είναι 0.8at, §4.1.2 Κεφ.4.
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Στο σχήµα 45 φαίνεται το φάσµα Raman ενός εµπλουτισµένου µε βόριο
υποστρώµατος, µε τις ίδιες εµφυτεύσεις και θερµική επεξεργασία, όπως στην διαδικασία
για την κατασκευή των µεµβρανών. Στο ίδιο σχήµα απεικονίζεται και το φάσµα Raman
µια µεµβράνης 500µm τύπου Γ. Η αλληλεπίδραση ενός διακριτού φωνονίου µε το
υπόστρωµα έχει σαν αποτέλεσµα ένα προφίλ τύπου Fano. Τα πειραµατικά δεδοµένα εάν
προσαρµοστούν πάνω στις αναλυτικές εκφράσεις (5α) και (5β) [12, 13, 14]:
2
(
qp +ε p )
I (ω ) = A
(5a)
(1+ ε p )2

εp =

ω −ω p

(5β )
Γp
όπου qp είναι η παράµετρος ασυµµετρίας, ωp είναι η συχνότητα του οπτικού φωνονίου, Γp
είναι το εύρος γραµµής και Α µια παράµετρο κανονικοποίησης. Τα αποτελέσµατα για το
εµπλουτισµένο µε βόριο υπόστρωµα είναι:
qp : 5.86,
Γp : 7,83cm-1,
ωp : 516,1cm-1
τα οποία είναι σύµφωνα µε την βιβλιογραφία µέσα στο εύρος εµπλουτισµένου µε βόριο
πυριτίου σε συγκέντρωση 1,5x1020cm-3 [12, 13, 14].
Τόσο το φάσµα του εµπλουτισµένου µε βόριο πυριτίου όσο και αυτό της µεµβράνης,
έχουν µετατοπισθεί σε χαµηλότερες συχνότητες, εάν συγκριθούν µε το φάσµα του
καθαρού πυριτίου. Το φάσµα της µεµβράνης, σε σχέση µε αυτό του εµπλουτισµένου
υποστρώµατος, έχει µια θετική µετατόπιση, γεγονός που υποδεικνύει την παρουσία
συµπιεστικών τάσεων στην µεµβράνη. Το φάσµα του εµπλουτισµένου µε βόριο
υποστρώµατος το θεωρούµε κατά την µέτρηση των µεµβρανών σαν φάσµα αναφοράς,
οπότε οι µετατοπίσεις που παρουσιάζονται στα φάσµατα των µεµβρανών αποδίδονται
στην παρουσία τάσεων λόγω παραµόρφωσης των µεµβρανών. Με τον τρόπο αυτό και σε
σύγκριση µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων καµπυλότητας µπορούµε να συµπεράνουµε
την καµπυλότητα των µεµβρανών σε σχέση µε τις τάσεις που την προκαλούν.

Σχήµα 45. Η µετατόπιση Raman µιας µεµβράνης Si σε σχέση µε το φάσµα Raman
ενός εµπλουτισµένου µε την ίδια συγκέντρωση βορίου υποστρώµατος Si. ∆ιακρίνεται
το µήκος κύµατος της κορυφής του ανόθευτου Si.
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Στο σχήµα 46 απεικονίζεται η σχετική Raman µετατόπιση (σύµφωνα µε το φάσµα
του εµπλουτισµένου µε βόριο υποστρώµατος), καθώς και η καµπυλότητα, µιας κυκλικής
µεµβράνης διαµέτρου 500µm. Όπως φαίνεται από τις µετρήσεις της καµπυλότητας, στη
περιοχή ακτίνας ±(50 – 100)µm γύρω από το κέντρο της µεµβράνης αυτή παρουσιάζεται
µηδενική, γεγονός που υποδεικνύει ότι η µεµβράνη ακουµπάει στο υπόστρωµα. Για την
αντίστοιχη περιοχή η σχετική µετατόπιση Raman παρουσιάζει ένα πλατό ελάχιστης τιµής,
το οποίο µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι ακουµπώντας στο υπόστρωµα οι τάσεις που
αναπτύσσονται πάνω στη µεµβράνη, λόγω παραµόρφωσης της, χαλαρώνουν. Ακριβώς έξω
από αυτή την περιοχή οι αναπτυσσόµενες τάσεις (δηλαδή οι µετατόπιση Raman)
βρίσκονται στην µέγιστη τιµή τους. Αν θεωρήσουµε ότι η απόσταση µεµβράνης –
υποστρώµατος ήταν µεγαλύτερη του ενός µικρού, τότε µε προεκβολή (extrapolation)
βρίσκουµε ότι φυσιολογικά η αναπτυσσόµενη τάση στο κέντρο της µεµβράνης θα
αντιστοιχούσε σε µετατόπιση Raman 2,2cm-1.
Η µετατόπιση Raman κια η καµπυλότητα µιας κυκλικής µεµβράνης
τύπου Α και διαµέτρου 500µm.
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Σχήµα 46. Η µετατόπιση Raman (σε σχέση µ΄ ένα κατά το ίδιο ποσοστό
εµπλουτισµένο µε βόριο υπόστρωµα πυριτίου), µιας µεµβράνης τύπου Α ακτίνας
500µm. Στο ίδιο διάγραµµα παρουσιάζεται και η καµπυλότητα της µεµβράνης.

Στο σχήµα 47 απεικονίζεται το αντίστοιχο διάγραµµα µιας κυκλικής µεµβράνης διαµέτρου
500µm τύπου Γ (µε οξείδιο στη πίσω πλευρά του υποστρώµατος και πίεση αναφοράς 1at).
Όπως φαίνεται στο συγκεκριµένο τύπο µεµβράνης παρουσιάζεται µια συνεχής
αυξανόµενη καµπυλότητα από έξω προς το κέντρο, χωρίς όµως αυτή να έρχεται σε επαφή
µε το υπόστρωµα. Η συνεχώς αυξανόµενη καµπυλότητα βρίσκεται σε συµφωνία µε την
αναµενόµενη παραβολοειδή µορφή που να έχει η µεµβράνη. Αντίστοιχα αυξάνει και η
µετατόπιση Raman, µε µέγιστη τιµή στο κέντρο της µεµβράνης, σηµείο στο οποίο
παρουσιάζεται και η µέγιστη παραµόρφωσή της.
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Η µετατόπιση Raman και η καµπυλότητα µιας κυκλικής µεµβράνης
τύπου Γ και διαµέτρου 500µm.
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Σχήµα 47. Η µετατόπιση Raman (σε σχέση µε ένα κατά το ίδιο ποσοστό
εµπλουτισµένο µε βόριο υπόστρωµα πυριτίου), µιας µεµβράνης τύπου Γ ακτίνας
500µm. Στο ίδιο διάγραµµα παρουσιάζεται και η καµπυλότητα της µεµβράνης. Όπως
φαίνεται για τον τύπο αυτό αισθητήρα, η µεµβράνη παρουσιάζει µια παραβολοειδή
παραµόρφωση, χωρίς όµως να έρχεται σε επαφή µε το υπόστρωµα.

Στο σχήµα 48 παρουσιάζεται η µετατόπιση Raman στο κέντρο της µεµβράνης των
αισθητήρων τύπου Α, Β & Γ για διαστάσεις µεµβρανών 300, 400, 500 & 600µm. Οι
αισθητήρες τύπου Α παρουσιάζουν χαµηλή µετατόπιση Raman λόγω της επαφής της
µεµβράνης µε το υπόστρωµα, γεγονός που έχει σαν συνέπεια να εκτονώνονται οι
αναπτυσσόµενες τάσεις στη µεµβράνη. Οι µεµβράνες τύπου Γ παρουσιάζουν και αυτές
χαµηλή µετατόπιση Raman, χωρίς να υπάρχει επαφή της µεµβράνης µε το υπόστρωµα. Το
γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι µε την ανάπτυξη ενός υµενίου οξειδίου του πυριτίου στην
πίσω πλευρά του υποστρώµατος, βελτιστοποιεί σηµαντικά την συµπεριφορά των
αισθητήρων, συµπέρασµα που εξήχθει και από τις ηλεκτρικές µετρήσεις των αισθητήρων.
Τέλος οι αισθητήρες τύπου Β παρουσιάζουν την υψηλότερη τιµή αναπτυσσόµενων τάσεων
και µάλιστα οι αισθητήρες 500 & 600µm φαίνονται να έρχονται σε επαφή, για µικρή
περιοχή, µε το υπόστρωµα (γεµάτοι κύκλοι, σχήµα 48). Αυτό αποδίδεται στην υποπίεση
των 0,2at (πίεση αναφοράς 0,8at) που υπάρχει σε αυτού του τύπου τους αισθητήρες (λόγω
της συγκόλλησης των δύο δισκιδίων σε περιβάλλον ατµοσφαιρικού αέρα), η οποία και
προκαλεί µια αυξηµένη παραµόρφωση – ανάπτυξη τάσεων στην µεµβράνη. Αλλά και σε
αυτούς τους αισθητήρες η βελτιστοποίηση της ανάπτυξης τάσεων πάνω στην µεµβράνη,
λόγω της ύπαρξης του οξειδίου στη πίσω πλευρά του υποστρώµατος είναι καθαρή.
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Η µετατόπιση Raman στο κέντρο των µεµβρανών
σε σχέση µε την διάµετρο τους.
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Σχήµα 48. Η µετατόπιση Raman στο κέντρο της µεµβράνης των αισθητήρων τύπου Α,
Β & Γ για διαστάσεις µεµβρανών 300, 400, 500 & 600µm.

Ανάλυση αποτελεσµάτων
Λόγω συµµετρίας οι εφαρµοζόµενες τάσεις στο κέντρο µιας µεµβράνης πυριτίου
κρυσταλλογραφικού προσανατολισµού [100] είναι ίδια προς κάθε κατεύθυνση (σc = σxx =
σyy). Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι τάσεις στο κέντρο των µεµβρανών έχουν γραµµική
εξάρτηση µε την µετατόπιση Raman, σύµφωνα µε την εξίσωση (6) [14, 19]:
~
~
∆Ω =ω p K11S12 + K12 (S11 + S12 ) σ c = − 0.29σ c
(6)

[

]

όπου : S11 = 7.68 ×10−4 kbar, S12 = − 2.14 ×10−4 kbar οι σταθερές ελαστικότητας και
~
~
K11 = − 1.23, K12 = − 1.5
τα δυναµικά παραµόρφωσηςτων φωνονίων

στο εµπλουτισµένο µε βόριο πυρ ίτιο [13].
Μια κυκλική µεµβράνη ακτίνας α και πάχους h η οποία είναι περιµετρικά
πακτωµένη (fixed edges) και υπόκειται σε οµογενή πίεση P παραµορφώνεται κατά w σε
απόσταση r από το κέντρο της σύµφωνα µε την σχέση (7α) [3, 15]:

P(a 2 − r 2 )
Eh3
w fixed (r) =
όπου : D =
(7a)
64D
12(1 −ν 2 )
E : είναι το Young' s Modulus και ν : ο λόγος Poisson
Αντίστοιχα στην σχέση 7β φαίνεται η παραµόρφωση w στην περίπτωση που η
µεµβράνη δεν είναι πακτωµένη, αλλά απλά στηρίζεται (simple supported) [3, 15]:
2
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(7β )

Παίρνοντας την δεύτερη παράγωγο ως προς την απόσταση από το κέντρο r, και
θέτοντας r=0 στις σχέσεις 7α και 7β, έχουµε την καµπυλότητα κc στο κέντρο των
µεµβρανών για την περίπτωση πακτωµένης και υποστηριζόµενης περιµετρικά µεµβράνης,
σχέσεις 8α και 8β αντίστοιχα.

κc = 1R = −

∂2w
,
∂r 2

Pa 2
(8a )
16 D
P (5 + ν )a 2
κ c ,sup ported =
(8 β )
16 D (1 + ν )
Αντίστοιχα στις εξισώσεις 9α και 9β έχουµε τις ασκούµενες τάσεις στο κέντρο των
µεµβρανών, για την περίπτωση πακτωµένης και υποστηριζόµενης περιµετρικά µεµβράνης,
αντίστοιχα.

κ c , fixed =

3Pα 2 (1 + ν )
(9α )
8h 2
3Pα 2 (3 + ν )
σ c ,sup ported =
(9 β )
8h 2
Συνδυάζοντας τις σχέσεις 8α µε την 9α και 8β µε την 9β, προκύπτουν οι 10α και 10β
οι οποίες µας δίνουν την εξάρτηση της καµπύλωσης µε την ασκούµενη τάση, για την
περίπτωση πακτωµένης και υποστηριζόµενης περιµετρικά µεµβράνης, αντίστοιχα.
Eh
σ c, fixed =
(10α )
⋅κc
2(1 −ν )
Eh(3 + ν )
σ c,sup ported =
(10β )
⋅ κc
2(5 + v)(1 −ν )
∆εχόµενοι τις τιµές του συντελεστή Young και του λόγου Poisson ίσους µε
E=1302kbar και ν=0,265 [16], οι οποίες και ισχύουν για καθαρό (µη εµπλουτισµένο)
πυρίτιο, και για πάχος µεµβρανών ίσο µε 3,5µm τότε οι 10α και 10β γίνονται αντίστοιχα:

σ c , fixed =

σ c, fixed = (0,0031kbar ⋅ m )κ c

σ c,sup ported = (0,0019kbar ⋅ m )κ c

(11α )

(11β )
Οι 11α και 11β µας δείχνουν το αναµενόµενο γεγονός ότι σε µια µεµβράνη πακτωµένη
περιµετρικά θα αναπτυχθούν µεγαλύτερες τάσεις, σε σχέση µε µια που απλώς περιµετρικά
στηρίζεται και έχει την ίδια παραµόρφωση µε αυτή.
Στο σχήµα 49 φαίνεται η συσχέτιση των αναπτυσσόµενων τάσεων στο κέντρο των
µεµβρανών, µε την καµπυλότητα που έχουν, όπως αυτές υπολογίζονται µέσο της
µετατόπισης Raman από την σχέση 6. Τα γεµάτα σύµβολα αναφέρονται στις περιπτώσεις
όπου η µεµβράνη ακουµπάει το υπόστρωµα και συνεπώς η καµπυλότητα είναι µηδενική.
Από τις περιπτώσεις στις οποίες οι µεµβράνες δεν ακουµπάνε το υπόστρωµα, µπορούµε να
υπολογίσουµε την πειραµατική κλίση των σχέσεων 10:
σ c ,exp er. = (0,019kbar ⋅ m) κ c + (2,73kbar )
(12)
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Η τάση στο κέντρο των µεµβρανών σε σχέση µε την καµπυλότητα τους.
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Σχήµα 49. Οι αναπτυσσόµενες τάσεις, λόγω παραµόρφωσης, στο κέντρο των
µεµβρανών σε σχέση µε την καµπυλότητα τους. Τα γεµάτα σύµβολα
αντιστοιχούν στις µεµβράνες που βρίσκονται σε επαφή µε το υπόστρωµα, άρα
έχουν και µηδενική καµπυλότητα.

Από το σχήµα 49 και την εξίσωση 11 εξάγονται τα εξής συµπεράσµατα:
Ο συντελεστής αναλογίας της καµπυλότητας µε την τάση είναι 6 φορές µεγαλύτερος από
την περίπτωση (11α) και 10 φορές µεγαλύτερος, από την (11β). Το γεγονός αυτό
αποδίδεται στο ότι οι συντελεστές Ε και ν πρέπει να έχουν διαφοροποιηθεί σηµαντικά,
λόγω του πολύ υψηλού εµπλουτισµού σε βόριο των µεµβρανών. Καθόσον όµως δεν
µπορούµε δεν έχουµε ανεξάρτητα δεδοµένα της ακριβής τιµής τους, δεν είµαστε σε θέση
να υποστηρίξουµε για το εάν οι µεµβράνες είναι περιµετρικά απόλυτα πακτωµένες ή κατά
ένα ποσοστό µόνο. Ο προβληµατισµός αυτός παραµένει (αν και θα µπορούσαµε να
ισχυριστούµε ότι λόγω της κατασκευαστικής διαδικασίας οι µεµβράνες είναι απόλυτα
πακτωµένες) κυρίως λόγω του µικρού βάθους κατά το οποίο στηρίζεται η µεµβράνη στο
οξείδιο.
Από τη σχέση 12 βλέπουµε ότι για µηδενική καµπυλότητα, αναµένεται µια τιµή
αναπτυσσόµενης τάσης 2.73kbar (ή µετατόπιση Raman κατά 0,8 κυµµατάριθµους) στο
κέντρο των µεµβρανών. Αυτό αποδίδεται σε µόνιµες τάσεις που αναπτύσσονται στις
µεµβράνες λόγω της κατασκευαστικής διαδικασίας.
Εάν εξετάσουµε το σχήµα 50 διαπιστώνουµε ότι οι µεµβράνες τύπου Β και αυτές τύπου Γ
οµαδοποιούνται καλύτερα ξεχωριστά. Έτσι στο σχήµα 50 έχουµε τον πειραµατικό
συσχετισµό µεταξύ τάσεων και καµπυλότητας µόνο για του τύπου Β και Γ µεµβράνες .
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Η τάση στο κέντρο των µεµβρανών σε σχέση µε την καµπυλότητα τους.
7,0
Μεµβράνες τύπου Β
Μεµβράνες τύπου Γ
σc = 0,007*κc + 4.63
σc = 0,025*κc + 2,22

6,5

Τάση (Stress) σc (Kbar)

6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

-1

Καµπυλότητα κc (m )

Σχήµα 50. Οι αναπτυσσόµενες τάσεις, λόγω παραµόρφωσης, στο κέντρο των
µεµβρανών σε σχέση µε την καµπυλότητα τους, οµαδοποιηµένα σύµφωνα µε
τον τύπο τους.

Όπως φαίνεται από το παραπάνω σχήµα η συσχέτιση τάσεων καµπύλωσης είναι
διαφορετική για της µεµβράνες τύπου Β και τύπου Γ. Η κατασκευαστική διαδικασία όµως
για τους δύο τύπους µεµβράνης είναι η ίδια, εκτός του γεγονότος ότι οι αισθητήρες τύπου
Γ έχουν πίεση αναφοράς, στην κοιλότητα τους, 1at αντί την πίεση αναφοράς των 0,8at των
αισθητήρων τύπου Β. Συνεπώς οι µεµβράνες των αισθητήρων τύπου Γ έχουν µικρότερη
παραµόρφωση – καµπυλότητα από τους τις αντίστοιχες τύπου Β και αναπτύσσονται σε
αυτές µεγαλύτερες τάσεις. Όµως, τόσο στα σχήµατα 49 & 50, όσο και στις εξισώσεις 10 –
12 οι αναπτυσσόµενες τάσεις συσχετίζονται απ΄ ευθείας µε την παραµόρφωση –
καµπυλότητα και όχι µε τον τρόπο που αυτή επιτεύχθηκε. Κατά συνέπεια η κλίση που
συνδέει την παραµόρφωση µε τις αναπτυσσόµενες τάσεις θα έπρεπε να είναι ίδια και για
τις δύο περιπτώσεις, γεγονός που αποδεικνύει ότι κάτι διαφοροποιήθηκε κατά την
κατασκευαστική διαδικασία των αισθητήρων τύπου Β και τύπου Γ.
Εξετάζοντας την κατασκευαστική διαδικασία, το µόνο βήµα το οποίο δεν είναι
100% ελεγχόµενο και αποτελεί πολύ πιθανή πηγή εισαγωγής τάσεων, είναι η συγκόλληση
των δύο δισκιδίων. Συγκεκριµένα η προσυγκόλληση (pre-bonding) των δύο δισκιδίων,
πραγµατοποιείται µε το να φέρουµε σε επαφή τις επιφάνειες τους σε περιβάλλον,
συνήθως, ατµοσφαιρικού αέρα. Αυτή η διαδικασία πραγµατοποιείται µε χειρισµό των δύο
δισκιδίων µε λαβίδες, χρησιµοποιώντας τα χέρια. Με τον τρόπο αυτό δεν είναι δυνατό να
ελεγχθεί το πια σηµεία από την επιφάνεια των δύο δισκιδίων θα ακουµπήσουν πρώτα
µεταξύ τους, άρα δεν είναι ελεγχόµενος ο τρόπος κατά τον οποίο διαδίδονται οι δυνάµεις
συγκόλλησης.
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Όπως είδαµε στο κεφάλαιο 2 [17], ο περισσότερο ενδεδειγµένος τρόπος για να
πραγµατοποιηθεί η συγκόλληση δύο δισκιδίων, είναι το να ακουµπήσουµε πρώτα τα
κέντρα των δύο δισκιδίων, έτσι ώστε οι δυνάµεις συγκόλλησης να εξαπλωθούν από το
κέντρο προς την περιφέρεια. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται αφενός η οµαλή κατανοµή
των τάσεων που θα δηµιουργηθούν κατά το στάδιο της θέρµανσης και αφετέρου
διασφαλίζεται ο µη εγκλωβισµός αέρα µεταξύ των δύο δισκιδίων. Αντίθετα εάν είναι
τυχαίος ο τρόπος µε τον οποίο θα έρθουν σε επαφή οι επιφάνειες των προς συγκόλληση
δισκιδίων, υπάρχει η πιθανότητα ορισµένες περιοχές κατά την προσυγκόλληση να
κολλήσουν σε λάθος θέση (λίγο µετακινηµένες). Έτσι σε αυτές τις περιοχές κατά την
θέρµανση στους 1000οC θα αναπτυχθούν σηµαντικές τάσεις, οι οποίες θα εξισορροπηθούν
µε την δηµιουργία εξαρµόσεων στον κρύσταλλο του πυριτίου. Μετά το τέλος της
κατασκευαστικής διαδικασίας όµως, µε την αφαίρεση του δισκιδίου της µεµβράνης, αυτές
οι τάσεις θα ξαναπαρουσιαστούν, διαφοροποιώντας την συµπεριφορά των αισθητήρων.
Αυτή η εικόνα δυσχεραίνεται σηµαντικά εάν αναλογιστούµε ότι τα παρθένα δισκίδια
του πυριτίου παρουσιάζουν κάποια κυρτότητα (της τάξεως των 20 µm – 40µm), η οποία
δεν είναι ούτε σταθερή, ούτε οµογενής [18]. Το δισκίδιο δηλαδή µπορεί να παρουσιάζει
κάποια τυχαία κυµατοειδή µορφή.
Για να ξεπεραστούν τέτοιου είδους προβλήµατα θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί
κάποιος ειδικός εξοπλισµός (Bonder) [17], ο οποίος θα διασφαλίζει στο µεγαλύτερο
δυνατό ποσοστό τον επαναλαµβανόµενο και ταυτόσηµο τρόπο µε τον οποίο θα έρχονται
σε επαφή τα δύο δισκίδια. Τέτοιου είδους πρακτική είναι συνηθισµένη στη
µικροηλεκτρονική, το να χρησιµοποιούνται δηλαδή αυτοµατοποιηµένα µηχανήµατα σε
µια γραµµή παραγωγής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται επαναλαµβανόµενη ποιότητα,
εκµηδενίζοντας τον ανθρώπινο παράγοντα σε κρίσιµα κατασκευαστικά στάδια. Τέτοιος
εξοπλισµός όµως είναι πολύ δαπανηρός και δικαιολογείται µόνο στη βιοµηχανική
παραγωγή και όχι σε ένα ερευνητικό εργαστήριο.
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6
Συµπεράσµατα –
Προοπτικές –
Μελλοντική εργασία

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα και οι
προοπτικές των αισθητήρων πίεσης που αναπτύχθηκαν, καθώς και
η µελλοντική εργασία που επιβάλλεται να πραγµατοποιηθεί. Επίσης
αναφέρεται συνοπτικά και η δυνατότητα χρησιµοποίησης της
τεχνολογίας κατασκευής των αισθητήρων σε αισθητήρες και
εφαρµογές άλλου τύπου.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως είδαµε στο 4ο κεφάλαιο η διαδικασία κατασκευής αισθητήρων πίεσης που
παρουσιάσαµε χαρακτηρίζεται από µεγάλη απλότητα. Χρησιµοποιούνται τα λιγότερα
δυνατά, µόνο τρία, στάδια λιθογραφίας, αφού σε άλλες τεχνικές κατασκευής αισθητήρων
πίεσης απαιτούνται 4 έως 6 (κεφάλαιο 2). Εκτός από τον πολύ µικρό αριθµό λιθογραφίων
που χρησιµοποιούνται η όλη διαδικασία είναι αυτοευθυγραµµιζόµενη. Αυτό σηµαίνει ότι
καµιά από τις λιθογραφίες δεν είναι κρίσιµες, µε την έννοια ότι µικρά λάθη στην
ευθυγράµµιση δεν πρόκειται να επηρεάσουν, ή πολύ περισσότερο να καταστρέψουν, την
υλοποίησή τους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τα λίγα κατασκευαστικά στάδια
εγγυώνται σε µεγάλο βαθµό την υψηλή απόδοση κατά την κατασκευή (yield), πράγµα το
οποίο είναι από τους σηµαντικότερους παράγοντες επιτυχίας κάθε κατασκευαστικής
διαδικασίας.
6.1.1 Λειτουργικότητα αισθητήρων.
Η απόδοση λόγο κατασκευής είναι το ποσοστό των αισθητήρων που είναι λειτουργικοί
µετά την υλοποίηση της όλης διαδικασίας. Αυτή η απόδοση, όπως είδαµε και στο 4ο
κεφάλαιο, είναι άµεσα συνυφασµένη µε το ποσοστό επιτυχίας της συγκόλλησης των
δισκιδίων. Το ποσοστό επιτυχίας του 75%, το οποίο απεικονίζεται στο σχήµα 16 του 4ου
κεφαλαίου, κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό, αν αναλογιστούµε ότι η όλη κατασκευή
πραγµατοποιήθηκε µέσα σε εργαστηριακό χώρο και όχι µέσα σε µια γραµµή παραγωγής
µε αυστηρά καθορισµένες παραµέτρους. Στην δεύτερη περίπτωση τα αποτελέσµατα
αναµένεται ότι θα προσεγγίζουν ποσοστά της τάξης του 90%.
Ένας λόγος που επηρεάζει επίσης την απόδοση κατασκευής είναι η επιµετάλλωση. Κατά
την διαδικασία αυτή (§4.3.1, 4ου κεφαλαίου) εάν το µέταλλό εξαχνωθεί υπό γωνία, είναι
δυνατό να δηµιουργηθεί ηλεκτρική ασυνέχεια, η οποία θέτει εκτός λειτουργίας τον
αισθητήρα. Το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίζεται χρησιµοποιώντας έναν εξαχνωτή που έχει
καλή επικάλυψη βηµάτων (step coverage), πχ. µε περιστρεφόµενη βάση στόχου.
6.1.2 ∆ιακυµάνσεις στην απόκριση.
Η απόδοση λόγω απόκρισης είναι το ποσοστό των λειτουργικών αισθητήρων πίεσης, των
οποίων η απόκριση κυµαίνεται µέσα σε προκαθορισµένο εύρος. Όπως είδαµε από την
ανάλυση των αποτελεσµάτων σε αυτό το κεφάλαιο, αν και το µετρούµενο δείγµα είναι
µικρό, οι διαφοροποιήσεις στην απόκριση των αισθητήρων (αρχική τιµή χωρητικότητας
και ευαισθησίας) είναι για τους µεν τετράγωνους της τάξης του 10% µε 15%, ενώ για τους
κυκλικούς 5% µε 10%. Το ότι οι διαφοροποιήσεις είναι µικρότερες στους κυκλικούς
αποδίδεται στην ποιότητα των χρησιµοποιούµενων µασκών λιθογραφίας, λόγω της οποίας
η ακρίβεια προσέγγισης των διαστάσεων της µεµβράνης είναι της τάξης των ±10µm. Έτσι
στους κυκλικούς αισθητήρες παρουσιάζεται στο περίγραµµα των µεµβρανών τους µια
κυµάτωση η οποία µειώνει την επίδραση που έχει στην απόκριση τους η διαφοροποίηση
του µεγέθους τους (σχήµα 17 4ου κεφαλαίου), ενώ στους τετράγωνους αισθητήρες όπου
δεν εµφανίζεται αυτή η κυµάτωση, η διαφοροποίηση στο µέγεθος τους είναι περισσότερο
έντονη. Ο λόγος εµφάνισης της κυµάτωσης στο περίγραµµα µόνο των κυκλικών
αισθητήρων, οφείλεται στον τρόπο σχεδιασµού του φιλµ των µασκών από τον Photoplotter. Με την χρησιµοποίηση µασκών λιθογραφίας ακρίβειας µεγαλύτερης του ±1µm
(συνηθισµένες µάσκες µικροηλεκτρονικής) , αναµένεται να µειωθεί η ανοµοιοµορφία στην
απόκριση των αισθητήρων σε ποσοστό µικρότερο του 5%.
Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την απόκριση των αισθητήρων
είναι οι τάσεις οι οποίες αναπτύσσονται κατά την συγκόλληση των δύο δισκιδίων. Οι
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τάσεις αυτές εκτός από την διαφοροποίηση που µπορεί να εµφανίσει η απόκριση
αισθητήρων από διαφορετικές περιοχές του δισκιδίου, µπορούν να προκαλέσουν
µεγαλύτερες διαφοροποιήσεις µεταξύ αισθητήρων που προέρχονται από διαφορετικά
δισκίδια. Ο µόνος τρόπος µε τον οποίο µπορεί να ξεπεραστεί αυτή η ανεπιθύµητη
κατάσταση, είναι η συστηµατικοποίηση της συγκόλλησης των δύο δισκιδίων µέσω µιας
συσκευής που θα εγγυάται την επαναληψιµότητα της διαδικασίας, κατά τον ίδιο
ταυτόσηµο τρόπο. Για παράδειγµα µια συσκευή η οποία θα συγκολλάει πρώτα τα κέντρα
των δύο δισκιδίων και µετέπειτα θα τα απελευθερώνει, ώστε η διαδικασία της
συγκόλλησης να εξελίσσεται πάντα µε τον ίδιο επαναλαµβανόµενο τρόπο. Η χρήση
δισκιδίων 4ιντζών ή µεγαλύτερων για την κατασκευή των αισθητήρων αναµένεται να
βελτιστοποιήσει σηµαντικά, τόσο τις διαφοροποιήσεις στην απόκριση των αισθητήρων,
όσο και το ποσοστό συγκόλλησης των δύο δισκιδίων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα
µεγαλύτερα δισκίδια προσφέρουν καλύτερη µηχανική σταθερότητα (λόγο του
µεγαλύτερου πάχους τους, §2.2.1 2ου κεφαλαίου) και παρουσιάζουν µικρότερη
καµπυλότητα.
6.2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΛΛΩΝ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
Ένας άλλος τρόπος προσέγγισης της προσπάθειας µείωσης των διαφοροποιήσεων που
παρουσιάζουν οι αισθητήρες, είναι η κατασκευή τους όχι από µονές µεµβράνες, αλλά από
κάποιο πίνακα (array) µικρότερων και λιγότερο ευαίσθητων µεµβρανών (αναφορές [25,
26], 4ου κεφαλαίου). Έτσι, εάν θέλουµε να κατασκευάσουµε έναν αισθητήρα που έχει
ευαισθησία 13fF/mmHg, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε στη θέση µιας µεµβράνης µε
αυτή την τιµή ευαισθησίας 40 µικρότερες 3,25fF/mmHg, ηλεκτρικά παράλληλα
συνδεδεµένες µεταξύ τους. Όπως είδαµε στο 4ο κεφάλαιο, §4.4.1.2 για την µελέτη της
συµπεριφοράς των µεµβρανών κατασκευάσαµε τετράγωνες µεµβράνες διάστασης 130µm
και πάχους 1µm. Στο σχήµα 1α απεικονίζεται η σχηµατική διάταξη ενός αισθητήρα που
αποτελείται από 40 τέτοια ευαίσθητα στην πίεση στοιχεία, ενώ στο σχήµα 1β µια
φωτογραφία µέρους αυτού.

Σχήµα 1. Σχηµατική αναπαράσταση (α) και φωτογραφία (β) ενός αισθητήρα πίεσης
διαµόρφωση πίνακα 40 ευαίσθητων στην πίεση στοιχείων.

µε
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Με τον τρόπο αυτό κατασκευάζουµε λιγότερο ευαίσθητα στοιχεία, τα οποία όµως είναι
και λιγότερο ευαίσθητα στις τυχόν διαφοροποιήσεις της απόκρισής τους. Εκτός αυτού
πετυχαίνουµε πάντα την απόκριση του µέσου όρου του πίνακα των στοιχείων, µειώνοντας
τις όποιες διαφοροποιήσεις παρουσιάζουν τα στοιχεία ξεχωριστά στην συνολική
απόκριση. Στο σχήµα 2 απεικονίζεται η απόκριση του παραπάνω αισθητήρα για 10, 20, 30
και 40 ευαίσθητα στοιχεία, ενώ στο σχήµα 3 απεικονίζεται αντίστοιχα η θερµοκρασιακή
του εξάρτηση.
Αισθητήρας πίεσης µε διαµόρφωση πίνακα στοιχείων
20
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Σχήµα 2. Η απόκριση στις µεταβολές της πίεσης αισθητήρα ο οποίος αποτελείται από 10, 20,
30 και 40 ευαίσθητα στοιχεία.
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Σχήµα 3. Η θερµοκρασιακή εξάρτηση αισθητήρα πίεσης ο οποίος αποτελείται
από 10, 20, 30 και 40 ευαίσθητα στοιχεία.

Όπως φαίνεται από το σχήµα 2 η ευαισθησία του αισθητήρα εξαρτάται από τον
αριθµό των ευαίσθητων στοιχείων που αυτός αποτελείται, χωρίς να χρειαστεί να
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µεταβάλουµε το µέγεθος τους. Με τον τρόπο αυτό είναι εφικτή η ρύθµιση της επιθυµητής
ευαισθησίας του αισθητήρα σε µεγάλη περιοχή τιµών (στην περίπτωση που εξετάζουµε
από 3,3 – 13,3 fF/mmHg) χωρίς να επηρεαστεί ούτε η γραµµικότητα της απόκρισής του,
ούτε η περιοχή λειτουργίας του. Αυτό είναι αναµενόµενο γιατί τόσο η γραµµικότητα, όσο
και η περιοχή λειτουργίας του εξαρτώνται αποκλειστικά από τις διαστάσεις των
ευαίσθητων στοιχείων, οι οποίες και παραµένουν σταθερές. Από το σχήµα 8 του 5ου
κεφαλαίου, φαίνεται ότι οι τετράγωνοι αισθητήρες µε διάσταση 600µm, έχουν την µισή
ευαισθησία από τον αισθητήρα 40 στοιχείων, ενώ και η περιοχή λειτουργίας του είναι
µικρότερη από 200mmHg και η απόκριση του είναι πολύ έντονα µη γραµµική. Αντίστοιχα
από το σχήµα 9 του 5ου κεφαλαίου, φαίνεται ότι οι κυκλικοί αισθητήρες µε διάσταση
300µm ναι µεν έχουν γραµµική συµπεριφορά και επαρκή περιοχή λειτουργάς,
παρουσιάζουν όµως πολύ µικρή ευαισθησία (~0,3fF/mmHg).
Το µειονεκτήµατα αυτής της προσέγγισης για την κατασκευή των αισθητήρων
πίεσης είναι: i) η µεγαλύτερη απαίτηση σε επιφάνεια την οποία καταλαµβάνουν και ii) η
µεγαλύτερη τιµή της αρχικής τους χωρητικότητας (για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται
µικρή αρχική τιµή), για τον λόγο αυτό όπως φαίνεται και από το σχήµα 2 η σχετική
ευαισθησία (ppm/mmHg) παραµένει σταθερή.
Κατασκευαστικά και οι δύο προσεγγίσεις είναι ταυτόσηµες, εφόσον το µόνο πράγµα
που αλλάζει είναι ο σχεδιασµός διαφορετικών µασκών λιθογραφίας. Σαν συµπέρασµα
προκύπτει ότι ανάλογα µε τις απαιτήσεις της συγκεκριµένης εφαρµογής και σε συνδυασµό
πάντα µε το ηλεκτρονικό κύκλωµα οδήγησης, η επιλογή του κατάλληλου ευαίσθητου
στοιχείου µε τον αριθµό των στοιχείων που θα χρησιµοποιηθούν, δίνει την βέλτιστη λύση
µεταξύ της αρχική τιµής της χωρητικότητας, ευαισθησίας του αισθητήρα και
γραµµικότητας στην απόκριση του.
6.3

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.
Η παραπάνω συζήτηση αφορά περισσότερο την ανάπτυξη ενός βιοµηχανικού πρωτότυπου
του αισθητήρα, προσπάθεια η οποία θα περιελάµβανε εκτός από την αυστηρή ρύθµιση
όλων των κατασκευαστικών βηµάτων (στο πνεύµα που αναπτύξαµε παραπάνω), και την
εξαντλητική µελέτη της απόκρισης του σε µακροχρόνια βάση (reliability). Η ακριβή
ρύθµιση των κρίσιµων κατασκευαστικών βηµάτων είναι δυνατόν να γίνει µόνο σε µια
αυστηρά καθορισµένη παραγωγική γραµµή, η οποία δεν θα διαταράσσεται µε την
ανάπτυξη διαφορετικών διαδικασιών, πράγµα το οποίο κατά κύριο λόγο γίνεται σε ένα
ερευνητικό εργαστήριο σαν το δικό µας. Συνεπώς τα συµπεράσµατα που µπορούν να
εξαχθούν από την παρούσα µελέτη είναι περισσότερο ενδεικτικά για την αξιοπιστία και τις
δυνατότητες της όλης διαδικασίας και σαν τέτοια κρίνονται άκρως ενθαρρυντικά.
Όσον αφορά την αποσαφήνιση των χαρακτηριστικών των αισθητήρων (ανάπτυξη
ενός µοντέλου που να προβλέπει επακριβώς την συµπεριφορά τους) και την µελέτη της
απόκρισης τους σε µακροχρόνια βάση, θα απαιτούσε πολύ µεγάλο κόστος και χρόνο και
οπωσδήποτε ξεφεύγει από τις δυνατότητες και απαιτήσεις του εργαστηρίου, που
πραγµατοποιήθηκε το µεγαλύτερο µέρος αυτής της εργασίας, και κατά συνέπεια και τις
απαιτήσεις της εργασίας αυτής. Όπως προαναφέραµε µια τέτοια εργασία αφορά καθαρά
την ανάπτυξη ενός βιοµηχανικού πρωτοτύπου, προσπάθεια η οποία απαιτεί πλήθος
δεδοµένων και τεχνικών λεπτοµερειών, χωρίς να προσφέρει κάτι καινούργιο ερευνητικά.
Παρόλο αυτά, λόγω των πολύ ενθαρρυντικών αποτελεσµάτων του αισθητήρα και
γενικότερα της αναπτυχθείσας τεχνολογίας θα έπρεπε στο µέλλον να πραγµατοποιηθούν
τα παρακάτω:
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•

Μεταφορά της κατασκευαστικής διαδικασίας σε τεχνολογία δισκιδίων 4ιντζών, µε
ταυτόχρονη χρήση µασκών λιθογραφίας υψηλής ακρίβειας. Με τον τρόπο αυτό
βελτιστοποιείται τόσο ο σχεδιασµός, όσο και η διαδικασία συγκόλλησης των δύο
δισκιδίων, έχοντας σαν αποτέλεσµα την εξαγωγή αποτελεσµάτων µεγαλύτερης
ακρίβειας.
• Περαιτέρω µελέτη της θερµοκρασιακής εξάρτησης των αισθητήρων και ανάπτυξη
συσκευής συγκόλλησης τους υπό κενό. Έτσι ευελπιστούµε να µειωθεί κατά πολύ η
θερµοκρασιακή τους εξάρτηση.
• Σαν περισσότερο µακροπρόθεσµος στόχος είναι η προσπάθεια ολοκλήρωσης του
ηλεκτρονικού κυκλώµατος οδήγησης του αισθητήρα στην ίδια ψηφίδα µε αυτόν. Για
να πραγµατοποιηθεί αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί η τεχνολογία συγκόλλησης των
δύο δισκιδίων (το υπόστρωµα πλέων θα εµπεριέχει και το ηλεκτρονικό κύκλωµα), µε
την πραγµατοποίηση της σε χαµηλή θερµοκρασία (<600οC).
6.4

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ.
Όπως
είδαµε στο 4ο κεφάλαιο, για την υλοποίηση των αισθητήρων πίεσης
χρησιµοποιούνται δύο τεχνικές κλειδιά: i) η υγρή ανισοτροπική εγχάραξη µε φραγή βάθους
εγχάραξης και ii) η θερµική συγκόλληση δύο δισκιδίων πυριτίου. Πέρα από αυτές τις δύο
τεχνικές, αποκτήθηκε µια σηµαντική εµπειρία πάνω στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση
µικροµηχανικών δοµών. Το σύνολο αυτό, τεχνικές και εµπειρία, πέρα από την κατασκευή
των αισθητήρων πίεσης, δηµιουργεί τις βάσεις για την απόκτηση µιας ολόκληρης
τεχνολογίας ανάπτυξης και κατασκευής και άλλων µικροµηχανικών δοµών.
Εκµεταλλευόµενοι την αποκτηθείσα εµπειρία και τις υπάρχουσες τεχνικές µπορούµε,
εκτός από τους αισθητήρες πίεσης, να επεκταθούµε και σε άλλου τύπου αισθητήρες µε
διαφορετικές εφαρµογές. Τέτοιου είδους αισθητήρες µπορεί να είναι:
∆ιακόπτες πίεσης.
Αφαιρώντας το λεπτό υµένιο του οξειδίου πάχους 200Å από την επιφάνεια του
υποστρώµατος (στάδιο Β4, 4ο κεφάλαιο), µπορούµε στη θέση ενός αισθητήρα πίεσης να
κατασκευάσουµε ένα διακόπτη πίεσης ο οποίος θα κλείνει για πιέσεις µεγαλύτερες από το
σηµείο που ακουµπάει η µεµβράνη στο υπόστρωµα. Τέτοιοι διακόπτες είναι χρήσιµοι σε
εφαρµογές όπου απαιτείται ένας έλεγχος ασφαλείας για ένα κατώφλι πίεσης (πχ. έλεγχος
πίεσης ελαστικών αυτοκινήτου). Το βασικό του πλεονέκτηµα σε σχέση µε ένα αισθητήρα
τύπου χωρητικότητας είναι η ευκολία (βραχυκύκλωµα) ελέγχου της κατάστασής του.
Αισθητήρες δύναµης – αφής.
Καλύπτοντας την επιφάνεια του αισθητήρα µε ένα ελαστοµερές και ασκώντας δύναµη
πάνω του, µπορούµε να µετατρέψουµε τον αισθητήρα πίεσης σε αισθητήρα δύναµης. Μια
πολύ ενδιαφέρουσα επέκταση αυτής της ιδέας είναι η δηµιουργία ενός πίνακα από µεγάλο
αριθµό µικρών σε διαστάσεων αισθητήρων πίεσης, πχ. πίνακας 100x100 στοιχείων
διάστασης 80µm. Εάν σαν υπόστρωµα χρησιµοποιήσουµε ένα SOI δισκίδιο (πυρίτιο πάνω
σε µονωτή, Silicon On Insulator), το οποίο µετά την κατασκευή των µεµβρανών το
εγχαράσσουµε σε ανεξάρτητες οριζόντιες λωρίδες οι οποίες εµπεριέχουν κάθε λωρίδα και
µια γραµµή αισθητήρων, πετυχαίνουµε να δηµιουργήσουµε ανεξάρτητες γραµµές των 100
αισθητήρων πίεσης, σχήµα 4. Τέλος ενώνουµε τις στήλες των µεµβρανών µε
επιµετάλλωση (σχήµα 2). Με αυτό τον τρόπο µετρώντας την 2η γραµµή µε την 10η στήλη
του πίνακα έχουµε την χωρητικότητα του Χ2,10 αισθητήρα. Έτσι σαρώνοντας όλους τους
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αισθητήρες µέσω δύο πολυπλεκτών κατά x και y (σαν ένα πίνακα µνήµης RAM),
µπορούµε να γνωρίζουµε σε ποιες µεµβράνες ασκείται πίεση και σε ποιες όχι. Με την
παραπάνω διαδικασία είναι εφικτή η κατασκευή ενός αισθητήρα αφής, µε εφαρµογές σε
συσκευές αναγνώρισης ταυτότητας ή στη ροµποτική.

Σχήµα 4. Σχηµατική αναπαράσταση ενός αισθητήρα αφής ο οποίος αποτελείται
από 10000 στοιχεία.

Αισθητήρες ροής.
Εκµεταλλευόµενοι τον νόµο του Bernoulli, µπορούµε να κατασκευάσουµε έναν αισθητήρα
ροής ο οποίος να αποτελείται από έναν αισθητήρα πίεσης. Εάν τοποθετήσουµε τον
αισθητήρα µέσα σε ένα σωλήνα συγκεκριµένης διατοµής, η στατική πίεση που θα µετράει
ο αισθητήρας θα εξαρτάται από την δυναµική πίεση του ρευστού που θα διαρρέει τον
σωλήνα. Η δυναµική πίεση όµως εξαρτάται από την ροή του ρευστού, συνεπώς µπορούµε
να αντιστοιχήσουµε την ροή του ρευστού µε την µετρούµενη πίεση (µεταβολή της
χωρητικότητας) από τον αισθητήρα.
Μικρόφωνα.
Οι αισθητήρες πίεσης αποτελούν ταυτόχρονα και πυκνωτικά µικρόφωνα, εφόσον
µετασχηµατίζουν την ηχητική πίεση σε µεταβολές της χωρητικότητας τους. Για να
πραγµατοποιηθεί όµως αυτό θα πρέπει να δηµιουργήσουµε τρύπες – κενά στην επιφάνεια
της µεµβράνης. Έτσι η ταλάντωση της µεµβράνης, εξαιτίας της ηχητικής πίεσης, δεν θα
αποσβένεται (damping) από τον εγκλωβισµένο αέρα στην κοιλότητα του πυκνωτή. Φυσικά
ο αισθητήρας – µικρόφωνο θα πρέπει να είναι πολύ ευαίσθητός στις µεταβολές της πίεσης.

Αισθητήρες αερίων - όσφρησης.
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Εάν καλυφθούν οι µεµβράνες των αισθητήρων µε ένα πολυµερές το οποίο είναι ευαίσθητό
στην παρουσία ενός συγκεκριµένου αερίου και συγκεκριµένα να µεταβάλλονται οι τάσεις
που ασκεί το πολυµερές στην µεµβράνη (πχ. λόγω µεταβολής του όγκου του πολυµερούς),
τότε µε την παρουσία του αερίου θα µεταβάλλεται αντίστοιχα και η χωρητικότητα του
αισθητήρα. Υποπερίπτωση αυτών των αισθητήρων είναι οι αισθητήρες µέτρησης
υγρασίας. Εάν κατασκευαστεί ένας πίνακας από αισθητήρες τους οποίου έχουµε
επικαλύψει µε πολυµερή τα οποία είναι ευαίσθητα σε διαφορετικά αέρια, τότε έχουµε
κατασκευάσει έναν αισθητήρα που προσοµοιάζει την όσφρηση. Τέτοιοι αισθητήρες είναι
εξαιρετικά χρήσιµοι τόσο σε συστήµατα ασφαλείας για τον έλεγχο της παρουσίας
επικίνδυνων αερίων, όσο και στην βιοµηχανία τροφίµων για τον έλεγχο της αλλοίωσης
τους.
Μικρο-αντλίες.
Με παρόµοια διαδικασία κατασκευής, αλλά αρκετά πολυπλοκότερη, είναι εφικτό να
κατασκευαστούν δύο µεµβράνες οι οποίες θα σφραγίζουν δύο κοιλότητες (µεγαλύτερου
όγκου από την κοιλότητα των αισθητήρων πίεσης) οι οποίες θα ενώνονται µεταξύ τους.
Ταλαντώνοντας την µια µετά την άλλη τις µεµβράνες ηλεκτροστατικά, µπορούµε να
πετύχουµε την άντληση ενός υγρού από κάποια δεξαµενή, στην πρώτη κοιλότητα, µετά
στην δεύτερη και τέλος στο εξωτερικό περιβάλλον. Τέτοιου είδους εφαρµογές είναι πολύ
σηµαντικές για ιατρική χρήση σαν εµφυτευόµενες µικροαντλίες για απελευθέρωση
µικροποσοτήτων φαρµάκων (drug release) σε συγκεκριµένες περιοχές του ανθρωπίνου
σώµατος.
Αυτή η κατηγορία µικροσυστηµάτων ανήκει στους ενεργοποιητές (actuators), χάρη στους
οποίους κλείνει ο κύκλος ενός πλήρους µικροσυστήµατος, από την µέτρηση ενός
εξωτερικού σήµατος, στην επεξεργασία του και την λήξη µιας απόφασης και τέλος στην
εφαρµογή µιας ενέργειας για να διορθωθεί (συνήθως) το αίτιο (κεφάλαιο 1). Άλλου
είδους ενεργοποιητές µπορούν να κατασκευαστούν µε εγχάραξη των µεµβρανών, ώστε να
προκύψουν δοµές όπως πρόβολοι (cantilevers) και γέφυρες (bridges), οι οποίοι µπορούν
να ενεργοποιούνται ηλεκτροστατικά µετακινώντας για παράδειγµα µικρό-καθρέπτες, οι
οποίοι θα εκτρέπουν µια δέσµη Laser σε εφαρµογές τηλεπικοινωνιών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Α
Μάσκες Λιθογραφίας

Σε αυτό το παράρτηµα παρουσιάζονται οι βασικές ψηφίδες των
µασκών λιθογραφίας που χρησιµοποιήθηκαν κατά την κατασκευή.
Τέσσερις ψηφίδες µε τετράγωνους αισθητήρες και τέσσερις µε
κυκλικούς. Κάθε ψηφίδα περιέχει τέσσερις αισθητήρες ίδιου
µεγέθους.
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Β
∆ιαδικασία κατασκευής

Σε αυτό το παράρτηµα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στάδια
κατασκευής των αισθητήρων πίεσης.
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∆ισκίδιο 1 (δισκίδιο της µεµβράνης).
Α1. Καθαρισµός του δισκιδίου µε piranha (H2SO4(98%):H2O2(30%) → 1:1) για 15min, έτσι
ώστε να αφαιρεθεί από την επιφάνεια τους τυχόν οργανικές ενώσεις ή µέταλλα.
Α2. Υγρή θερµική οξείδωση για 300min στους 1100oC. Στο τέλος της διαδικασίας είχε
αναπτυχθεί ένα υµένιο οξειδίου του πυριτίου πάχους 10650 ± 50Å.
Α3. Λιθογραφία 1ης µάσκας για τον καθορισµό του σχήµατος και του µεγέθους των
µεµβρανών. Με την πρώτη µάσκα (παράρτηµα A) ορίστηκαν τετράγωνες και κυκλικές
µεµβράνες διάστασης (µήκος πλευράς ή διαµέτρου) 300, 400, 500 και 600µm.
Α4. Ανισοτροπική ξηρή εγχάραξη του οξειδίου κάνοντας χρήση αερίου CHF3 σε συνθήκες
πλάσµατος, έτσι ώστε να ανοιχτούν οι κοιλότητες των αισθητήρων πάνω στο θερµικό
οξείδιο (το αέριο CHF3 σε συνθήκες πλάσµατος µε ισχύ 400W εγχαράσσει ανισοτροπικά
το οξείδιο µε ρυθµό ~230Å/min). Κατά ξηρή εγχάραξη είχε προστατευτεί προληπτικά µε
ρητίνη η πίσω πλευρά του δισκιδίου, έτσι ώστε να µην αφαιρεθεί το οξείδιο από την πίσω
πλευρά (κυρίως στα άκρα του δισκιδίου).
Α5. Καθαρισµός µε piranha.
Α6. Προεναπόθεση µε ιοντική εµφύτευση ιόντων βορίου, σύµφωνα µε τις δόσεις και τις
ενέργειες του πίνακα 3. Κατά την εµφύτευση δόθηκε προσοχή στο να µην ξεπεράσει το
ρεύµα εµφύτευσης τα 250µΑ, ώστε να µην αναπτυχθούν πολύ υψηλές θερµοκρασίες κατά
την εµφύτευση.
Α7. Καθαρισµός µε piranha για 15min.
Α8. Θερµική ανόπτιση στους 1100oC για 5h. Στα πρώτα 5min πραγµατοποιήθηκε σε
περιβάλλον οξυγόνου, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο έγινε σε περιβάλλον αζώτου. Η αρχική
οξείδωση πραγµατοποιήθηκε για να εµποδιστεί η διάχυση του βορίου στο περιβάλλον,
ενώ µε την ακόλουθη ανόπτιση σε ουδέτερο περιβάλλον οδηγήθηκαν τα άτοµα του βορίου
στο επιθυµητό βάθος.
Α9. Λιθογραφία µε την 2η µάσκα, έτσι ώστε να ορισθούν τα παράθυρα επαφής µε το
υπόστρωµα.
Α10. Υγρή εγχάραξη µε BHF για 25min, ώστε να ανοιχθούν τα παράθυρα. Σε αυτή τη δεύτερη
εγχάραξη του οξειδίου, απαιτείται περισσότερος χρόνος, λόγω του εµπλουτισµού του
οξειδίου µε βόριο, το οποίο το καθιστά περισσότερο αδιάλυτο στα διαλύµατα
υδροφθορίου. Και σε αυτή την εγχάραξη καλύφθηκε η πίσω πλευρά του οξειδίου µε
ρητίνη, ώστε να προστατευτεί το πίσω οξείδιο.
Α11. Υγρή εγχάραξη µε BHF µια 1min έτσι ώστε να αφαιρεθεί το οξείδιο που αναπτύχθηκε
πάνω στη περιοχή της µεµβράνης.
∆ισκίδιο 2 (το δισκίδιο του υποστρώµατος)
Β1. Αρχικά οξειδώνεται το δισκίδιο του υποστρώµατος σε υγρό περιβάλλον και σε
θερµοκρασία 1100oC για 300min, έτσι ώστε να αναπτυχθεί ένα θερµικό οξείδιο πάχους
10700Å.
Β2. Στη συνέχεια αφαιρείται από την µπροστινή επιφάνεια του δισκδίου το παχύ οξείδιο.
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Β3. Μετά εµπλουτίζεται µε φώσφορο η επιφάνεια του δισκιδίου ώστε να καταστεί αγώγιµη. Η
επιφάνεια του υποστρώµατος παίζει τον ρόλο του ακίνητου οπλισµού του πυκνωτή που θα
κατασκευαστεί.
Β4. Τέλος αναπτύσσεται ένα λεπτό υµένιο οξειδίου του πυριτίου, το οποίο παίζει το ρόλο του
µονωτικού διηλεκτρικού µεταξύ των οπλισµών του πυκνωτή, ώστε να µην βραχυκυκλώσει
σε πιθανή επαφή µεµβράνης - υποστρώµατος.
∆ισκίδια 1 + 2.
Γ1. Καθαρισµός των δύο δισκιδίων σύµφωνα µε την διαδικασία της θερµικής συγκόλλησης,
έτσι ώστε να καταστεί υδροφιλική η επιφάνεια τους.
Γ2. Συγκόλληση των δύο δισκιδίων σε περιβάλλον ατµόσφαιρας.
Γ3. Θερµική ανόπτιση των συγκολληµένων δισκιδίων στους 1000oC για 30min, ώστε να
ενδυναµωθούν οι δεσµοί συγκόλλησης.
Γ4. Μηχανική λέπτυνση (παράρτηµα ∆) από τα συγκολληµένα δισκίδια του δισκιδίου της
µεµβράνης από το πάχος των 400µm στο πάχος των 50µm. Η µηχανική λέπτυνση
πραγµατοποιήθηκε µε σκόνη αλουµίνας 12µm πάνω σε επίπεδο δίσκο χυτοσίδηρου. Ο
ρόλος της µηχανικής λέπτυνσης θα συζητηθεί εκτενώς στις παρατηρήσεις παρακάτω.
Γ5. Υγρή ανισοτροπική εγχάραξη, επιλεκτική στον εµπλουτισµό του πυριτίου µε βόριο µε
EDP. Για το EDP χρησιµοποιήθηκε η σύνθεση F. Μετά από 1h 30min, είχε αφαιρεθεί
εντελώς το µη εµπλουτισµένο πυρίτιο και από το δισκίδιο 1 είχε αποµείνει µόνο το
θερµικό οξείδιο και οι µεµβράνες.
Γ6. Καθαρισµός του δισκιδίου µε piranha.
Γ7. Υγρή εγχάραξη µε BHF για 30sec, έτσι ώστε να αφαιρεθεί το µονωτικό οξείδιο πάχους
250Å από τις τρύπες επαφής µε το υπόστρωµα (λιθογραφία 2)
Γ8. Επιµετάλλωση αλουµινίου µε θερµικό εξαχνωτή, και ανάπτυξη του σε πάχος ~5000Å.
Γ9. Λιθογραφία µε την 3η µάσκα για τον ορισµό του µετάλλου στις επιθυµητές περιοχές.
Γ10. Υγρή εγχάραξη του αλουµινίου (propanol:HPO4 → 1:3, στους 55οC), για την αφαίρεση
του αλουµινίου από τις περιοχές που δεν προστατεύονται µε ρητίνη.
Γ11. Θερµική ανόπτιση του αλουµινίου στους 425oC για 20min σε περιβάλλον formygass
(Ν2:H2 → 99:1), για την καλύτερη πρόσφρηση πάνω στο δισκίδιο του πυριτίου.
Γ12. Κόψιµο του δισκιδίου σε ψηφίδες 3mm×3mm, κάθε µία από τις οποίες περιέχει 4εις
αισθητήρες ίδιου µεγέθους και σχήµατος.
Γ13. Κόλληµα των ψηφίδων πάνω σε περίβληµα DIP28, µε το οποίο θα πραγµατοποιηθούν οι
ηλεκτρικές µετρήσεις.
Γ14. Ηλεκτρική επαφή µε wiring bonding των αισθητήρων µε τις υποδοχές των περιβληµάτων.

Γ
Θερµική συγκόλληση
δισκιδίων πυριτίου

Σε αυτό το παράρτηµα παρουσιάζεται η διαδικασία της
υδροφιλικής συγκόλλησης των δισκιδίων πυριτίου, ακριβώς όπως
πραγµατοποιήθηκε κατά την κατασκευή των αισθητήρων πίεσης.
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Υδροφιλική θερµική συγκόλληση δισκιδίων πυριτίου
Προετοιµασία των δύο δισκιδίων (καθαρισµός).
•

15min σε διάλυµα Piranha, H2SO4(98%):H2O2(30%) – 1:1.

•

Ξέπλυµα σε απιονισµένο (DI) νερό ειδικής αντίστασης ≥ 15MΩcm.

•

5sec σε διάλυµα 2% HF(50%)

•

Ξέπλυµα σε απιονισµένο (DI) νερό ειδικής αντίστασης ≥ 15MΩcm.

∆ιαδικασία υδροφιλοποίησης.
•

3min σε διάλυµα H2O:H2O2(30%):NH4(25%) – 6:1:4 σε θερµοκρασία 55oC

•

Ξέπλυµα σε απιονισµένο (DI) νερό ειδικής αντίστασης ≥ 15MΩcm, για τουλάχιστον
10 λεπτά.

Συγκόλληση των δύο δισκιδίων.
•

Στέγνωµα των δύο δισκιδίων µε φυγοκέντριση σε περιβάλλον καθαρού αζώτου. Θα
πρέπει να προσεχθεί η πίεση του αζώτου να µην είναι πολύ υψηλή και όχι κάθετα στην
επιφάνεια των δισκιδίων. Κατά το τέλος του στεγνώµατος θα πρέπει η επιφάνεια των
δύο δισκιδίων να είναι υγρή, χωρίς να υπάρχουν πάνω τους σταγόνες νερού.

•

Συγκόλληση των δύο δισκιδίων, φέρνοντας σε επαφή της επιφάνειες των δύο
δισκιδίων και πιέζοντας ακολούθως τα κέντρα τους για διάστηµα 10 – 20
δευτερολέπτων.

Ενδυνάµωση των δεσµών συγκόλλησης.
•

Θέρµανση των δύο δισκιδίων σε θερµοκρασία 1000oC για 30λεπτά σε περιβάλλον
αζώτου. Τα δύο δισκίδια πρέπει να παραµείνουν σε θερµοκρασία περιβάλλοντος για 3
έως 4 ηµέρες (2ο κεφάλαιο, §2.3.3.2).

∆
Μηχανική λέπτυνση

Σε αυτό το παράρτηµα παρουσιάζεται περιληπτικά η διαδικασία της
λέπτυνσης και λείανσης δισκιδίων πυριτίου.
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Μηχανική λέπτυνση δισκιδίων
Η µηχανική λέπτυνση δισκιδίων πυριτίου (lapping) είναι µια διαδικασία σύµφωνα µε την
οποία αφαιρείται µε ελεγχόµενο τρόπο µια ποσότητα υλικού από την επιφάνεια του
δισκιδίου. Η αφαίρεση του υλικού του δισκιδίου (λέπτυνση του) πραγµατοποιείται µε
τριβή της επιφάνειας του πάνω σε ένα πλατό – δίσκο υψηλής σκληρότητας στον οποίο
ρίχνουµε υγρό που περιέχει κόκκους συγκεκριµένης διάστασης από υλικό υψηλότερης
σκληρότητας από ότι του δισκιδίου. Για την λέπτυνση του πυριτίου χρησιµοποιούνται
πλατό από χυτοσίδηρο και κόκκους αλουµίνας (Al2O3). Με ρύθµιση της πίεσης του
δισκιδίου πάνω στο πλατό, µεταβάλλεται ο ρυθµός της λέπτυνσης, ενώ χρησιµοποιώντας
αλουµίνα µεγαλύτερης διάστασης αυξάνεται τόσο ο ρυθµός της λέπτυνσης, όσο και η
επιφανειακή τραχύτητα (roughness) του λεπτυσµένου δισκιδίου και το βάθος των
εξαρθρώσεων (defects) που προκαλούνται στο κρύσταλλο του δισκιδίου. Έτσι ανάλογα µε
την εφαρµογή επιλέγεται αλουµίνα κατάλληλης διάστασης, ώστε να πραγµατοποιηθεί ο
καλύτερος δυνατός ρυθµός λέπτυνσης, µε το µικρότερο βάθος καταστροφής (depth of
damage) του κρυστάλλου και την καλύτερη επιφανειακή τραχύτητα. Μεταβάλλοντας την
ασκούµενη πίεση ρυθµίζεται ο ρυθµός λέπτυνσης.

Σχήµα 1. Σχηµατική αναπαράσταση του συστήµατος µηχανικής λέπτυνσης.

Στο σχήµα 1 απεικονίζεται το σύστηµα λέπτυνσης. Πάνω στο περιστρεφόµενο δίσκο
λέπτυνσης πέφτει το υγρό λέπτυνσης (σκόνη αλουµίνας διαλυµένη σε απιονισµένο νερό)
και πάνω του τοποθετείται η µήτρα στήριξης του δισκιδίου. Η µήτρα στήριξης αποτελείται
από το κυρίως σώµα της και το έµβολο άσκησης πίεσης πάνω στο οποίο συγκρατείται το
δισκίδιο µε προσφρόφηση από αντλία κενού. Η µήτρα στήριξης ακουµπάει πάνω στον
δίσκο λέπτυνσης µε τον οδηγό δακτύλιο η επιφάνεια του οποίου είναι κατασκευαστικά
κάθετη στον άξονα της µήτρας στήριξης. Παράλληλη στην επιφάνεια του οδηγού
δακτυλίου κατασκευαστικά είναι επίσης και η επιφάνεια της βάσης στήριξης του
δισκιδίου. Το έµβολο πίεσης κινείται µε ανοχή µικρότερη των 2µm, παράλληλα προς τον
άξονα της µήτρας στήριξης ή κάθετα προς την επιφάνεια του οδηγού δακτυλίου. Συνεπώς
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η επιφάνεια της βάσης στήριξης του δισκιδίου κινείται παράλληλα προς την επιφάνεια του
δακτυλίου οδήγησης και την επιφάνεια του δίσκου λέπτυνσης. Με αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται να πραγµατοποιείται κατά παράλληλο τρόπο η λέπτυνση του δισκιδίου,
έχοντας σαν αναφορά την επιφάνεια του, η οποία προσροφάται στην βάση στήριξης του.
Επιπρόσθετα η µήτρα στήριξης έχει ειδικό εξάρτηµα µε το οποίο µπορεί να
ρυθµιστεί η καθετότητα της επιφάνεια της βάσης στήριξης µε τον άξονα του εµβόλου.
Κατά αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η ρύθµιση της παραλληλότητας µεταξύ των δύο
επιφανειών του δισκιδίου, σε εφαρµογές όπου αυτό απαιτείται (πχ. µετρήσεις spread
resistance), σχήµα 2.
Στο σχήµα 1, απεικονίζεται αντίστοιχα και το µικρόµετρο µε το οποίο µετράται το

Σχήµα 2. (α) Οι δύο επιφάνειες του δισκιδίου είναι παράλληλες κατά την λέπτυνση, εφόσον η
επιφάνεια της βάσης στήριξης είναι κάθετη ως προς τον άξονα του εµβόλου. Εάν ρυθµιστεί η
γωνία αυτή στις 85ο, τότε κατά την λέπτυνση παρουσιάζεται και αντίστοιχη κλήση µεταξύ των δύο
επιφανειών του δισκιδίου (β).

πάχος του δισκιδίου το οποίο έχει αφαιρεθεί. Ο δίσκος λέπτυνσης περιστρέφεται µε φορά
αντίστροφη των δεικτών του ρολογιού. Αντίστοιχα µε την τριβή περιστρέφεται γύρω από
τον άξονα της και η µήτρα, η οποία στηρίζεται από ένα βραχίονα.
Χρησιµοποιώντας δίσκο λέπτυνσης από χυτοσίδηρο και αλουµίνα διάστασης 12µm,
πετυχαίνεται επιφανειακή τραχύτητα στα δισκίδια της τάξης των 2µm, ενώ µε χρήση
αλουµίνας 3µm αυτή µειώνεται στα 1500Å. Το βάθος των εξαρθρώσεων ισούται περίπου
µε το τριπλάσιο του µεγέθους της αλουµίνας. Ο ρυθµός λέπτυνσης εξαρτάται από την
επιφάνεια του δισκιδίου που υφίσταται λέπτυνση και την ρύθµιση της πίεσης του εµβόλου.
Στην αλουµίνα των 3µm ο ρυθµός λέπτυνσης ελαττώνεται κατά πέντε φορές περίπου σε
σχέση µε την αλουµίνα των 12µm. Για την λέπτυνση διαφορετικής σκληρότητας υλικών
χρησιµοποιείται διαφορετικός συνδυασµός δίσκου και σκόνης λέπτυνσης.
Στο σχήµα 3, φαίνεται φωτογραφία του συστήµατος λέπτυνσης που
χρησιµοποιήθηκε και αποτελεί τον σταθµό λέπτυνσης και λείανσης (lapping and polishing
station) PM4, της εταιρίας Logitech Ltd.
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Σχήµα 3. Φωτογραφία του σταθµού λέπτυνσης και λείανσης δισκιδίων, PM4 της εταιρίας
Logitech Ltd.

∆ιαδικασία λέπτυνσης και λείανσης δισκιδίων
Με την λέπτυνση (lapping) των δισκιδίων επιτυγχάνεται υψηλή (ή ελεγχόµενη)
παραλληλότητα µεταξύ των δύο επιφανειών των δισκιδίων, καθώς και υψηλή επιπεδότητα
(flatness). Επίσης µε την λέπτυνση αφαιρείται µεγάλη ποσότητα υλικού, αλλά η τελική
επιφάνεια χαρακτηρίζεται από µεγάλη επιφανειακή τραχύτητα. Για τον λόγω αυτό µετά
την λέπτυνση ακολουθεί η λείανση (polishing) του δισκιδίου. Παρόλο που στην
κατασκευαστική διαδικασία των αισθητήρων πίεσης δεν λειαίνονται τα δισκίδια, για
λόγους πληρότητας παρουσιάζονται οι διαφορές µεταξύ λέπτυνσης και λείανσης.
∆ιαδικασία λέπτυνσης
Στο σχήµα 4α απεικονίζεται η διαδικασία της µηχανικής λέπτυνσης. Κατά την λέπτυνση,
όπως προαναφέρθηκε, τόσο ο δίσκος όσο και οι κόκκοι λέπτυνσης αποτελούνται από
υλικό µεγάλης σκληρότητας (πχ. χυτοσίδηρος και αλουµίνα), επιπρόσθετα οι κόκκοι
λέπτυνσης έχουν µεγάλη διάσταση. Λόγω της σκληρότητας του δίσκου, οι κόκκοι
λέπτυνσης στροβιλίζονται, µεταξύ του λεπτυνόµενου δισκιδίου και του δίσκου,
αφαιρώντας υλικό από το δισκίδιο. Κατά αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η υψηλή
επιπεδότητα του δισκιδίου, τόση όση είναι η επιπεδότητα του δίσκου λέπτυνσης (στην
πραγµατικότητα το δισκίδιο αποκτά το συµπληρωµατικό σχήµα του δίσκου). Το διάκενο
που δηµιουργούν οι κόκκοι λέπτυνσης είναι της τάξης µεγέθους της διάστασης τους. Για
να κυλήσει οµαλά η διαδικασία το όλο σύστηµα πρέπει να καθαριστεί από οποιαδήποτε
σκόνη µεγαλύτερης διάστασης. Για τον λόγο αυτό στην περίπτωση χρησιµοποίησης
λεπτόκκοκης σκόνης (πχ. αλουµίνα 3µm) σαν δεύτερο στάδιο λέπτυνσης, απαιτείται
προσεκτικός καθαρισµός µετά το πρώτο στάδιο (αλουµίνα 12µm).
∆ιαδικασία λείανσης
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Η διαδικασία λείανσης απεικονίζεται στο σχήµα 4β. Κατά την λείανση χρησιµοποιείται
δίσκος λείανσης ο οποίος είναι επικαλυµµένος µε συνθετικό υλικό χαµηλής σκληρότητας.
Συνηθέστερο υλικό επικάλυψης είναι κάποιο συνθετικό ρούχο όπως polyester felt ή
polyurethane laminate. Πάνω σε αυτό ρίχνεται το υγρό λείανσης, το οποίο είναι ένα
κολλοειδές αλκαλικό διάλυµα, που περιέχει πολύ λεπτούς κόκκους από SiO2 (µικρότερους
από 1000Å). Οι κόκκοι αυτοί επικάθονται πάνω στο συνθετικό υλικό. Το δισκίδιο
«βουλιάζει» µέσα σε αυτό και µε την περιστροφή του δίσκου λειαίνεται, µε την σταδιακή
αφαίρεση των αιχµών των ανωµαλιών της επιφανειακής του τραχύτητας. Με την όλη
διαδικασία πραγµατοποιείται ταυτόχρονα και χηµική λείανση, λόγω της αλκαλικής φύσης
του διαλύµατος. Κατά την λείανση εκτός από την περιστροφική κίνηση του δίσκου
λείανσης και την περιστροφή της µήτρας γύρω από τον άξονα της, εφαρµόζεται και µια
παλινδροµική κίνηση της µήτρας, για να επιτευχθεί περισσότερη οµοιοµορφία.
Κατά το στάδιο της λείανσης µειώνεται η επιπεδότητα του δισκιδίου, λόγω της
µαλακής επικάλυψης του δίσκου. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σκληρότερη επικάλυψη,
όπως expanded polyurethane, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή επιπεδότητα,
αυξάνοντας όµως ο χρόνος λείανσης, ιδίως αν το δισκίδιο αρχικά έχει πολύ µεγάλη
επιφανειακή τραχύτητα. Πριν την τελική λείανση µπορεί να εφαρµοστεί ένα ενδιάµεσο
στάδιο ηµι-λειάνσεως (semi-polishing), χρησιµοποιώντας τον δίσκο λείανσης µε σκόνη
σχετικά µεγάλης διάστασης κόκκων, από υλικό χαµηλής σκληρότητας, πχ. 3µm Cerium
Oxide.

Σχήµα 4. Η διαδικασία της λέπτυνσης (α) και της λείανσης (β) ενός δισκιδίου πυριτίου.
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