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حرارتی]. .[7با توجه به مصرف توا نزدیک به صفر و خطری برود ،
تحریک الکترواستاتیکی به طور گسترده استفاده می شود ،در تحریک
الکترواسررتاتیکی ،بررین الکترررود ثابرر و غشررای متحرررک نیررروی
الکترواستاتیکی تولید می کند .از معایس آ  ،سرع سوئیچینگ کند،
ولترراژ تحریررک برراال و سرروئیچینگ داغ در ترروا برراال در کاربردهررای
فرکانس باال اس ].[8
در این مقاله سوئیچی با دیالکتریک اکسید آلومینیروم طراحری
میشود .با تغییر بازوها ،ولتاژ پایین آورنده را کاهش میدهیم .اهمی
ماده دی الکتریک در سوئیچهای میکروالکترومکانیکی برا بررسری در
ظرفی و جریا عبوری آ حاص میشود; .که در نیتریرد سریلیکن
بررسی شد] .[2اکسید آلومینیم به عنوا ماده دی الکتریک ،ظرفی
خاز در حال تحریک را افزایش میدهد ،افرزایش در ظرفیر ایرن
خاز باعث زیاد شد ایزوالسیو سوئیچ میشود و نسب ظرفی در
سرروئیچ را برره نسررب برراال مرریبرررد و در نتیجرره قابلیرر آ را در
فرکانسهای رادیویی بهتر میکند.

چکیده
2

در این مقاله سوئیچ خازنی میکروالکتررومکرانیکی در فرکرانسهرای
رادیویی ،با دیالکتریکی از ماده اکسید آلومینیوم 9طراحی میشود .با
توجه به ویژگیهای الکتریکی اکسید آلومینیوم ،این مراده بره عنروا
دیالکتریک در سوئیچهرا بسریار مناسرس اسر  .ثابر دیالکتریرک
اکسید آلومینیوم  2/4بوده که در نتیجره ظرفیر خرازنی در حالر
تحریک سوئیچ را زیاد میکند و نسب ظرفی سوئیچ را باال میبررد.
با کم کرد ثاب فنر ولتاژ پایینآورنده 0در سوئیچ کاهش مرییابرد و
به مقدار  6/5ول میرسد.
این سوئیچ برا نررم افرزار  Intellisuite finit elementطراحری
میشود .نسب خازنی این سوئیچ با دیالکتریک اکسرید آلومینیروم،
 923بدس میآید که در مقایسه با سوئیچهایی کره از دیالکتریرک
نیترید سیلیکن استفاده میکنند ،عدد باالیی اس .
واژههای کلیدی
دیالکتریررک ،سرروئیچ خررازنی میکررروالکترررومکررانیکی ،ولترراژ
پایینآورنده ،نسب خازنی.

طراحی سوئیچ
شک  2سوئیچ طراحی شده را نشا میدهد .زیرالیه سیلیکونی به
طو  093میکرومتر ،عرض  283میکرومتر و ارتفاع  03میکرومتر
اس  .روی زیر الیه ،الیهای از اکسید سیلیکن به ارتفاع  2میکرومتر
قرار دارد .الیهای از ماده طال روی اکسید با ضلام  2میکرومتر قرار
میگیرد که در واقع مسیر عبور سیگنا با فرکانس رادیویی 7اس .
بعد از آ دیالکتریک مورد نظر که ماده اکسید آلومینیوم اس روی
الکترود پایینی قرار میگیرد ،ضلام دیالکتریک را  3/5میکرومتر
در نظر میگیریم ،در انتها غشایی از جنس طال وبا ضلام 2
میکرومتر در حالی که از دو طرف ثاب اس با فاصله  0میکرومتر
روی دیالکتریک قرار میگیرد .این غشا دارای حفرههایی به ابعاد
 5×5میکرومتر اس وجود حفره در غشای سوئیچ ،روی ضریس فنر
موثر اس و باعث میشود نیروی الزم برای کشش بازو به سم
پایین کمتر شود و جرم غشا را هم کاهش میدهند که این امر به
نوبه خود فرکانس رزونانس مکانیکی باالتری را ایجاد میکند .در
حال عدم تحریک سوئیچ ،وجود حفره در خاز عدم تحریک ناچیز
میباشد .عل این امر در برگیری ناحیه حفرهها توسط میدا های

مقدمه
سوئیچهای میکروالکترومکانیکی فرکانسرادیویی ،ویژگیهایی چرو ،
ایزوالسیو باال ،تلفات هدایتی خیلی کرم ،قابلیر کرار در بانردهرای
فرکانسی وسیع و قدرت خطی سازی باال دارند کره بره خروبی جرای
سوئیچهای حال جامد ( سوئیچ های پین دیرود و سروئیچ هرای اثرر
میدانی) قرار میگیرند][2
برره طررور معمررو سرروئیچهررای میکروالکترومکررانیکی بررا اسررتفاده از
فرآیندهای ریز ماشینکاری سطحی ساخته مری شروند و غشرای 4فلرز
نازک و به حال معلر تحر عنروا "پر  (،"5باریکره ثابر ثابر ،
سگدس  6و یا چرخش باریکه) دارند .حرک مکانیکی غشا در براالی
الکترود انتقا الکترونی را اجازه میدهد یرا جلروگیری مریکنرد].[2
سرروئیچ را مرری ترروا بررا روش هررای ملتلرر  ،از جملرره تحریررک
الکترواستاتیک ] [4-9الکترومغناطیسی فعا ] ،[5پیزوالکتریک] [6و
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لبهای میباشد .در حال تحریک ،حفرهها خاز تحریک را تح
تاثیر قرار داده و نسب خازنی را کاهش میدهند.
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ثاب فنر موثر برای سوئیچی با دو مارپیچ سری با فنرر بردو پریچ از
رابطه  4حاص میشود.
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فاصله هوایی اتفاق میافتد].[2
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سوئیچ ارائه شده توسط نیروی الکترواستاتیکی تحریک می شرود.
هنگامی که ولتاژ به الکترودها وارد مریشرود غشرا بره سرم پرایین
متمای می شود و با دیالکتریک زیرش تمرا مرییابرد و سریگنا
زمین میشود در این حال سوئیچ روشن اس  .طب ( )2ولتاژ پایین
آورنده در

2



Ls   Ls
1

Lc   Lc



Km 

و برای فنر بدو پیچ ،ثاب فنر از رابطه  4بدس میآید[.]23
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شک  :2سوئیچ خازنی میکروالکترومکانیکی
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ثاب فنر در  Nساختار سری از رابطه  5بدس میآید].[29
K eff
()5

Vp 

N

در حال تحریک ،وقتی غشا به سم پایین منحرف میشود وجود
بازوها باعث سرع افزایش انعطاف غشا میشوند.
به منظورکاهش ولتاژ مورد نیاز برای عم نمود سوئیچ مربوطه
میتوا از روشهایی چو کاهش فاصله هوایی ،افزایش سطح غشا و
کاهش ثاب سلتی مؤثر 8استفاده نمود .برای یک ماده مشلص،
ثاب فنر مربوط به غشا را میتوا با استفاده از بازوهای مارپیچی که
برای ساختارهای پ هوایی 2مورد استفاده قرار میگیرد ،کاهش داد.
برای بدس آورد ثاب فنر کوچک در این سوئیچ ،استفاده از
بازوهایی که بهطور سری کنار هم قرار گرفتهاند پیشنهاد میشود.
شک  9به طور ساده ابعاد یک بازوی سوئیچ را نشا میدهد.

eff

K

شک  0غشای سوئیچ با بازوهای مارپیچی را نشا میدهد .ثاب فنر
باتوجه به جنس غشا 3/65 ،نیوتن بر متر بدس میآید.

شک  :0غشای سوئیچ با بازوهای مارپیچی

الزم به ذکر اس  ،هرچند افزایش بیشتر مارپیچ ولتاژ تحریک را
کاهش میدهد ،اما فضای مورد نیاز برای ساخ سوئیچ افزایش
مییابد.
شک  :9ابعاد بازوی مارپیچی][23

نسبت خازنی
وقتی ولتاژی به سوئیچ اعما نمیشود ،غشا در حال عدم تحریک
اس و خاز در حال عدم تحریک شام ظرفی ناشی از فاصله
هوایی  g 0بین دی الکتریک و غشا اس و ظرفی ناشی از الیه
دی الکتریک اس  .در مجموع ظرفی در حال عدم تحریک از رابطه
 6بدس میآید.

ثاب فنر سوئیچ مورد نظر با توجه به روابط  9-5بدس میآید.
ثاب موثر فنر برای بازوی مارپیچی از رابطه  9حاص می شود].[22
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شررک  4سرروئیچ طراحرری شررده در نرررم افررزار Intellisuite finit

 elementرا نشا میدهد.

در حال تحریک ،با اتصا خازنی غشا و الیه دیالکتریک که روی
خط انتقا قرار دارد ،سوئیچ به شک یک خاز فلز-عای -فلز در
میآید .وقتی ظرفی باال میرود یعنی وقتی که غشا در تما با الیه
دیالکتریک اس  ،اتصا خازنی زیاد شده و سیگنا از ورودی به
سم زمین هدای میشود .ظرفی در حال تحریک از رابطه 7
بدس میآید:
  A
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شک  :4سوئیچ خازنی میکروالکترومکانیکی در حال تحریک

نسب خازنی ،نسب خاز در حال تحریک به خاز در حال عردم
تحریک اس .
 0 r A
()8


C f




شک  5نمودار تغییرات فاصله غشا به ولتاژ را نشا مریدهرد ،ولتراژ
پایینآورنده سوئیچ در  2فاصله هوایی سوئیچ و بره مقردار  6.5ولر
3
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اس  .مقدار ولتاژ تئوری بدس آمده با توجه به رابطه  2و مقدار ثاب
فنر  3/65نیوتن بر متر برابر با  6/4ول میشود که به مقردار بدسر
آمده در تحلی نزدیک اس  .این مقدار در مقایسره برا سروئیچهرایی
بدو بازوی مارپیچ ] [25کاهش چشمگیری دارد.

نسب خازنی با افزایش ثاب دی الکتریک یا افزایش فاصله هوایی یرا
کاهش ضلام دی الکتریک ،افرزایش مرییابرد .افرزایش در فاصرله
هوایی باعث افزایش در پیچیدگی فراینرد و کراهش در ضرلام دی
الکتریک باعث محدودی در ماده انتلابی میشود .برای مثرا نفروذ
سیلیکو دی اکسید و سیلیکو نیترید زیر  233نانومتر بدو حفرره
کار سلتی اس  .بنرابراین انتلرام مراده دی الکتریرک براال بهتررین
گزینه برای افزایش نسب خازنی اس .
ویژگیهای ماده دیالکتریک

شک  :5نمودار فاصله غشا به ولتاژ تحریک

در سوئیچهای میکروالکترومکانیکی خازنی ،ثاب دیالکتریک باالی
ماده  ،پارامتری مطلوم در افزایش نسب خارنی اس  .دیالکتریک
باید ،تلفات رادیو فرکانسی کمی را نشا دهد بدین معنی که تانژان
سیگما به سم صفر می کند .الیه دیالکتریک باید به گونه ای
انتلام شود که در دراز مدت قابلی اطمینا سوئیچ را تضمین کند.
عالوه بر این باید دارای ولتاژ شکس باال و کمترین ضایعات بلوری
باشد .در این سوئیچ از اکسید آلومینیوم به عنوا ماده دیالکتریک
استفاده میشود.
اکسید آلومینیوم خاصی یونی باالیی دارد .کریسرتا ایرن مراده برار
الکتریکی کمی دارد] .[20این ویژگریهرا قابلر اطمینرا آ را بره
عنوا دیالکتریک باال میبرند .از طرفی ثابر دیالکتریرک آ 2/4
اس که در مقایسه با سوئیچهایی با دیالکتریک نیترید سریلیکن برا
مقدار  7/6بیشتر اس ] .[24این موضوع ظرفی خازنی را طب رابطه
( )9افزایش میدهد.

با توجه به اینکه خاز در حال تحریک به شدت روی فرکرانس
تشدید تاثیر دارد ،انتلرام برزرآ آ ایزوالسریو سروئیچ را بیشرتر
میکند ،شک  ، 0نمودار تغییرات ظرفی خاز در حال تحریرک را
نشا میدهد و این مقدار حدود  23پیکو فاراد در ولتاژ پایینآورنرده
 6/5ولر اسر  .مقردار خراز تحریرک برا توجره بره رابطرره 2/6 ،7
پیکوفاراد محاسبه شده اس .
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 نمودار ظرفی خاز در حال تحریک به ولتاژ تحریک:6 شک
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بنابراین.  فمتوفراراد اسر4/6 خاز در حال عدم تحریرک برابرر برا
[ مقداری که نسرب2]  با توجه به. بدس می آید923 نسب خازنی
 بره923:2  کره در ایرن جرا233:2 خازنی باید داشته باشد بریش از
. دس آمده اس و بسیار مطلوم اس

up
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نتیجهگیری و جمعبندی
سوئیچ خازنی میکروالکترومکانیکی با غشایی طراحی شد که بازوهای
کاهش در ثابر فنرر.مارپیچی آ ثاب فنر رادر سوئیچ کاهش دادند
، ولتاژ پایین آورنده را که یکی از پارامترهرای مهرم در سروئیچ اسر
. دی الکتریک سوئیچ از ماده اکسید آلومینیوم انتلام شد.کاهش داد
 با تغییرر. اکسید آلومینیوم از ثاب دیالکتریک باالیی برخوردار اس
دیالکتریک نسب ظرفیر خرازنی افرزایش مرییابرد ترا سروئیچ از
ایزوالسیو باال برخوردار شود و قابلی کار در فرکانسهای رادیرویی
.را داشته باشد
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