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تیتاناوباریم با ابعاد دانههای بزرگ اعمال میدان به راحتی امکان
پذیر نمی باشد و با ابعاد دانههای کوچک (کمتر از یک میکرومتر)
دیواره حوزه های فروالکتریک کامل نیستند که این دو عامل سبب
کاهش ضریب دیالکتریک میشود .با انتخاب بهینه دانههای
 BaTiO3و دمای تفجوشی مناسب ،2می توان به ضریب دی
الکتریک بیش از  0333دست پیدا کنند ].[6

چکیده
در این مقاله یک ساختار جدید برای خاازن میکروالکترومکاانیکی باا
ظرفیت باال و متغییر ارائه شده است .مشخصه بارز خازن پیشانهادی
استفاده از ماده  BaTiO3به عنوان دی الکتریک می باشاد کاه بعلات
ضریب دی الکتریک باال باعث افزایش ظرفیت خازنی در این سااختار
شده است .ویژگی دیگر این ماده ،تغییر خطی ضاریب دی الکتریاک
در یک محدوده دمایی مشخص میباشاد کاه از ایان خاصایت بارای
ایجاد خازن متغیر با رنا تغییاراو وسایس اساتفاده شاده اسات .در
ساختار خازن از گودال هایی در بساتر سایلیکون اساتفاده گردیاده
است که پس از بررسی ساختارهای مختلف گودال ،موفاق باه ایجااد
یک خازن متغیر با محدوده تنظیم پذیری زیاد گردیده ایم .این خازن
در سیستم های مخابراتی  MEMSو باویژه رادارهاا کاه نیازمناد باه
ظرفیت باال با ابعاد بسیار کوچک هستند مورد استفاده می باشاد .در
این مقاله برای بررسی پارامترهای مورد نظر از شبیه ساز COMSOL
استفاده شده است.
واژه های کلیدی
MEMS، Trench capacitor ، BaTiO3

شکل  : 2تصویر  SEMاز  BaTiO3در دمای تفجوشی

و ضریب

دیالکتریک آن در دماهای مختلف به ازای فرکانسهای متفاوو [.]6

در شکل  2با توجه به دماهای تفجوشی و ضریب دیالکتریک آنان

 - 1مقدمه
سیستم های الکترومکانیکی یا  MEMSمعرف یک فرآیند تکنولوژی
برای به وجود آوردن سیستمهای یک پارچه با ترکیب عناصر
الکتریکی و مکانیکی می باشند] .[2مجتمسسازی سوئیچها و المان
های غیرفعال همچون سلف با  Qباال ،مقاومت و انواع خازنها
همچون خازنهای گودالی با چگالی بسیار باال ،بر روی ویفر سیلیکون
قابل انجام است] .[9با استفاده از ایجاد گودال بر روی ویفر سیلیکونی
و بهره گیری از سطح درونی ،می توان مساحت را بیش از  03برابر و
ظرفیت خازنی را تا  03برابر نسبت به خازن سطح صاف افزایش داد و
سپس الیه نشانی  Cu/SiO2سبب کاهش جریان نشتی افزوده
گردد] .[0با استفاده از مواد با ثابت دی الکتریک باال این فرصت مهیا
می شود که ظرفیت خازنی را افزایش و اندازه را کاهش دهیم .استفاده
از دی الکتریک تیتاناو باریم ،ظرفیت خازنی را بشدو افزایش می
دهد ،نتای تجربی نشان داده است که ثابت دی الکتریک این ماده،
تابعی از اندازه دانه ها و نحوه ساخت میباشد ] .[4،0در سرامیک

مشاهده می شود که از دمای

تا دمای

الکتریک ثابت بوده و مقدار باالیی دارد (

ضریب دی
) ،بنابراین در

این بازه دمایی ،دمای محیط هیچگونه تاثیری بر ظرفیت خازنی
بصورو خطی به مقدار 0333
تا
ندارد .اما از دمای
میرسد .فرمول  2رابطه بین دما و ضریب دیالکتریک را در این
محدوده دمایی نشان میدهد.
() 2

مشاهده میشود که در این بازه دمایی به ازای افزایش هر درجه
سانتی گراد دما ،ضریب دیالکتریک  943واحد افزایش پیدا میکند.
بنابراین با ایجاد یک هیتر میتوان دمای خازن را تغییر داده و سپس
ظرفیت خازنی را تنظیم نمود.

sintering
2

1

 -2خازن پیشنهادی
 1-2ساختار کلی خازن :
به طور کلی با تغییر سه عامل؛ فاصله صفحاو ،سطح صفحاو و نوع
دیالکتریک میتوان ظرفیت خازن را تغییر داد .در ساختار خازن
طرح شده ضخامت دیالکتریک تا حد امکان (با در نظر گرفتن
محدودیت شکست) کاهش یافته است ،بعالوه با ایجاد گودال در بستر
سیلیکون سطح موثر صفحاو خازن افزایش یافته و بدلیل استفاده از
 BaTiO3با ضریب دی الکتریک بسیار باال ،یک خازن با ظرفیت زیاد
طراحی گردیده است این خازن گودالی در شکل  9نشان داده شده
است.

شکل  : 0الیه نشانی  BaTiO3به روش الیهنشانی مستقیم بخار
(.]8[ )DVD2
در مرحله بعد بر روی الیه دیالکتریک ،الکترود باالیی از جنس n+-

 poly Siبه شکل  LPCVDو با ضخامت  3/0µmالیهنشانی می
شود ،این الیه در عمل صفحه باالیی خازن محسوب میشود .در
مراحل ساخت برای رسیدن به پوشش مناسب بویژه در گوشه ها،
ویفر را در مجاورو  O3عملیاو حرارتی 9میکنند که این کار برای
کاهش نقصها 0است .برای دسترسی به الیههای پایینی باید بعضی از
قسمتها زدایش گردند و با یک پایه 4به آنها دست یافت .در مرحله
بعد یک الیه آلومینیوم به ضخامت  2تا  9میکرومتر برای افزایش
ضریب هدایت به روش تبخیرحرارتی الیهنشانی میشود .در شکل 4
ساختار کامل این خازن نشان داده شده است .در ادامه تاثیراو
ضخامت دیالکتریک ،عمق گودال و قطر دهنه گودال بر روی ظرفیت
یک خازن بررسی میشود .برای سهولت در روند کار تمامی اعمال بر
روی یک سلول خازنی صورو گرفته و پس از یافتن بهینهترین حالت

شکل  :9خازن گودالی.

فاصله گودالها از یکدیگر تقریبا  0/0µmاست ،قطر هر گودال برابر با
 2-9µmو عمق آنان نزدیک به  03µmمیباشد .برای ساخت گودال-
ها از زدایش عمیق و ناهمسانگرد فاز پالسمای سیلیکون می توان
بهره گرفت[.]0
برای ایجاد ساختار خازن از ویفر > P-type <100می توان استفاده
کرد .پس از ایجاد گودالها ،ناخالصی فسفر اعمال می شود تا بدنه
گودالها به همراه فواصل بین آنها  N-typeگردد که به عنوان الکترود
پایین از آن استفاده می شود .قدم بعد ایجاد الیه دیالکتریک می
باشد .در این مرحله  BaTiO3الیه نشانی میشود که ضخامت این
الیه نسبت به کل ساختار و دیگر الیه ها بسیار کمتر است.
الیهنشانی مستقیم بخار برای ایجاد الیه های نازک  BaTiO3مورد
استفاده قرار میگیرد[ .]8ایجاد الیه دی الکتریک نازک ،برای ظرفیت
های باالتر ضروری است که با این روش الیه نشانی امکان ایجاد این
الیه های نازک تا ضخامت های کمتر از یک میکرومتر وجود دارد .در
این روش تولید جریان بخار از یک یا چند بوته (ظرف مخصوص ذوب
فلز) صورو میپذیرد BaTiO3 .با تبخیر فلز تیتانیم و باریم در
مجاورو گاز حامل ایجاد شده و بر روی سطح می نشیند .در این
روش تغییراو ترکیب منابس و درجه حرارو بر تشکیل  BaTiO3و بر
نرخ الیه نشانی تاثیر می گذارد .شکل 0شماتیک روش کلی الیه
نشانی مستقیم بخار را نشان میدهد.

ممکن ،آن سلول را در سطح

بسط می دهیم.

شکل  : 3ساختار نهایی خازن گودالی.
DVD: Direct Vapor Deposition
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پایین گودالهای عمیق وجود دارد .در شکل  0منحنی ظرفیت
خازنی به ازای عمقهای مختلف ایجاد شده در بستر سیلیکون نمایش
داده شده است که منحنی تقریبا خطی میباشد .ضخامت دی
الکتریک برابر با  3/2µmو شعاع دهنه گودال  2µmمیباشد.

 2-2تاثیر ضخامت دیالکتریک
با توجه به رابطه عکس بین فاصله صفحاو و ظرفیت خازنی ،بدیهی
است که هرچقدر ضخامت الیه دیالکتریک کمتر گردد ،ظرفیت
خازنی بیشتر میشود اما پارامترهایی همچون جریان نشتی و
تکنولوژی ساخت محدودیتهایی ایجاد میکند .در شکل  0ضخامت
الیه دیالکتریک یک سلول نمایش داده شده است.

شکل  : 6منحنی ظرفیت خازنی سلول نسبت به تغییرات عمق گودال.

زمانی که ولتاژ به صفحاو این خازن اعمال میشود ،جریان نشتی در
پیش داریم .حال هر چقدر مساحت ( )Aرا کوچکتر در نظر بگیریم،
جریان نشتی کمتر میشود .برای خازن به مساحت یک میلیمتر
مربس ،در محدوده صفر تا  24ولت ،جریان نشتی کمتر از  23پیکو
آمپر و برای  24تا  99ولت این جریان کمتر از  2نانو آمپر است.

شکل : 5ساختار یک سلول خازنی.

در شکل  6تغییراو ظرفیت خازنی سلول بر حسب ضخامت دی
الکتریک نماش داده شده است.

 4-2تاثیر شعاع دهنه گودال و انواع آن
شکل و ساختار گودال تاثیر بسزایی در ظرفیت خازنی دارد .یکی از
مواردی که میتواند مقدار خازن را تحت تاثیر قرار دهد شعاع دهنه
گودال است.

شکل  : 6منحنی ظرفیت خازنی سلول نسبت به تغییرات ضخامت دیالکتریک.

با استفاده از منحنی تغییراو دمایی
در ترسیم این منحنی،
 BaTiO3و مقدار آن در دمای اتاق 2333 ،در نظر گرفته شده است.
عمق گودال  03µmو شعاع دهنه آن برابر با  2µmمیباشد ،مشاهده
میشود که برای ضخامت های زیر  3/30µmظرفیت به شدو تغییر
میکند.

شکل  : 8منحنی ظرفیت خازنی سلول نسبت به تغییرات شعاع دهنه گودال.

در شکل  8ظرفیت خازنی به ازای تغییراو شعاع دهنه مشاهده می
شود .عمق گودال برابر با  03 µmو ضخامت دی الکتریک برابر با
 3/2 µmمیباشد .نکته قابل توجه این است که هر قدر شعاع دهنه
گودال را بزرگتر کنیم ظرفیت یک سلول بیشتر میشود اما ابعاد آن
نیز بزرگتر شده و همین امر سبب میشود تا تعداد کمتری سلول در
یک میلیمتر مربس جای گیرد .بنابراین بایستی حالت مناسبی بین
شعاع دهنه گودال و ابعاد سلول پیدا کرد تا بتوان تعداد سلولهای
بیشتری در مساحت مورد نظر جای داد .البته الزامی نیست که گودال
ها حتما بصورو دایرهای باشد ،میتوان از ساختارهای دیگر همچون
شکل  2نیز استفاده کرد.

 3-2تاثیر عمق گودال
افزایش عمق گودال ،برابر با افزایش سطح موثر صفحاو خازن است،
بنابراین هرچقدر گودالهای عمیقتری ایجاد کنیم ظرفیت خازنی
افزایش پیدا میکند .ظرفیت خازنی در سلول با بستر صاف برابر با
 9/92pFبدست آمده است اما ظرفیت خازنی سلول با گودال های
 03میکرومتری  ،برابر با  24/69pFشده است.
در تکنولوژی ساخت محدودیتهایی برای ایجاد عمق های بیش از
 03µmهمچون شکنندگی و یا یک فرم نبودن ابعاد و زوایای ابتدا و
0

به علت افزایش نمایی ظرفیت خازن با تعداد سلولها ،محاسباو برای
مجذور اعداد طبیعی تعداد سلول ها صورو گرفته است ،سرانجام
ظرفیت خازنی برای ساختار نهایی  033× 033سلول0/266µF ،
بدست آمد .در شکل  29ساختار  2سلولی مش بندی شده ،نمایش
داده شده است که ظرفیت  982/68 pFرا ایجاد کرده است.
شکل  : 9ساختار النه زنبوری و ستارهای.

برای دسترسی به چند ظرفیت خازنی میتوان بر روی بستر
سیلیکونی دوباره الیه نشانی کرد و سپس این مراحل تکرار شود و در
ادامه پد برای دسترسی به الیههای پایینتر بر روی آن قرار گیرد.
البته می توانیم با کمک  ،Viaخازنها را با هم موازی کنیم تا به
جای چندین خازن ،یک خازن معادل بزرگ بدست آوریم .شکل 23
ساختار با چند ظرفیت خازنی متفاوو نشان داده شده است.
شکل  : 02ساختار مش بندی  9سلولی.

 - 3هیتر
هیترهای  MEMSاغلب در سنسورهای گاز مورد استفاده میباشد.
اکثر این سنسورها به طور متعارف برای سنجش گازهایی مانند دی
)
اکسیدکربن و استفاده برای درجه حرارو نسبتا باال (بیش از
کاربرد دارند .ظهور ساختار نیمه هادی -فلز ،فرصت ساخت
 microheaterرا برای گرم کردن الیه سیلیکونی ایجاد کرده است.
هدف ما در این بخش طراحی هیتر با توان مصرفی کم و توزیس دمای
یکنواخت در منطقه فعال (خازن) برای یک محدوده درجه حرارتی

شکل : 01ساختار با چهار ظرفیت خازنی متفاوت.

 5-2ساختار نهایی خازن

میباشد .برای بهینه سازی مسائل
مشخص بین
مربوط به طراحی هیتر به منظور دستیابی به درجه حرارو مورد نظر
در منطقه فعال ،باید به مسائل از قبیل :زمان پاسخ دهی حرارتی
سریس ،مصرف توان پایین ،توزیس دمای یکنواخت ،پایداری مکانیکی و
عمر طوالنی توجه کرد.

پس از شبیه سازیها ،مناسب ترین سلول برای ساختار نهایی دارای
 ،ضخامت دیالکتریک  ،3/30µmعمق
ابعاد
گودال  03 µmو شعاع دهنه گودال  3/00 µmبدست آمد که
ظرفیتی برابر با  03/020 pFبه ازای یک سلول ایجاد میکند.
با توجه به ابعاد سلول پیشنهادی ،می توان در یک میلیمتر مربس
 903333سلول جای داد .نکته حائز اهمیت در این ساختار رابطه
غیرخطی بین افزایش تعداد سلولها به افزایش ظرفیت خازنی می-
باشد .دلیل این امر فاصله نزدیک گودالها به یکدیگر میباشد و سبب
می شود هر گودال با گودال دیگر یک ظرفیت خازنی مجزا نیز داشته
باشد .بدیهی است که هر چقدر گودال ها به یکدیگر نزدیکتر باشند
این تاثیر بیشتر می باشد .شکل  22ظرفیت خازنی به ازای تعداد
سلولها را نشان می دهد.

میباشد ،حال

خازن طراحی شده دارای ابعاد

اینکه هیتر بایستی اطراف خازن را کامالً در بر بگیرد .پس از بررسی
چندین پیکربندی ،در نهایت مناسب ترین حالت ممکن برای این
منظور ،هیتری با ابعاد خارجی
داخلی
نشان میدهد.

شکل  : 00منحنی ظرفیت خازنی سلول نسبت به تعداد سلولها.

بدست آمد .شکل  20این ساختار را

شکل  :03هیتر طراحی شده بر بستر سیلیکون
4

و ابعاد

در این هیتر از سه نوار برای تنظیم دما استفاده شده است .در بخش
مرکزی هیتر یک میلیمتر برای تعبیه خازن و  3/2میلیمتر حاشیه
امنیت بین خازن و هیتر میباشد .عرض نوار هیتر برابر با
ضخامت آن

و

میباشد که با تغییر این پارامترها مقاومت

الکتریکی هیتر تغییر کرده و بنابراین می توان به دما و ولتاژ مطلوب
رسید .توزیس ولتاژ بر روی هیتر به صورو شکل  24میباشد .همانطور
که مشاهده میشود توزیس ولتاژ کامال مطلوب است و همین امر سبب
توزیس دمای بهتر میگردد.

شکل  :06استفاده از غشای نازک برای کاهش تلفات هیتر.

طراحی این هیتر با استفاده از یک آلیاژ نیکل ،کبالت و آهن صورو
گرفته است .این آلیاژ مقاومت باالیی دارد و با مصرف توان 0/2
میلیواو برای این طرح مناسب میباشد .مقاومت الکتریکی هیتر
محاسبه شده در دمای اتاق 209 ،اهم است.
انبساط حرارتی کم و از طرفی حفظ ابعاد ثابت در طول تغییراو دما
سبب میشود که تنش بر روی ساختار کمتر گردد و همینطور
هدایت حرارتی بسیار باال یکنواختی دمایی خوبی در طول منطقه
فعال ایجاد کرده است که از خصوصیاو دیگر این آلیاژ میباشد ،به
همین دلیل استفاده از این آلیاژ بهرهوری سیستم را افزایش میدهد.
در این طرح از اکسید آلومینیوم بدلیل ضریب هدایت گرمایی بسیار
پایین ،در ایزوالسیون حرارتی اطراف ساختار استفاده گردیده تا برای
دستیابی به توزیس درجه حرارو یکنواخت بر روی مساحت فعال هیتر
تاثیر مثبت داشته باشد و همینطور بر عملکرد المانهای دیگر
تاثیری نداشته باشد .در ساختار هیتر خمش کوچکی در لبهها ایجاد
گردیده تا تجمس الکترونها را در گوشههای ساختار کاهش داده و در
نتیجه عملکرد سیستم بهتر گردد .در شکل  20منحنی تغییراو
دمایی ساختار ،به ازای ولتاژ ورودی صفر تا یک ولت مشاهده می
شود.

شکل  : 24توزیس ولتاژ بر روی هیتر به ازای ورودی یک ولت.

با توجه به وابستگی ضریب دیالکتریک به دما در این ساختار،
مدلسازی صحیح تغییراو و توزیس دما اهمیت باالیی در بدست آوردن
مقدار خازن و کاهش مصرف توان هیتر دارد .حرارو تولید شده
بوسیله هیتر با مکانیزم هدایت انتقال مییابد که بیشینه گرادیان
دمای ایجاد شده در تمام نقاط کمتر از
مشاهده میشود که حداکثر دما

2/40میباشد .در شکل 20
با توزیس

در کل

هیتر و با تحریک یک ولت صورو گرفته است.

شکل  : 20دمای ایجاد شده توسط هیتر به ازای ورودی یک ولت.
شکل : 20نمودار دمای هیتر نسبت به ولتاژ.

مصرف توان پایین ،یک نیاز حیاتی برای یک سیستم  MEMSمی
باشد .پارامتر  MHRکه مربوط به نسبت غشاء به اندازه هیتر می
باشد ( ،)Membrane to Heater ratioدر تصمیم گیری مصرف
توان بسیار مهم است ،ضعف در طراحی  MHRمیتواند به عملکرد
فرآیند گرمایی هیتر زیر  43درصد و مصرف توان باالتر منجر شود.
با توجه به استفاده از غشای نازک و هدایت حرارتی پایین ،تلفاو
حرارتی به حداقل رسانده شده است .شکل  26این موضوع را نشان
میدهد.

همانطور که مشاهده میشود برای رسیدن به دمای  233تا  290تنها
نیاز به تغیر ولتاژ از  3/68ولت تا  3/20ولت میباشد .نکته حائز
اهمیت ساختار هیتر در این است که تغییراو دما به ازای تغییراو
ولتاژ در این بازه ،خطی است از طرفی تغییراو ضریب دی الکتریک
با دما نیز طبق رابطه  ،2خطی است .با توجه به رابطه خطی خازن با
ضریب دی الکتریک ،نهایتا تغییراو خطی خازن را با ولتاژ در پیش
خواهیم داشت .این هیتر ،سازگاری کامل با فرآیند تکنولوژی ساخت
0
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 برای، دارد و می توان با تغییراتی در ساختار این هیترMEMS
محدوده درجه حرارو باالتر در دیگر کاربردها و دستگاهها نیز
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 – نتیجه گیری خازن تنظیم پذیر4
 دیالکتریک باریمتیتاناو و هیتر میتوان به،با ترکیب خازن گودالی
 با اعمال ولتاژ در.یک خازن تنظیمپذیر در رن وسیس دست پیدا کرد
– 290  میتوان دمای خازن را بین، ولت به هیتر3/68 – 3/20 بازه
 درجه سانتیگراد تنظیم کرد و بدلیل وابستگی ضریب دی233
 ظرفیت آن نیز به شدو تحت تاثیر،الکتریک خازن به دما
 نمودار ظرفیت خازنی به ازای تغییراو ولتاژ28  در شکل.قرارمیگیرد
هیتر نمایش داده شده است این منحنی تغییراو ظرفیت خازن را
 ولت نشان می3/68 – 3/20  میکرو فاراد در بازه ولتاژ63  تا23 بین
.دهد

 نمودار تغییراو ظرفیت خازن به ولتاژ هیتر:28 شکل
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