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Samenvatting

In dit werk wordt het ontwerp van een bistabiele microswitch besproken. Deze microswitch
moet in de open of gesloten toestand kunnen blijven zonder verdere toevoeging van energie.
Als eerste mogelijkheid werd de cosinusvormige bistabiele balk in de MetalMUMPs technolo-
gie bestudeerd. Aangezien in dit systeem de bistabiliteit sterk afhankelijk is van de tempera-
tuur, werd er overgegaan op vergrendelende systemen. Voor deze systemen werden v-vormige
thermische actuatoren ontworpen. Een tweede vergrendelend systeem werd ontworpen met
thermische actuatoren met twee warme armen. Hierbij is het signaalpad elegant ingebouwd in
de thermische actuator.

Trefwoorden

Micro-elektromechanische systemen (MEMS), bistabiele structuren, vergrendelende mechanis-
men, microswitch, thermische actuatoren
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Abstract—This article describes the design of a bistable microswitch that
is able to stay in its open or closed state without applying any energy. First
the possibility to use the cosine shaped bistable beam in the MetalMUMPs
technology is investigated. Because of the temperature dependency of the
bistability an other mechanism was designed that is able to stay in a second
stable state by use of a locking mechanism. This mechanism was actuated
by v-shaped thermal actuators. In an other design, thermal actuators with
two hot arms were used. In this design the signal routing was implemented
as a part of the actuators.

Keywords— microelectromechanical systems (MEMS), bistable struc-
ture, locking mechanism, microswitch, thermal actuator

I. INTRODUCTION

THE Development of MEMS has gained a lot of interest
in the last few years. A promising concept is the use of

MEMS technology to design a matrix of bistable switches. In
this work, one means by bistable the ability to stay in two stable
positions without applying energy. For the switch this means
that it can stay open or closed without additional power.

This concept could be very useful for telecommunication ap-
plications. Today, a central office contains a lot of advanced tele-
phone and xDSL equipment that has to be connected to a large
number of telephone subscribers. These cross-connections are
made in a distribution frame. The problem with these distribu-
tion frames is that the reconfiguration is in many cases still done
manually and is therefore quite costly and error prone. For this
problem a number of automated cross-connect solutions have
been developed in recent years. Most of these solutions make
use of electromechanical relays or robotic technologies. The
electromechanical relays have the drawback that their size lim-
its the capacity of the matrix. The drawback of robotic tech-
nologies is that they aren’t always reliable. For this problem a
switch matrix implemented in a MEMS technology could be the
way out.

II. BISTABLE COSINE SHAPED BEAM

The first bistable mechanism that was investigated was the
double clamped bistable cosine shaped beam. In [1] an ana-
lytical model was proposed that predicts the force-displacement
curves and the property of bistability. From this analysis one
knows that the bistability of the structure is dependent on a ge-
ometry constant Q = h

t where h is the apex and t is the width
in the plane of the structure. The condition for bistability is that
Q > 2.31 and that the second mode of the structure is sup-
pressed.

Despite the practical use of the analytical model, some prob-
lems arise when implementing this system in the MetalMUMPs
[2] technology. In this technology the mean structural layer
is electroplated nickel which has a built-in tensile stress of

100MPa and a large TCE (12.7 ∗ 10−6K−1). At 300K the
thermal expansion has mostly compensated the tensile stress,
so one can make a bistable structure where the length of the
structure has to be sufficiently large for the stress to remain be-
low the yield stress. Now problems arise when the structure is
cooled down a bit. At 273.15K the structure loses its bistable
property. On Fig. 1, f-d curves are simulated in CoventorWare
for the temperatures 273.15K and 300K. Additionally, if one
makes a structure that is bistable at 273.15K, the stress would
be to large at 300K when passing to the other bistable state.
Because of this problem it is not advisable to implement this
structure in a material with a large TCE, and a low yield stress.

Fig. 1. F-d curves for a cosine beam with length 1600µm, width 8µm, height
20.5µm and Q = 3

III. LOCKING SWITCH WITH V-SHAPED THERMAL
ACTUATORS

A. V-shaped thermal actuators

Because the properties of the double clamped cosine beam are
very temperature dependent, a locking mechanism was chosen
for the switch, inspired on the design in [3]. For this locking
mechanism, v-shaped thermal actuators were developed. In [4]
an analytical electrothermomechanical model was proposed that
matches very well with simulated results from CoventorWare.
Because the mechanical modeling of the structure uses only the
average temperature in the structure, the design was split up in
a mechanical part and an electrothermal part.

By using the model, two v-shaped thermal actuators were
designed. The first one has a length of 2000µm, a width of
10µm and an angle of 1◦. For an average temperature of 446K
this structure gives a displacement of 46µm. The second one
has a length of 1400µm, a width of 10µm and an angle of
1.5◦. This structure gives a displacement of 25µm at a tem-
perature of 428K. These actuators were designed so that the



stress remained below 300MPa, enough below the yield stress
of nickel.

To model the conductive heat loss to the substrate, a thermal
resistance was added to the bottom of the structure. This ther-
mal resistance was determined by simulations of the heat loss of
a short beam with the same cross section, embedded in a large
volume of air. This technique to simulate the temperature pro-
file, showed a very good matching if compared to embedding
the whole structure in a large volume of air. By this reduction
in computational complexity one could perform combined elec-
trothermomechanical simulations with a quite accurate temper-
ature profile. The larger actuator was excited with 0.18V and
0.25A, the smaller one with 0.14V and 0.27A.

Transient simulations showed that the maximum temperature
is reached in 34ms for the larger structure, and 25ms for the
smaller one.

B. Locking switch

The v-shaped thermal actuators were used to actuate a locking
switch (Fig. 2). The thermal actuators are electrically isolated
from the signal beams (upper horizontal beam and left vertical
beam) by means of the silicon nitride in the MetalMUMPs tech-
nology. The endpoints of the signal beams where the contact is
made, are electroplated with gold to minimize the contact resis-
tance. By sequentially activating the thermal actuators, one is
able to lock the switch (Fig. 3). Once the switch is locked, no
further energy is needed to stay in this state.

Fig. 2. Locking switch with v-shaped thermal actuators

(a) (b) (c) (d) (e)

Fig. 3. Locking sequence (detail of the contact)

IV. LOCKING SWITCH WITH TWO-HOT-ARM THERMAL
ACTUATORS

A second locking switch was also developed with an other
thermal actuator. The actuator used in this switch is the two-
hot-arm thermal actuator (Fig. 4) [5]. By applying a current at
the two top beams, they heat up and they expand. No current

flows through the lower cold beam, so this part doesn’t expand.
By difference in expansion, the actuator will move sideways in
the direction of the cold beam. The isolation between the hot
arms and the cold arm is realized by means of the silicon nitride
in the MetalMUMPs technology. Both parts are anchored to the
same free nitride part.

A similar electrothermal modeling was performed for the sim-
ulation of the temperature profile. With an excitation of 0.22V
and 0.44A, the 1100µm large structure produces a displacement
of 36µm with a maximum temperature of 603K. In this struc-
ture the stress also remains below 300MPa and the maximum
temperature in the structure is still below the maximum allow-
able temperature of 350◦C.

Because this actuator has more mass than the v-shaped actu-
ator, it takes more time to heat up the structure. The actuator
reaches it’s maximum temperature at 81ms.

Fig. 4. Two-hot-arm thermal actuator

With this thermal actuator, a second locking switch was con-
structed. This actuator has the advantage that the cold arm is
electrically isolated, so it can be used to route the signal. In this
way a very compact locking switch can be made by placing two
actuators at 90◦. In the design an extra beam parallel to the cold
beam was implemented to catch up the displacement when the
actuator cools down. Otherwise the stress in the structure would
be to large.

V. CONCLUSIONS

Two locking switches were designed that are able to retain
their open or closed state without applying any energy. The
switches can go to the other state by sequentially activating the
thermal actuators. The double clamped bistable cosine shaped
beam showed a large temperature dependency that affects the
bistability. The MetalMUMPs technology allows the use of the
silicon nitride layer for electrical isolation, and the gold plating
for low contact resistance.
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t Breedte van de cosinusbalk (in het vlak)
T Temperatuur
t Dikte van balk bij u-vormige actuatoren
t Dikte v-vormige actuator
T∞ Omgevingstemperatuur
Tθ Intermediaire variabele voor de temperatuur
tair Dikte van de luchtlaag
Tavg Gemiddelde temperatuur
tisol Dikte isolatielaag bij parallelle plaat actuator
Tmax Maximale temperatuur
Tsur Omgevingstemperatuur, straling
T0 Reactiekracht aan inklemming in y-richting, v-vormige actuator
T0 Temperatuur waarop de opgegeven ingebouwde spanning geldt
TC Tθ voor de koude arm, u-vormige actuator
Tc(x) Temperatuursprofiel koude arm, u-vormige actuator
TF Tθ voor de flexibele arm, u-vormige actuator
Tf (x) Temperatuursprofiel flexibele arm, u-vormige actuator
TH Tθ voor de warme arm, u-vormige actuator
Th(x) Temperatuursprofiel warme arm, u-vormige actuator
tn Dikte van nitridelaag
Ts Substraattemperatuur
U Opgeslagen energie
u Doorbuiging van balk
u(x) Longitudinale verplaatsing, v-vormige actuator
V Elektrische spanning
v Snelheid
V Doorslagspanning, wet van Paschen
V Dwarskracht
VPI Pull-in spanning
VPO Pull-out spanning
VSI Spanning waarbij zijwaartse instabiliteit optreedt
W Geleverde arbeid
w Breedte van balk bij u-vormige actuatoren
w Breedte van een balk, v-vormige actuator
w Zijwaartse doorbuiging, cosinus balk
w(x) Vorm van de cosinusbalk
w(x) Zijwaartse doorbuiging, v-vormige actuator
wj(x) j-de mode van een geknikte balk
x Plaatscoördinaat
xPI Pull-in afstand
x0 Initiële spatiëring tussen platen van een condensator
x0 Opgelegde verplaatsing aan inklemming, massa-veer systeem
X1 Verticale reactiekracht, u-vormige actuator
X2 Horizontale reactiekracht, u-vormige actuator
X3 Reactiemoment, u-vormige actuator
y Plaatscoördinaat
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y0 Initiële overlap van de vingers in kamstructuur
z Plaatscoördinaat
[ad]c Constante, wet van Paschen
α Themische uitzettingscoëfficiënt
α Hoekverdraaiing
β Thermische weerstandscoëfficiënt
∆l Lengteverandering
∆Lc Uitzetting koude arm, u-vormige actuator
∆Lf Uitzetting flexibele arm, u-vormige actuator
∆Lh Uitzetting warme arm, u-vormige actuator
∆x Infinitesimale lengte van balk
∆x Verplaatsing in flexibele ophanging, x-richting
∆y Verplaatsing in flexibele ophanging, y-richting
∆ Genormeerde verplaatsing in cosinusbalk
δ Verplaatsing van top, v-vormige actuator
δ Uitwijking, actuator met twee warme armen
δu Maximale uitwijking signaalarm
ε Emissiviteit, straling
ε0 Permittiviteit van vacuüm
εr Relatieve permittiviteit
εx Rek in x-richting
ε0x Gemiddelde rek in x-richting
γ Intermediaire variabele voor temperatuursprofiel, v-vormige actuator
λ Intermediaire variabele voor temperatuursprofiel, u-vormige actuator
µrc Relatieve permeabiliteit bovenplaat, magnetische actuator
µ0 Permeabiliteit van vacuüm
µr Relatieve permeabiliteit
ν Poisson coëfficiënt
ω Pulsatie
ω1000 Oscillatiepulsatie in y-richting, v-vormige actuator (l/2 = 1000µm)
ω700 Oscillatiepulsatie in y-richting, v-vormige actuator (l/2 = 700µm)
Φ Magnetische flux
ρ Resistiviteit
ρ0 Resistiviteit bij substraattemperatuur
ρm Massadichtheid
σ Stefan-Boltzmann constante
σ Conductiviteit
σ Mechanische spanning
σNi 1 Maximale Misesspanning in lange warme arm, actuator met twee warme armen
σNi 2 Maximale Misesspanning in korte warme arm, actuator met twee warme armen
σNi f Maximale Misesspanning in flexibel deel, actuator met twee warme armen
σNi1 Maximale Misesspanning in signaalarm, schakelaar met v-vormige actuatoren
σNi2 Maximale Misesspanning in connectie signaalarm met v-vormige actuator
σSixNy Maximale Misesspanning in siliciumnitride
σmaxxx Maximale spanning in x-richting, v-vormige actuator
σv Vloeispanning
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τ Thermische tijdsconstante
τ1000 Thermische tijdsconstante, v-vormige actuator (l/2 = 1000µm)
τ700 Thermische tijdsconstante, v-vormige actuator (l/2 = 700µm)
θ Hoek van volledig buigbaar bistabiel systeem
θ Hoek, v-vormige actuator
θ(x) Intermediaire variabele voor de temperatuur
θ0 Initiële hoek van volledig buigbaar bistabiel systeem
~ey Eenheidsvector y-richting
ξ Temperatuurscoëfficiënt van de resistiviteit
• Gemiddelde waarde
∇ Gradiënt



INLEIDING 1

Hoofdstuk 1

Inleiding

De ontwikkeling van MEMS (Micro Electromechanical Systems) heeft de laatste jaren een
sterke groei gekend. Door de steeds toenemende miniaturisatie worden deze systemen goedko-
per, of is men in staat om meer functionaliteit in een systeem te implementeren. De bekendste
toepassingen van MEMS zijn druksensoren, accelerometers, resonatoren, gyroscopen, etc.

1.1 Doel van de thesis

In deze thesis wordt er een bistabiele schakelaar ontworpen. Met bistabiliteit wordt er in deze
studie bedoeld dat de schakelaar in de aan- of uittoestand blijft, ook na het afschakelen van
het vermogen. Er is dus enkel energie nodig om van de ene toestand naar de andere over
te gaan, maar geen om in de specifieke toestand te blijven. In het geval van een bistabiele
schakelaar moet de connectie van de schakelaars behouden blijven, ook als het aanstuurcircuit
afgeschakeld wordt. Dit maakt het mogelijk om een zeer laag vermogenverbruik te realiseren
als de schakelaars maar af en toe geherconfigureerd moeten worden.

1.2 Toepassingen

Het voordeel van bistabiele MEMS-schakelaars ten opzichte van veld-effect-transistoren is dat
er geen vermogen nodig is om de schakelaar in de aantoestand te houden. Ook veroorzaakt de
mechanische schakelaar een grote spatiëring tussen de contacten zodat de doorslagspanning
een stuk hoger wordt [1].

Een ander voordeel van MEMS-schakelaars ten opzichte van MOSFETs zijn de lage verliezen
in de schakelaar, hoge isolatie, signaallineariteit en een hoge bandbreedte [2] [3] [4] [5] [6]. Dit
zijn eigenschappen die zeer nuttig zijn voor RF- en microgolftoepassingen, maar kunnen ook
voordelig zijn bij lage frequenties of bij DC-toepassingen. De hoge isolatie kan voordelig zijn
indien er hoge spanningen geschakeld moeten worden.

Deze bistabiele schakelaars kunnen gebruikt worden in telecommunicatie, in de automobielsec-
tor, als bistabiele microkleppen in microfluidics-toepassingen, in micropositioneringssystemen,
als geheugencellen, etc.
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De oorspronkelijk beoogde toepassing van deze bistabiele schakelaar, was om deze in een later
stadium te implementeren in een microswitchmatrix die gebruikt wordt voor telecommunica-
tiedoeleinden. Daarom wordt er hier dieper ingegaan op dit toepassingsdomein.

1.2.1 Toepassing in telecommunicatienetwerken

In hedendaagse telefooncentrales bevindt er zich geavanceerde telefoon- en xDSL-apparatuur
dat verbonden moet worden met een groot aantal telefoonlijnen. Deze connecties naar abon-
nees worden meestal gerealiseerd door een paar koperdraden, ook wel een twisted pair ge-
noemd. De verbinding tussen deze koperdraden en de telefoon- en xDSL-appartuur gebeurt
in de hoofdverdeler (main distribution frame, MDF). Tussen de hoofdverdeler en de abonnees
bevinden er zich meestal nog subverdelers (intermediate distribution frames, IDF) en straat-
kasten.

Het probleem van deze koperconnecties is dat de herconfiguratie maar weinig geautomatiseerd
is. Het beheer van de koperinfrastructuur is een arbeidsintensief proces dat een grote kost
is voor de telecommunicatieproviders. In veel gevallen moeten er technici gezonden worden
naar de hoofdverdeler of straatkasten om een lijn te activeren, te verwijderen of om een andere
service mogelijk te maken. Dit gebeurt meestal manueel door draden toe te voegen, die de
connectie mogelijk maken, of om deze te herconfigureren. Dit manueel proces is duur, tijdro-
vend en gevoelig voor fouten.

De laatste jaren zijn er enkele geautomatiseerde oplossingen ontwikkeld en gecommercialiseerd
voor de verbindingen in een MDF, IDF of een straatkast. Vele van deze oplossingen maken
gebruik van elektromechanische relays. Het nadeel hiervan is dat deze relays veel plaats in be-
slag nemen, waardoor de capaciteit en de schaalbaarheid van de schakelmatrix beperkt wordt.
Een andere oplossing maakt gebruik van een robot die instaat voor het herconfigureren van
de draden. Het probleem hierbij is dat deze niet altijd even betrouwbaar zijn en meestal vrij
duur zijn.

Voor dit probleem zou een bistabiele schakelmatrix in een MEMS-technologie een oplossing
kunnen bieden. Door de sterke miniaturisatie in deze technologie is het mogelijk om een grotere
schakelmatrix te realiseren dan indien men gebruik maakt van elektromagnetische relays of
robots. Hierbij is het echter wel noodzakelijk dat de schakelaars een bistabiel karakter hebben.
Ze moeten hun aan- of uittoestand behouden, ook als het controlecircuit zonder stroom komt
te staan. Dit is nu ook het geval waarbij de koperdraden manueel worden geherconfigureerd:
als de stroom uitvalt, blijven de connecties ook behouden.

1.3 Thesisoverzicht

In de eerst volgende hoofdstukken zal er eerst een grondige literatuurstudie uitgevoerd worden.
In hoofdstuk 2 worden er verschillende bistabiele systemen onderzocht. In hoofdstuk 3 worden
de verschillende soorten aansturingen besproken, die het mogelijk maken om het bistabiele
systeem in de gewenste toestand te brengen. Enkele ontwerpsoverwegingen betreffende het
elektrisch contact worden vermeld in hoofdstuk 4. Hierbij wordt er ook aandacht besteed aan
de elektrische isolatie van de schakelaar in de uittoestand.
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Na de literatuurstudie volgt het tweede deel waarin er enkele MEMS-schakelaars ontworpen
worden. In hoofdstuk 5 wordt er een technologie gekozen, en wordt de process flow van deze
technologie uitgelegd. In hoofdstuk 6 wordt er een bistabiel systeem bestudeerd dat gebruik
maakt van een dubbel ingeklemde balk. In hoofdstuk 7 wordt er een volledige schakelaar ont-
worpen die gebruik maakt van v-vormige thermische actuatoren en een vergrendelend systeem.
Een andere ontworpen schakelaar eveneens gebaseerd op een vergrendelend systeem wordt be-
sproken in hoofdstuk 8. Hierbij werd er gebruik gemaakt van een ander type van thermische
actuator, en is het vergrendelend systeem elegant ingebouwd in de schakelaar. De ontworpen
schakelaars werden ook gelayout en opgestuurd voor fabricatie. In hoofdstuk 9 wordt een
overzicht gegeven van deze layout. Uiteindelijk volgt er hierna een conclusie in hoofdstuk 10.
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Hoofdstuk 2

Bistabiele en vergrendelende
systemen

Zoals de naam al doet vermoeden wordt een bistabiel systeem gekarakteriseerd door twee
stabiele evenwichtsposities. Een evenwichtspositie is een positie waarbij het systeem geen
versnelling ondergaat [1]. Dit treedt op als de afgeleide van de potentiële energie, nul is. Een
evenwicht wordt onstabiel genoemd als kleine verstoringen, het systeem verder uit deze positie
brengen. Als het systeem terug naar zijn beginpositie komt wordt dit een stabiel evenwicht
genoemd (figuur 2.1).

Figuur 2.1: Bal op heuvel analogie (A en C: stabiel, B onstabiel, D: neutraal) (fig. uit [1])

In dit hoofdstuk wordt er een overzicht gegeven van de meest gebruikte types van bistabiele
systemen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bistabiele systemen bestaande uit volledig
buigbare structuren, structuren met gewrichten, en vergrendelende systemen. Deze vergrende-
lende systemen hebben niet direct het zelfde bistabiele karakter zoals hierboven werd uitgelegd.
Wel kunnen deze systemen in een tweede stabiele toestand blijven zonder verdere toevoeging
van energie.

2.1 Volledig buigbare (fully compliant) mechanismen

Buigbare (compliant) mechanismen halen hun mogelijkheid tot beweging uit dunne flexibele
stukken in hun structuur [5]. Deze mechanismen maken gebruik van een gebogen balk of een
balk met ingebouwde spanningen om een bistabiel systeem te realiseren.
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2.1.1 Ingeklemde cosinusvormige balk

Dit bistabiel systeem is gëınspireerd op het knik fenomeen dat kan optreden bij balken met
axiale spanningen [7] [8]. De vergelijking die een rechte balk beschrijft onder axiale spanning
wordt gegeven door:

EI
d4w

dx4
+ p

d2w

dx2
= 0 (2.1)

waarbij E de Young-modulus, I het traagheidsmoment, w de laterale verplaatsing en p de
axiale kracht. Onder de randvoorwaarden dat de verplaatsing en de helling van de balk op de
uiteinden 0 is, krijgt men twee soorten oplossingen. De eerste soort wordt gegeven door:

wj(x) = C
(

1− cos
(
Nj

x

l

))
(2.2)

Nj = (j + 1)π (2.3)

j = 1, 3, 5... (2.4)

Deze oplossingen worden de even modes genoemd. Het ander type oplossingen wordt de oneven
modes genoemd, en zijn van de vorm:

wj(x) = C

(
1− 2

x

l
− cos

(
Nj

x

l

)
+

2 sin
(
Nj

x
l

)
Nj

)
(2.5)

Nj = 2.86π, 4.92π... (2.6)

j = 2, 4, 6... (2.7)

De eerste drie modes worden weergegeven in figuur 2.2.

Figuur 2.2: Eerste drie knik modes van een dubbel ingeklemde balk (fig. uit [7])

Een veel voorkomend bistabiel systeem bestaat uit een ingeklemde balk met compressieve
spanning die in zijn eerste mode is geknikt. Een andere manier is om een ingeklemde balk te
maken zonder spanningen en met de vorm van de eerste mode [7]. De vorm van deze balk is
dan:

w(x) =
h

2

(
1− cos

(
2π
x

l

))
(2.8)

waarbij h de initiële tophoogte en l de lengte van de balk. Verder is t de dikte (in het vlak),
en b de dikte van de structuur (loodrecht op het vlak) (figuur 2.3). In de analyse wordt er



BISTABIELE EN VERGRENDELENDE SYSTEMEN 6

ook aangetoond dat het bistabiel karakter kritiek afhankelijk is van een geometrieconstante Q.
Deze is gedefinieerd als:

Q =
h

t
(2.9)

Figuur 2.3: Ingeklemde cosinusvormige balk (fig. uit [7])

Het resultaat van de analyse in [8] zijn de f-d curven (kracht-verplaatsings curven) voor de
verschillende modes van de ingeklemde balk. De f-d curven voor de eerste, respectievelijk de
derde mode zijn:

F1 =
3π4Q2

2

(
∆3 − 3∆2 +

(
2 +

4

3Q2

)
∆

)
(2.10)

F3 = 8π4 − 6π4∆ (2.11)

Waarbij F = fl3

EIh en ∆ = d
h genormeerde grootheden zijn. De werkelijke f-d curve zal verlopen

volgens F1 en overgaan op F3 bij het eerste snijpunt. Na het derde snijpunt gaat de curve
weer over op F1. Concreet neemt men het minimum voor d < h en het maximum voor d > h.
Een voorbeeld van deze curven wordt gegeven in appendix B.

Uit de analyse volgt ook dat de cosinusvormige balk bistabiel is onder twee voorwaarden: de
tweede mode moet onderdrukt worden, en Q > 2.31. Als Q ≥ 6 kan men de f-d curve van het
volledige systeem benaderen door een stuksgewijs lineaire curve zoals in figuur 2.4. Hierbij
zijn:

ftop = 740
EIh

l3
(2.12)

fbot = 370
EIh

l3
(2.13)

dtop = 0.16h (2.14)

dmid = 1.33h (2.15)

dbot = 1.92h (2.16)

dend = 1.99h (2.17)

Intüıtief kan men het omklappen naar de tweede stabiele toestand als volgt inzien. De energie
in de structuur bestaat uit buigingsenergie en compressie-energie. Met toenemende verplaat-
sing van de balk zal de buigingsenergie ook monotoon toenemen. De compressie-energie zal
eerst toenemen tot ongeveer waar de balk de middellijn kruist, en zal dan weer afnemen. Als
de balk zodanig ontworpen is dat het afnemen van de compressieve energie sneller gaat dan
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Figuur 2.4: Benaderende f-d curve van de gebogen balk (fig. uit [7])

het stijgen van de buigingsenergie, dan zal de totale energie een negatieve helling krijgen, en
bijgevolg is de kracht ook negatief. Het is net dit negatief worden van de kracht dat bijna niet
te realiseren valt met de tweede mode, zelf niet bij zeer hoge Q waarden. Bij de derde mode
is dit wel mogelijk voor zekere waarden van Q.

Zoals eerder vermeld moet de tweede mode onderdrukt worden. Een eerste methode om deze
mode te onderdrukken is om in het midden van de balk een loodrechte staaf (in de richting van
de beweging) te realiseren die in een ring kan glijden. Dit verhindert het draaien dat optreedt
bij de tweede mode (figuur 2.2). Een meer eenvoudige oplossing bestaat erin om twee van deze
gekromde balken te verbinden in het midden. Deze verbinding zorgt ervoor dat het draaien
van een balk een axiale kracht zal opwekken in de andere balk. Aangezien deze balken vrij
stijf zijn in de axiale richting wordt deze draaiing sterk onderdrukt. Hoe langer de centrale
verbinding, hoe beter de onderdrukking. De f-d curven van deze configuratie met twee balken
is gelijkaardig als voorgaande beschouwing. De krachten zijn nu wel dubbel zo groot:

ftop = 1480
EIh

l3
(2.18)

fbot = 740
EIh

l3
(2.19)

Bespreking

Het voordeel van mechanismen steunend op het geknikte balk principe is dat ze makkelijker in
de andere toestand te brengen zijn dan vergrendelingssystemen [7]. Bij deze laatste systemen
is er meestal een complexere sequentie van aansturingen nodig voor het vergrendelen en het
ontgrendelen. Ten opzichte van systemen met scharnieren heeft men hier het voordeel dat men
geen last heeft van de speling en de wrijving die kan optreden in een scharnier.

Bij een ingeklemde balk die al een gebogen vorm heeft (zoals de ingeklemde cosinusvormige
balk) heeft men geen structurele lagen nodig onder compressieve spanning om het bistabiel
karakter te garanderen. Hierdoor is men niet beperkt tot specifieke processtappen waarin deze
lagen met ingebouwde spanning worden gemaakt.

Uit vergelijkingen (2.12) en (2.13) ziet men dat fbot slechts de helft is van ftop. Om de f-d
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curve meer symmetrisch te maken wordt er in [7] voorgesteld om de dikte van de balk (t) te
moduleren. Hierbij is de dikte aan de inklemmingen en in het midden minimaal. Het nadeel
van deze methode is dat de spanning in deze dunne onderdelen een stuk hoger kunnen worden
dan bij een balk met uniforme dikte (met gelijkblijvende gemiddelde dikte).

Een mogelijk nadeel van dit bistabiel systeem is dat de maximale kracht vrij dicht bij de initiële
positie ligt. Dit kan een probleem opleveren voor sommige actuatoren zoals capacitieve actu-
atoren (type parallelle plaat) waarbij de kracht toeneemt met toenemende verplaatsing. Om
dtop te vergroten kan men een veer plaatsen tussen de actuator en de bistabiele balk. Hierdoor
hoeft de actuator geen grotere verplaatsingen kunnen leveren omdat bij de nuldoorgang van
de f-d curve de veer weer haar oorspronkelijke lengte heeft.

2.1.2 Ingeklemde v-vormige balk

Een relatief eenvoudig bistabiel systeem staat weergegeven in figuren 2.5 [9] en 2.6 [10]. In de
literatuur wordt deze configuratie ook wel de dubbele glijder (double slider) genoemd. Door
het rechtse blok naar beneden te bewegen, zal de veer k1 eerst ingedrukt worden en dan weer
toenemen in lengte. De dunne flexibele connecties dienen als gewrichten en worden gemodel-
leerd als een scharnier met een torsieveer k. De optionele veer k2 stelt de veerconstante voor
van een actuator die eventueel geconnecteerd is aan het bistabiel systeem. De veerconstante
k1 wordt gerealiseerd door een dubbel ingeklemde balk (figuur 2.6). De bekomen f-d curve is
gelijkaardig als in figuur 2.4.

Figuur 2.5: Mechanisch model van een v-vormig bistabiel systeem (fig. uit [9])
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Figuur 2.6: V-vormig bistabiel systeem (fig. uit [10])

Bespreking

Het nadeel van niet met scharnieren te werken is dat het mechanisme maar slechts over kleine
hoeken mag plooien [9]. Ook zal er door deze flexibele connecties een zekere potentiële energie
zijn die het systeem terug in de begintoestand wil brengen.

De oorzaak van de bistabiliteit is dat er een zekere potentiële energieberg overwonnen moet
worden om in de tweede stabiele positie terecht te komen. Deze potentiële energieberg is hier
het gevolg van het feit dat de veer k1 ingedrukt wordt. Hierbij kunnen er ook grote axiale
krachten optreden in de dunne flexibele connecties. Dit kan tot te grote spanningen leiden
[10]. Door deze spanningen te verlagen wordt ook de kans op niet-bistabiliteit groter. Zo zal
er geen bistabiliteit optreden als de veerconstante k1 te laag is. Dit komt omdat de torsieveren
k het systeem dan terug in de begintoestand willen brengen.

2.1.3 Volledig buigbaar bistabiel systeem

In [5] wordt er een volledig buigbaar (fully compliant) bistabiel systeem besproken met een
andere configuratie van de gewrichten (figuur 2.7). Zoals in vorige sectie steunt dit bistabiel
systeem ook op het principe van de dubbele glijder (double-slider) (figuur 2.8). Naarmate de
structuur naar rechts beweegt zal de C-vormige structuur (K3) eerst samengedrukt worden en
daarna weer toenemen in lengte. Hierdoor ontstaat er weer een potentiële energieberg wat de
oorzaak is van het bistabiel karakter.

In tegenstelling tot vorige sectie wordt er hier gebruik gemaakt van gewrichten in trek (tensile
pivots) (figuur 2.8) in plaats van compressieve gewrichten. In deze configuratie ondergaat het
flexibele stuk voornamelijk buiging en trekspanning. Dit zorgt ervoor dat deze gewrichten
stijver zijn dan compressieve gewrichten. Dit kan men inzien door op te merken dat er in
een gebogen ingeklemde balk met aan het uiteinde een longitudinale trekkracht, een moment
wordt uitgeoefend zodat het deze uitwijking tegenwerkt. Omgekeerd geldt er dat er bij een
drukkracht een moment wordt uitgeoefend die de uitwijking versterkt.
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Figuur 2.7: Volledig buigbaar bistabiel systeem (fig. uit [5])

Het mechanische model voor deze actuator (figuur 2.8) is vrij gelijkaardig als in voorgaande
sectie. Uit deze figuur kan men makkelijk de potentiële energie afleiden:

Ep =
1

2
(K1 +K2)(θ − θ0)2 +

1

2
K3(r3 − r30)2 (2.20)

Hieruit ziet men dat de buigingsenergie (eerste term) steeds toeneemt met toenemende ver-
plaatsing en dat de compressie-energie (tweede term) eerst groter en daarna weer kleiner wordt.
Als dit kleiner worden van de compressie-energie sneller gebeurt dan het toenemen van de bui-
gingsenergie, dan zal de potentiële energie daar afnemen, en heeft men een bistabiel systeem.

Bespreking

In [5] ontdekte men dat het mogelijk is om het systeem terug in zijn eerste toestand te brengen
door de gewrichten op te warmen. Als eerste reden hiervoor stelde men dat de flexibele delen
uitzetten, waardoor de compressie van de C-vormige delen voor een deel afnam. Hierdoor zal
de kracht in de buurt van de tweede stabiele toestand minder groot zijn (in absolute waarde)
met als gevolg dat de potentiële energieberg om van de tweede toestand naar de eerste te gaan,
nu kleiner wordt. Een tweede reden is dat door de thermische expansie en door de gebogen
vorm van de flexibele delen, de delen een moment uitoefenen die de structuur terug in de eerste
stabiele toestand brengt.

Het voordeel van volledig buigzame systemen (dus zonder gewrichten) is dat men maar één
structurele laag nodig heeft. Dit maakt het mogelijk om deze structuren te realiseren in een
relatief eenvoudige technologie. Voor gewrichten aan het substraat heeft men meestal twee
structurele lagen nodig en voor gewrichten aan beweegbare onderdelen heeft men meestal drie
structurele lagen nodig.
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Figuur 2.8: Model van een volledig buigbaar bistabiel systeem (fig. uit [5])

Als dit systeem gebruikt wordt voor een schakelaar, kan men het contact best plaatsen daar
waar de afgeleide van de potentiële energie het kleinst is (maximale negatieve waarde). Dit
stemt overeen met de maximale kracht het dichtst bij de tweede stabiele toestand [5].

Zoals in vorige sectie heeft men hier ook terug het nadeel dat er vrij veel spanning kan optreden
in de flexibele gewrichten. Ook zal er in de tweede stabiele toestand steeds potentiële energie
aanwezig zijn die het systeem terug in zijn eerste stabiele toestand wil brengen. Dit is het
gevolg van de buiging van de flexibele onderdelen.

2.2 Bistabiele systemen met scharnieren

2.2.1 Bistabiel systeem met lineaire verplaatsing

Een bistabiel mechanisme met lineaire verplaatsing (Linear Displacement Bistable Mechanism:
LDBM) bestaat uit enkele gekromde segmenten (armen) aan beide zijden die zowel met de
centrale structuur als met het substraat verbonden zijn met scharnieren (figuur 2.9) [1]. Om-
dat deze armen met twee scharnieren geconnecteerd zijn, kunnen deze structuren enkel een
reactiekracht leveren, dus geen momenten zoals in voorgaande sectie over volledig buigbare
systemen. Hierdoor gedragen deze structuren zich als rechtlijnige veren, weliswaar met een
niet-lineaire veerconstante. Door nu deze veren onder een hoek te connecteren met de centrale
structuur, zullen de gekromde veren samengedrukt worden als de centrale structuur naar bene-
den beweegt. Eenmaal de scharnieren aan de centrale structuur op de zelfde hoogte komen als
de scharnieren aan het substraat, zal deze centrale structuur overgaan naar de tweede stabiele
toestand.

In [11] wordt er een ontwerp besproken dat steunt op het zelfde principe. In plaats van de
gekromde veren (figuur 2.9) wordt er hier gebruik gemaakt van meandervormige veren (figuur
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Figuur 2.9: Bistabiel systeem met lineaire verplaatsing (LDBM) (fig. uit [1])

2.10). Als de structuur verplaatst wordt dan zullen de veren steeds meer samengedrukt wor-
den. Bij maximale compressie bevindt de structuur zich net halfweg en bevindt het systeem
zich in een onstabiel evenwicht. Als de structuur verder wordt verplaatst dan zullen de veren
de structuur verder naar de tweede stabiele toestand duwen.

Figuur 2.10: Bistabiel systeem met veren onder een hoek (fig. uit [11])

Ook wordt er gebruik gemaakt van kogelgewrichten voor de scharnieren in plaats van de klas-
sieke as-ring scharnieren (figuur 2.11). Dit heeft als gevolg dat de hoek waarover de arm kan
bewegen eerder beperkt is (kleiner dan 180◦) om te beletten dat de kogel uit de kom kan
komen. Ook werd er voor het centrale gewricht slechts twee structurele lagen gebruikt, terwijl
een klassiek scharnier op een bewegend onderdeel drie structurele lagen zou nodig hebben.
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Deze connectie heeft men hier gerealiseerd door met een kram (staple) er voor te zorgen dat
de centrale structuur niet uit het vlak kan bewegen (figuur 2.11 rechts). De veren worden ook
belemmerd om uit het vlak te bewegen door de tweede structurele laag.

Figuur 2.11: Kogelgewricht (links) en scharnier op bewegende structuur met twee structurele
lagen (rechts) (fig. uit [11])

Het gebruik van scharnieren heeft het voordeel dat de potentiële energie curve nu symmetrisch
is. Dit komt omdat er nu geen extra buigingsenergie nodig is zoals bij de volledig buigbare
systemen. Dit heeft als gevolg dat de maximale negatieve kracht even groot is als de maximale
positieve kracht in het f-d diagram [1] [11].

Een mogelijk nadeel van deze systemen is dat om de speling in de scharnieren te compenseren,
de verplaatsing meestal vrij groot moet zijn. In het voorbeeld van de structuur met veren
onder een hoek moet de lengteverandering tussen de scharnieren groter zijn dan de speling
die optreedt in deze scharnieren [11]. Indien dit niet het geval is, worden de veren niet inge-
drukt en is er dus ook geen energiebarrière waardoor er ook geen bistabiel karakter aanwezig is.

Het gebruik van scharnieren kan problemen opleveren door de speling die altijd aanwezig is in
zulke verbindingen [5]. De meeste processen zijn in staat om relatief kleine spatiëringen tussen
structuren te realiseren. Maar aangezien de meeste structuren steunen op verplaatsingen van
de zelfde grootte als deze minimale afmetingen, is het effect van deze speling groot. Door
bovendien gebruik te maken van opofferingslagen is er ook verticale speling wat het risico op
bewegingen uit het vlak vergroot. Andere nadelen zijn wrijving, slijtage en stiction van deze
scharnieren [1].

2.2.2 Young mechanisme

Een ander bistabiel mechanisme dat gebruik maakt van scharnieren is het Young mechanisme
(figuur 2.12) [12]. Het systeem heeft twee scharnieren en maakt gebruik van de dunne flexibele
onderdelen om toch een rotatie van de structuur te realiseren. Een eenvoudige manier om het
bistabiel karakter van dit systeem in te zien, is om te veronderstellen dat de dunne flexible
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stukken dienst doen als scharnieren met een zekere torsieveerconstante (figuur 2.13). Men
verkrijgt dan een vierhoek met zijden R1, R2, R3 en R4. Als de structuur nu naar beneden
draait zal de hoek tussen R2 en R3 eerst groter worden, en daarna weer kleiner worden. Hierbij
wordt er weer een potentiële energieberg overwonnen, wat het bistabiel karakter verklaart.

Figuur 2.12: Young mechanisme in zijn twee stabiele toestanden (fig. uit [12])

2.3 Vergrendelende systemen

Vergrendelende (latching) systemen maken meestal gebruik van een sequentie van verplaat-
singen om een tweede stabiele toestand te genereren. Door de sequentie te doorlopen worden
er onderdelen in elkaar gehaakt die er voor zorgen dat het systeem niet meer terugkeert naar
zijn oorspronkelijke toestand.

Op figuur 2.14 word er een vergrendelende schakelaar weergegeven [13]. De input en output
poort worden doorgekoppeld door het doorlopen van een vergrendelingssequentie. De bovenste
arm zal eerst omhoog getrokken worden. Daarna wordt de onderste arm naar rechts getrokken
en wordt de bovenste arm weer losgelaten. Als nu de onderste arm ook losgelaten wordt,
is er een contact tussen de twee poorten. Om de schakelaar te ontgrendelen wordt dezelfde
sequentie toegepast maar dan in de omgekeerde volgorde.
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Figuur 2.13: Equivalente vierhoek in de structuur van het Young mechanisme (fig. uit [12])

In dit ontwerp wordt er ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om metalen structuren te
verbinden met behulp van een los stuk siliciumnitride waar beide metalen onderdelen op ver-
ankerd zijn. Dit maakt het mogelijk om de signaalvoerende onderdelen elektrisch te isoleren
van de actuatoren.

Figuur 2.14: Vergrendelende schakelaar met v-vormige thermische actuatoren (links) en ver-
grendelingssequentie (rechts) (fig. uit [13])

In [14] wordt er het zelfde principe gebruikt, maar werd de schakelaar uitgevoerd met thermi-
sche actuatoren met twee warme armen (zie sectie 3.2.2). In dit ontwerp wordt er ook elegant
gebruik gemaakt van de structuur van de actuator om het signaal te routen (figuur 2.15).
Aangezien de koude arm hier elektrisch gëısoleerd is van de twee warme armen, ondervindt
het signaal hier geen nadeel van. Hierbij werd deze gëısoleerde connectie gerealiseerd aan de
hand van het siliciumnitride zoals hierboven werd beschreven.

In voorgaande gevallen gebeurde het vasthaken van de structuur op de plaats waar ook het
elektrisch contact was. In [2] maakt men gebruik van aparte haken die niet voor de elektrische
routing dienen (figuur 2.16). Als de actuator de bovenste structuur naar beneden duwt zal
er eerst elektrisch contact gemaakt worden alvorens het systeem vergrendeld kan worden. Dit
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Figuur 2.15: Vergrendelende schakelaar uitgevoerd met themische actuatoren met twee warme
armen (fig. uit [14])

heeft het voordeel dat er nu vrij veel kracht op de contactvlakken mogelijk is, onafhankelijk
van het vergrendelend mechanisme. Door de schuine randen in het vergrendelingsmechanisme
is het niet noodzakelijk om een sequentie van aansturingen toe te passen aangezien het me-
chanisme in staat is te vergrendelen met één puls op de bovenste actuator. Dit zorgt echter
wel voor slijtage.

In [3] wordt er een zeer compacte vergrendelende schakelaar besproken waarbij de actuator
gëıntegreerd is in het RF-signaalpad (figuur 2.17). Het vergrendelen gebeurt aan de hand van
capacitieve parallelle plaat actuatoren. De structuur werd zodanig ontworpen zodat het RF-
signaal zo weinig mogelijk hinder ondervond van de actuatoren. Dit kan vrij belangrijk zijn
voor hoogfrequente toepassingen (tot 20GHz). In dit systeem wordt de capacitieve actuator
aangestuurd met een spanning ten opzichte van het signaal. Indien de DC-component van
deze signaalspanning gekend is, is dit geen probleem. Indien het signaal echter sterk fluctueert
en een variabele DC-spanning heeft over een beperkte tijd, is het niet altijd mogelijk om de
actuator correct aan te sturen.

2.3.1 Vergelijking in de literatuur

In tabel 2.1 worden enkele verschillende bistabiele systemen in de literatuur vergeleken.
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Figuur 2.16: Vergrendelende schakelaar uitgevoerd met apart vergrendelingssysteem (fig. uit
[2])

Figuur 2.17: Compacte vergrendelende schakelaar uitgevoerd met capacitieve actuatoren (fig.
uit [3])
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Hoofdstuk 3

Actuatoren

In dit hoofdstuk worden de meest gebruikte methodes voor actuatie besproken. Eerst worden
de elektrostatische actuatoren besproken. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de ther-
mische actuatoren. Hier worden er ook enkele analytische modellen voorgesteld omdat deze
actuatoren gebruikt zullen worden in het ontwerp van de schakelaar. Ten slotte wordt er ook
ingegaan op elektromagnetische actuatoren.

3.1 Elektrostatische actuatoren

Elektrostatische actuatoren maken gebruik van de verandering in capaciteit om een beweging
te veroorzaken. De bekendste voorbeelden van deze actuatoren zijn de parallelle plaat actuator
en de elektrostatische kam actuator.

3.1.1 Parallelle plaat actuator

Deze actuator bestaat uit twee parallelle platen waarbij men een spanningsverschil kan aan-
leggen aan deze platen. Hierdoor zullen de platen elkaar aantrekken door de elektrostatische
kracht. Bij het wegnemen van de spanning zal een veer de platen weer in de beginpositie
brengen (figuur 3.1 [15]). Om de kracht van deze actuator te berekenen, maakt men gebruik
van het principe van virtuele arbeid. Als een systeem in evenwicht is, dan zal ten gevolge van
een virtuele perturbatie dr, de geleverde virtuele arbeid nul zijn [16]. Dit omdat de som van
de krachten in evenwicht nul is.

dW =
∑

Fidri = Fvdx+ dE = Fvdx−
V 2ε0A

2d2
dx = 0 (3.1)

waarbij Fv de kracht van de veer, en waarbij de energie in de condensator E = CV 2

2 . De
elektrostatische aantrekkingskracht wordt dan:

F =
V 2ε0A

2d2
=

V 2ε0A

2(x0 − x)2
(3.2)

waarbij x0 de rustpositie van de bovenste plaat wanneer men geen spanning aanlegt. De kracht
van de veer wordt gegeven door:

F = kx (3.3)
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Doordat de aantrekkingskracht niet-lineair toeneemt men afnemende afstand tussen de pla-
ten, zal deze kracht op een gegeven punt groter worden dan de terugroepende kracht van de
veer. Dit fenomeen noemt men pull-in. Op figuur 3.2 worden de elektrostatische kracht en
de veerkracht weergegeven voor een specifiek voorbeeld. Voor lage spanningen en kleine ver-
plaatsingen x (volgens figuur 3.1) is de elektrostatische kracht groter dan de veerkracht en zal
de plaat naar beneden bewegen. De plaat zal in evenwicht komen daar waar beide krachten
gelijk zijn (eerste snijpunt) (figuur 3.3). Dit is een stabiel evenwichtspunt aangezien bij een
grotere uitwijking de veerkracht groter wordt dan de elektrostatische kracht, met als gevolg
dat de plaat teruggetrokken wordt. Bij een kleinere uitwijking is de elektrostatische kracht
groter dan de veerkracht zodat de verplaatsing zal toenemen. Het tweede snijpunt is een insta-
biel evenwichtspunt (figuur 3.3). Bij toenemende verplaatsing wordt de elektrostatische kracht
groter dan de veerkracht zodat de platen nu zullen toeklappen. Bij het verminderen van de ver-
plaatsing is de veerkracht groter, en zal het systeem naar het stabiele evenwichtspunt overgaan.

Figuur 3.1: Elektrostatische parallelle plaat actuator (fig. uit [15])

Figuur 3.2: Elektrostatische kracht en veerkracht bij verschillende spanningen (fig. uit [15])

Als de spanning echter te groot wordt dan is er geen stabiel evenwichtspunt meer, en is de
elektrostatische kracht altijd groter dan de veerkracht, waardoor de platen toeklappen. Het
punt waarop dit fenomeen zich voordoet is het pull-in punt. Door de veerkracht gelijk te
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stellen aan de elektrostatische kracht kan men dit punt (xPI ,VPI) berekenen [17]:

xPI =
x0

3
(3.4)

VPI =

√
8kx3

0

27ε0A
(3.5)

Eenmaal de platen zijn toegeklapt is er enkel nog een dunne isolatielaag tussen de platen om
kortsluiting te vermijden. Indien men de spanning doet dalen zullen de platen bij VPI niet
loskomen. Dit komt omdat de afstand tussen de platen tisol kleiner is dan x0 − xPI , met als
gevolg dat de elektrostatische kracht nog steeds veel groter is dan de veerkracht. Men moet de
spanning laten dalen tot de elektrostatische kracht op x0− tisol gelijk wordt aan de veerkracht.
De pull-out spanning VPO wordt dan berekend als:

V 2
POε0εrA

2t2isol
= k(x0 − tisol) (3.6)

VPO = tisol

√
2k(x0 − tisol)

ε0εrA
≈ tisol

√
2kx0

ε0εrA
(3.7)

waarbij εr de relatieve permittiviteit van de isolatielaag. Dit pull-out punt is ook een instabiel
evenwichtspunt. Als de uitwijking afneemt is de veerkracht groter, dus het systeem zal zich
terug instellen in het stabiele evenwichtspunt.

Voorgaande analyse ging uit van een regimetoestand waarbij de snelheid van de platen nul werd
verondersteld (de overgangen tussen stabiele toestanden werd oneindig traag verondersteld).
Indien men echter vanuit de rusttoestand plots een spanning aanlegt dan zal de plaat in
beweging komen. De arbeid die hierbij geleverd wordt is gelijk aan de oppervlakte van gebied
I (figuur 3.3) [15]. Als de plaat het evenwichtspunt passeert, is deze energie omgezet in
kinetische energie. In regio II zal de plaat vertragen omdat de veerkracht groter is dan de
elektrostatische kracht. Hierdoor verkrijgt men een negatieve versnelling. Om nu de platen
te doen toeklappen is het voldoende dat de oppervlakte van gebied I groter is dan deze van
gebied II. De kinetische energie is dan groot genoeg om in het onstabiel evenwichtspunt te
komen. Als gebied II groter is dan gebied I, dan wordt de plaat teruggetrokken en zal deze na
enkele oscillaties uiteindelijk in het stabiele evenwichtspunt terecht komen.

Bespreking

Dit type actuatoren wordt veel gebruikt in schakelaars, waarbij de bovenplaat dienst doet
als connectiebrug tussen twee geleiders [15] [18]. De plaat wordt dan veelal opgehangen aan
horizontale meandervormige veren aan de zijkant van de plaat. In [19] wordt deze actuator
gebruikt om een plaat in twee richtingen te doen kantelen. Deze plaat is opgehangen door
twee dunne balken waardoor deze kan kantelen. Op het substraat bevinden er zich twee tege-
nelektrodes om een koppel te kunnen leveren in beide richtingen.

Een groot nadeel van deze actuatoren is dat de verplaatsing maar gecontroleerd kan worden
over een afstand van een derde van de rustafstand. Meestal is de afstand tussen de twee platen
al niet zo groot, zodat een gecontroleerde verplaatsing over een grote afstand vrij moeilijk
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Figuur 3.3: Elektrostatische kracht en veerkracht (fig. uit [15])

wordt.

Een ander nadeel van elektrostatische actuatoren is dat ze meestal hoge spanning nodig hebben
[20]. Dit kan een probleem opleveren voor de electronica die de actuator moet aansturen.
Een ander probleem dat kan optreden ligt aan de technologie. De hoge spanningen kunnen
een diëlectricum of een junctie doen doorslaan. Spanningen van 70V en meer [18] zijn geen
uitzonderingen.

3.1.2 Kamvormige elektrostatische actuator

Deze actuatoren maken gebruik van de elektrostatische kracht tussen twee kamvormige struc-
turen [21] [22]. Hierbij is de ene kamstructuur vast en is de andere opgehangen zodat deze kan
bewegen. In figuur 3.4 wordt een eenheidscel van deze kamstructuur weergegeven. Door een
spanningsverschil aan te leggen aan de kammen zullen deze elkaar aantrekken.

Figuur 3.4: Eenheidscel van een kamvormige elektrostatische actuator (fig. uit [21])

De capaciteit tussen twee kammen wordt gegeven door:

C =
2nh(y + y0)ε0

d
(3.8)
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waarbij n het aantal vingers, h de hoogte, y0 de rustpositie, y de verplaatsing en d de afstand
tussen de vingers. Hierbij werd de capaciteit tussen het uiteinde van een vinger en de andere
kam verwaarloosd, omdat deze afstand in vele gevallen groter is dan d. De kracht kan dan
berekend worden via de afgeleide van de opgeslagen energie:

Fy =
V 2

2

dC

dy
=
ε0nhV

2

d
(3.9)

Hierbij ziet men dat de uitgeoefende kracht constant is, in tegenstelling tot deze van de pa-
rallelle plaat actuator. In de y-richting heeft men dan ook geen last van het pull-in fenomeen.
Wel kan er zijwaartse instabiliteit optreden omdat er aan beide zijden van een vinger, een
parallelle plaat actuator aanwezig is. De kracht in de x-richting wordt dan berekend als:

C =
nh(y + y0)ε0

d− x +
nh(y + y0)ε0

d+ x
(3.10)

Fx =
V 2

2

dC

dx
=
nh(y + y0)ε0V

2

2(d− x)2
− nh(y + y0)ε0V

2

2(d+ x)2
(3.11)

Een verplaatsing in de x-richting zorgt voor een kracht in de richting die deze verplaatsing
versterkt. Om deze instabiliteit tegen te gaan wordt de beweegbare kamstructuur zodanig
opgehangen zodat de beweging in de y-richting veel minder kracht vergt dan de beweging
in de x-richting (kx > ky). Om een stabiel systeem te bekomen in de x-richting moet de
veerconstante kx groter zijn dan de afgeleide van Fx in x = 0:

kx >
2nh(y + y0)ε0V

2

d3
(3.12)

Gelijkaardig aan de pull-in spanning kan men nu ook een spanning VSI berekenen waarbij
zijwaartse instabiliteit (side instability) optreedt:

VSI =

√
kxd3

2nh(y + y0)ε0
(3.13)

Door de aanwezigheid van het risico op zijwaartse instabiliteit, moet men de kamstructuur op-
hangen aan een structuur met een lage veerconstante in de y-richting en een zo hoog mogelijke
veerconstante in de x-richting. Een veelgebruikte manier is de gevouwen flexibele ophanging
(figuur 3.5) [21]. De veerconstante in de x-richting kan berekend worden als:

Fx = bhE
∆x

2L
4 (3.14)

kx =
2Ebh

L
(3.15)

Voor de veerconstante in de y-richting beschouwt men een ingeklemde balk met aan het uit-
einde een kracht F en een moment M0. Door integratie van het buigend moment en de
voorwaarde dat de hoek voor x = 0 en x = L gelijk is aan nul, bekomt men (vergelijking
(A.3)):

u(L) =
FL3

12EI
(3.16)

∆y

2
=

L3

Eb3h

Fy
4

(3.17)

ky =
2Ehb3

L3
(3.18)
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Hierbij ziet men dat de de veerconstante in de x-richting een factor L2

b2
groter is dan in de

y-richting, wat in de meeste gevallen vrij groot is.

Figuur 3.5: Gevouwen flexibele ophanging (fig. uit [21])

Bespreking

Het voordeel van deze actuatoren ten opzichte van de parallelle plaat actuatoren is dat deze
een constante kracht uitoefenen. In combinatie met een lineaire veerconstante kan men mak-
kelijk een positie instellen door de gepaste spanning aan te leggen. Ook treedt het probleem
van pull-in niet op. Hierdoor kan deze actuator een uitwijking leveren van bijna de lengte van
de vingers. Dit in tegenstelling tot de parallelle plaat, waar de uitwijking slechts beperkt is
tot een derde van de rustafstand.

Een nadeel van deze actuator is de zijwaartse instabiliteit. Dit kan wel verholpen worden door
een goed ontworpen ophanging met een grote stijfheid (veerconstante) in de richting loodrecht
op de actuatie.

Ook bij deze actuator zijn nog steeds grote spanningen nodig om een zekere kracht te veroor-
zaken. Zelfs bij grote spanningen is de resulterende kracht nog steeds een stuk kleiner dan bij
thermische actuatoren (voor dezelfde oppervlakte).

3.2 Thermische actuatoren

Een elektrothermische actuator genereert beweging door de uitzetting van het materiaal ten
gevolge van een stijging in temperatuur. Dit temperatuursverschil wordt veroorzaakt door het
Joule-effect indien men stroom door de stuctuur laat lopen [23]. Thermische uitzetting is een
sterke kracht, maar een actuator gebaseerd op de uitzetting van een balk zou maar een vrij
kleine verplaatsing veroorzaken. Daarom worden er in deze structuren mechanismes gebruikt
om de kleine thermische uitzetting om te zetten naar een grotere verplaatsing [24].

3.2.1 Warmtevergelijking

Omdat de meeste analytische modellen van thermische actuatoren steunen op dezelfde diffe-
rentiaalvergelijking voor het warmtetransport wordt deze hier eerst afgeleid.

Aangezien de doorsnede van de actuator een stuk kleiner is dan de lengte van de actuator,
wordt de analyse meestal benaderd als een 1-dimensionaal probleem [25] [26]. Er zijn 3 mecha-
nismen voor warmte transport: conductie, convectie en straling. In de meeste analyses wordt
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de convectie en de straling verwaarloosd. Wel wordt de conductie binnen het materiaal, en de
conductie via de lucht naar het substraat in rekening gebracht.

Op figuur 3.6 wordt een dwarsdoorsnede van een thermische actuator weergegeven. Men
beschouwt een infinitesimaal stukje met lengte dx, breedte w en dikte t. De conductie in het
materiaal wordt beschreven door de wet van Fourier (in 1 dimensie):

qx
A

= −kdT
dx

(3.19)

waarbij q het vermogen van de warmte overdracht, A de oppervlakte loodrecht op de warm-
testroom, T de temperatuur en k de thermische geleidbaarheid [27]. Hierbij is de thermische
geleidbaarheid eigenlijk een functie van de temperatuur, maar in eerste instantie wordt deze
constant verondersteld. In regimetoestand is het vermogen door resistieve verwarming gelijk
aan de warmte conductie uit het element:

−kwt
[
dT

dx

]
x

+ J2ρwt∆x = −kwt
[
dT

dx

]
x+∆x

+ S∆xw
T − Ts
RT

(3.20)

waarbij J de stroomdichtheid, S de vormfactor voor de conductie naar het substraat en RT de
thermische weerstand tussen de actuator en het substraat. ρ is hier de resistiviteit en wordt
temperatuursafhankelijk verondersteld:

ρ(T ) = ρ0(1 + ξ(T − Ts)) (3.21)

De thermische weerstand is in dit geval gelijk aan:

RT =
tair
kair

+
tn
kn

(3.22)

waarbij tair en tn de dikte van respectievelijk de luchtlaag en de nitridelaag, en kair en kn de
thermische geleidbaarheid van de lucht en het nitride. De vormfactor S is niet zeer nauwkeurig
bepaald en wordt meestal benaderd door de empirische uitdrukking:

S =
t

w

(
2tair
t

+ 1

)
+ 1 (3.23)

Deze vormfactor dient als een correctieterm omdat er ook warmte wordt afgevoerd langs de
zijwanden en de bovenkant van de structuur [28]. Indien we in vergelijking (3.20) de limiet
nemen voor ∆x→ 0, dan bekomt men een tweede graads differentiaalvergelijking:

k
d2T

dx2
+ J2ρ =

S

t

T − Ts
RT

(3.24)

In deze vergelijking is J = i
wt met i de stroom door de actuator.

3.2.2 U-vormige thermische actuatoren

Dit type actuatoren veroorzaakt verplaatsing als gevolg van een asymmetrische thermische
uitzetting van de structuur. Deze asymmetrie wordt veroorzaakt door een verschil in dwars-
doorsnede in de structuur. Zo zal de weerstand van dunnere armen hoger zijn dan deze van
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Figuur 3.6: Doorsnede van een thermische actuator (fig. uit [25])

bredere armen. Als men nu stroom door deze structuur laat lopen dan zal er meer vermogen
gedissipeerd worden in de dunnere delen. Hierdoor zullen deze dunnere gedeeltes een hogere
temperatuur hebben en zullen ze meer uitzetten dan de bredere gedeeltes [26]. Op figuur 3.7
ziet men een typische u-vormige actuator. In de literatuur wordt deze structuur ook een ther-
mische buigingsactuator (thermal flexure) [26],

”
heatuator” [24] [14], u-vormige (u-shaped)

electrothermische actuator [29], of thermische (micro-)actuator [30] genoemd.

Analytisch model

Figuur 3.7: U-vormige thermische actuator en assenstelsel voor de analyse (fig. uit [26])

De u-vormige thermische actuator veroorzaakt verplaatsing door de asymmetrische opwarming
van de warme en de koude armen (figuur 3.7) [26]. Dit verschil in opwarming is het gevolg
van het verschil in stroomdichtheid doordat de dwarsdoorsnede verandert. De warme en de
koude arm worden aan hun uiteinden aan elkaar vastgemaakt wat er voor zorgt dat de actuator
lateraal zal bewegen naar de kant van de koude arm. Deze beweging is niet rechtlijnig maar
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zal in een boog verlopen.

In sectie 3.2.1 werd de differentiaalvergelijking voor het warmte transport al afgeleid. In de
verdere analyse wordt er gewerkt met andere variabelen. Vergelijking 3.24 wordt herschreven
als:

d2θ

dx2
(x)−m2θ(x) = 0 (3.25)

waarbij:

θ(x) = T (x)− Tθ (3.26)

Tθ = Ts +
J2ρ0

km2
(3.27)

m2 =
S

khRT
− J2ρ0ξ

k
(3.28)

De oplossing van deze vergelijking wordt toegepast op de warme (x = [0..L]), de koude (x =
[L+ g..L+ g + Lc]) en de gebogen arm (x = [L+ g + Lc..2L+ g]) (figuur 3.7):

Th(x) = TH + c1e
mhx + c2e

−mhx (3.29)

Tc(x) = TC + c3e
mcx + c4e

−mcx (3.30)

Tf (x) = TF + c5e
mfx + c6e

−mfx (3.31)

Hierbij is TH en mh gelijk aan Tθ en m waarbij w = wh. Analoog is TC en mc gelijk aan
Tθ en m waarbij w = wc. wh en wc zijn de breedte van de warme arm en de koude arm.
Verder is TF = TH en mf = mh aangezien de breedte van de warme arm en de gebogen
arm gelijk worden verondersteld (wat in de meeste ontwerpen het geval is). Er wordt nu een
stelsel opgesteld om de constanten c1−c6 te bepalen. Deze vergelijkingen bekomt men door te
stellen dat de ankers op substraattemperatuur staan, het temperatuursprofiel continu is en dat
het warmtetransport continu is. Uit vergelijking (3.19) kan men zien dat het warmtetransport
evenredig is met de afgeleide van de temperatuur en met de dwarsdoorsnede. Het stelsel wordt
dan (assenstelsel gedefinieerd in figuur 3.7(b)):

AC = T (3.32)

A =



1 1 0 0 0 0
emhL e−mhL −emcL −e−mcL 0 0
emhL −e−mhL −λemcL λe−mcL 0 0

0 0 emc(L+g+Lc) e−mc(L+g+Lc) −emh(L+g+Lc) −e−mh(L+g+Lc)

0 0 λemc(L+g+Lc) −λe−mc(L+g+Lc) −emh(L+g+Lc) e−mh(L+g+Lc)

0 0 0 0 emh(2L+g) e−mh(2L+g)


(3.33)

C =



c1

c2

c3

c4

c5

c6

 (3.34)
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T =



Ts − TH
TC − TH

0
TH − TC

0
Ts − TH

 (3.35)

waarbij L, Lc en g de afmetingen zijn volgens figuur 3.7 en λ = wcmc
whmh

. Een typisch tempe-
ratuursprofiel voor een u-vormige thermische actuator wordt weergegeven op figuur 3.8. Men
ziet dat de koude arm een veel lagere temperatuur heeft. Dit komt door de verlaagde stroom-
dichtheid als gevolg van de lokale verbreding van de structuur. Een andere reden is dat de
oppervlakte groter is waardoor er meer warmte kan afgevoerd worden naar het substraat.

Figuur 3.8: Temperatuursprofiel van een u-vormige thermische actuator (fig. uit [26])

Eenmaal de constanten c1−c6 gekend zijn kan men ook de weerstand van de actuator bepalen:

R =

∫ 2L+g

0
dR(T ) =

∫ 2L+g

0

ρ(T (x))

tw(x)
dx (3.36)

Om de verplaatsing van de actuator te bepalen, berekent men eerst de uitzetting van de warme
arm, de koude arm en de gebogen arm:

∆Lh = α

∫ L

0
(Th(x)− Ts)dx = αL(Th − Ts) (3.37)

∆Lc = α

∫ L+g+Lc

L+g
(Tc(x)− Ts)dx = αLc(Tc − Ts) (3.38)

∆Lf = α

∫ 2L+g

L+g+Lc

(Tf (x)− Ts)dx = αLf (Tf − Ts) (3.39)

waarbij α de thermische uitzettingscoëfficiënt (TCE) is. De uitzetting van de kleine kloof g
werd verwaarloosd vanwege de korte lengte.
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x m1 m2 m3

[0, L] x 0 -1
[L,L+ g] L -(x-L) -1
[L+ g, 2L+ g] (L-(x-L-g)) -g -1

Tabel 3.1: Buigende momenten ten gevolge van de (eenheids) onbepaalden

Om de verplaatsing van het uiteinde van de actuator te berekenen maakt men gebruik van
de krachten-methode [31]. Op figuur 3.9 worden de onbepaalden weergegeven [26]. X1 is de
verticale reactiekracht, X2 is de horizontale reachtiekracht en X3 is het reactiemoment.

Figuur 3.9: Frame voorstelling van de u-vormige thermische actuator met de 3 onbepaalden
(a), totale moment in de warme arm (b), moment in de warme arm ten gevolge van een
eenheidskracht (c) (fig. uit [26])

Door de inwerkende krachten en momenten X1, X2 en X3 treden er de respectievelijke bui-
gingsmomenten m1,m2 en m3 op in de structuur. Deze momenten staan weergegeven in tabel
3.1 waarbij er eenheidskrachten en -momenten werden verondersteld.
Volgens de krachten-methode [31] kan men dan de flexibiliteitscoëfficiënten opstellen als:

fij =

∫
l

mimj

EI
dx (3.40)

hierbij is de coëfficiënt fij gedefinieerd als de vervorming corresponderend met de onbepaalde
i, ten gevolge van een eenheidswaarde van de onbepaalde j. Men kan dan terug een stelsel
opstellen om de onbepaalden te bepalen: f11 f12 f13

f21 f22 f23

f31 f32 f33

 X1

X2

X3

 =

 0
∆Lh −∆Lc −∆Lf

0

 (3.41)
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waarbij:

f11 =
1

3EIh
(L3 + L3

f ) +
1

3EIc
(3L2g + L3 − L3

f ) (3.42)

f12 = f21 = − 1

2EIh
(L2

fg)− 1

2EIc
(g2L+ L2g − L2

fg) (3.43)

f13 = f31 = − 1

2EIh
(L2 + L2

f )− 1

2EIc
(L2 + 2Lg − L2

f ) (3.44)

f22 =
1

3EIc
(g3 + 3Lcg

2) +
1

EIh
(Lfg

2) (3.45)

f23 = f32 =
1

2EIc
(g2 + 2gLc) +

1

EIh
(gLf ) (3.46)

f33 =
1

EIh
(L+ Lf ) +

1

EIc
(Lc + g) (3.47)

(3.48)

Het totale buigende moment in de warme arm wordt nu gegeven door (zie tabel 3.1):

M = −X3 +X1x (3.49)

Door dit buigend moment twee keer te integreren (vergelijking (A.3)) verkrijgt men de uitein-
delijke uitwijking van de actuator:

u(L) =
L2

6EIh
(X1L− 3X3) (3.50)

Bespreking

In voorgaande thermische analyse werd het effect van straling verwaarloosd. In [26] wordt
aangetoond dat deze benadering gerechtvaardigd is bij lage vermogens (lager dan 30mW voor
de afmetingen zoals in figuur 3.8). Ook kan de warme arm warmte verliezen via conductie van
de smalle luchtlaag tussen de warme en de koude arm. Hiermee werd in voorgaande analyse
geen rekening mee gehouden.

In voorgaand model werden de thermische geleidbaarheden van lucht en poly constant veron-
dersteld. Deze zijn in werkelijkheid temperatuursafhankelijk [26]. In sectie 3.2.3 wordt hier
dieper op ingegaan.

Om een grote uitwijking te krijgen voor gegeven maximale afmetingen, kan men de lengte
van de gebogen arm langer maken en de lengte van de koude arm korter maken. Dit heeft tot
gevolg dat de structuur minder stijf is en dus makkelijker kan buigen. Doordat de gebogen arm
nu langer is, zal de totale uitzetting van dit gedeelte ook groter worden, en zal de uitwijking
van de actuator minder groot worden. Er is dus een optimale waarde voor de lengte van de
gebogen arm die de maximale verplaatsing geeft [26].

Indien men de structuur groter maakt om meer uitwijking te bekomen kunnen er oscillaties
optreden in de verplaatsing. Deze worden veroorzaakt doordat de lange dunne warme arm
doorbuigt door de axiale spanning en zo het substraat raakt. Hierdoor verliest het zijn warmte
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en koelt het terug af. Bij deze afkoeling zal de spanning in de warme arm verminderen en
zal de structuur weer loskomen van het substraat. Deze cyclus kan zich herhalen zodat de
uitwijking van de actuator oscilleert [29].

Ook de breedte van de koude arm is van belang. Hoe breder dit stuk hoe meer warmte er
afgevoerd kan worden naar het substraat. Hierdoor zal de koude arm minder opwarmen, en
zal de uitwijking groter worden. Indien de technologie het toelaat kan het ook voordeliger zijn
om de koude arm dikker te maken. Hierdoor daalt de stroomdichtheid in de koude arm. Om
het temperatuursverschil nog groter te maken, kan men ook een trench etsen onder de warme
arm. Hierdoor is de warme arm beter gëısoleerd en zal de temperatuur van deze arm stijgen
[24].

In [26] wordt er ook getoond dat de uitwijking groter wordt bij afnemende lengte van de kloof
(g) indien alle andere afmetingen gelijk blijven. Hierbij dient men echter wel op te letten dat
de warme arm in dit geval makkelijker warmte kan afgeven aan de koude arm (door straling
of door conductie van de tussenliggende lucht).

Men kan de uitwijking ook vergroten door een langere actuator te maken. Hier ligt de afweging
echter in het feit dat de kracht hiermee afneemt en dat de kans op buiging of knik verhoogt.
Ook verhoogt de kans op stiction van de langere arm aan het substraat [26].

Indien men steeds meer stroom door een silicium actuator stuurt, dan zal de uitwijking uit-
eindelijk niet meer toenemen. Er treedt dan terugbuiging (back-bending) op. Dit mechanisme
is een plastische vervorming van de warme arm waardoor deze korter wordt. Indien men de
stroom verwijdert dan zal de actuator een negatieve uitwijking hebben. Hierna werkt de ac-
tuator nog ongeveer als voorheen, met dat verschil dat er nu gestart wordt van een negatieve
uitwijking [24]. Hiermee wordt het ook mogelijk om een statische kracht te leveren zonder
deze actuator aan te sturen [29].

Om een grotere kracht te leveren kan men meerdere actuatoren combineren door deze aan hun
uiteinde te laten inwerken op een gemeenschappelijk juk. Indien men aan beide kanten van dit
juk actuatoren laat inwerken, vermijdt men het probleem van de gebogen beweging, en zal het
juk rechtlijnig bewegen. Hierbij is er bijna geen beperking op het aantal actuatoren die men
laat inwerken op het juk. Ook wordt de stroom goed verdeeld door de parallelle actuatoren
doordat de weerstand van polysilicium een positieve temperatuurscoëfficiënt heeft. Hierdoor
zal een actuator die te veel stroom opneemt meer opwarmen waardoor de weerstand stijgt
en het stroomverbruik daalt. Als de rij van actuatoren teruggebogen is kan deze een grotere
verplaatsing veroorzaken dan een rij van niet teruggebogen actuator. Dit komt omdat de
structuur door zijn nulpositie kan gaan waar er het minst kracht verloren gaat door buigingen
in de connectiestructuren naar het juk [24].

In [29] worden verschillende connectiestructuren vergeleken waarmee actuatoren kunnen in-
werken om een gemeenschappelijk juk. Op figuur 3.10 worden de 4 types weergegeven. Het
eerste type maakt gebruik van flexibele connecties. Het voordeel is dat het compact is en in
1 losmaakbare structurele laag gemaakt kan worden. Ook kunnen er actuatoren aan beide
zijden worden vastgehecht. Het nadeel is dat er een deel van de kracht verloren gaat naar het
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buigen van de flexibele connecties. Men kan dit nadeel verhelpen door langere connecties te
maken, maar dit neemt meer plaats in beslag en de structuur wordt minder stevig. Het tweede
type is een pin-gleuf connectie. Hiermee vermijdt men het probleem van de buiging van de
flexibele connecties. Het nadeel is dat het juk nu niet steunt op de actuatoren, maar steunt op
het substraat via dimples. Dit kan leiden tot haperende bewegingen en stiction. Ook kunnen
de pinnen uit de gleuven slippen. In een derde type worden scharniergewrichten gebruikt. Uit
tests bleek dat dit type het meest kracht leverde per inputvermogen. Ook is dit design zeer
compact. Een mogelijk nadeel is dat dit ontwerp 3 losmaakbare structurele lagen nodig heeft
om de scharnieren te kunnen maken. In het SUMMiT procces (Sandia National Laboratories)
zijn deze voorhanden, maar dit is lang niet zo in iedere MEMS-technologie. Het laatste type is
een cascade van actuatoren die tegen elkaar duwen. Hierbij is er ook geen verlies door buiging
van flexibele connecties en kan deze structuur in 1 structurele laag gemaakt worden. Deze
structuur is echter enkel nuttig voor een klein aantal actuatoren omdat de laatste actuator
een grotere verplaatsing moet leveren om te kunnen inwerken op het juk. Dit komt door de
spatiëring tussen de verschillende actuatoren. Hierdoor moet de volgende actuator al meer
bewegen alvorens in te werken op de keten.

Figuur 3.10: Verschillende connectiestructuren voor u-vormige thermische actuatoren om in
te werken op een juk (fig. uit [29])

Het voordeel van deze actuatoren ten opzichte van electrostatische of piëzo-electrische actu-
atoren is dat de verplaatsing meestal een stuk groter is, en dat men met lagere spanningen
kan werken [26] [32]. Indien men met polysilicium werkt, kan men de structuur aansturen met
spanningen en stromen die compatibel zijn met standaard CMOS (3V spanning en enkele mA
stroom) [24].

Een mogelijk nadeel van een u-vormige thermische actuator is dat de beweging een gevolg is
van het buigen van een ingeklemde balk [20]. Dit heeft tot gevolg dat de beweging niet recht-
lijnig is, maar een boogvormig traject vertoond. Door verschillende actuatoren aan een juk te
koppelen kan men dit vermijden, ten koste van de extra buiging in de connectiestructuren.
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Varianten

In [30] wordt er een thermische actuator besproken met armen van verschillende lengte en
zonder verbreding van de koude arm (figuur 3.11). Hierbij zal de actuator bewegen doordat de
lange arm meer uitzet dan de korte arm. Dit komt niet enkel door het verschil in lengte L1 >
L2, maar ook door het verschil in gemiddelde temperatuur. Indien men in vergelijking (3.24)
het warmteverlies naar het substraat niet in rekening brengen, dan is het temperatuursprofiel
langsheen de structuur parabolisch [30]. Dit impliceert dat de maximale temperatuur zich op
de lange arm zal bevinden en niet aan de koppeling van de lange en de koude arm. Hierdoor
is de gemiddelde temperatuur van de lange arm dus hoger dan deze van de koude arm.

Figuur 3.11: Thermische actuator met ongelijke armen (fig. uit [30])

De u-vormige thermische actuator wordt niet enkel gemaakt op een siliciumsubstraat, maar
kan ook gemaakt worden in een PCB technologie [32]. Hierbij start men van een PCB sub-
straat bedekt met koper, waarna men een mal vormt in fotoresist. In deze mal worden dan
nikkel structuren gemaakt via electroplating. Na het verwijderen van de fotoresist etst men
het koper weg met een natte tijds-ets. Hierbij worden de bredere structuren niet helemaal
ondergeëtst.

In plaats van de koude arm breder te maken kan men deze ook coaten met metaal (figuur 3.12)
[33] [8] [34]. De stroom die door de structuur loopt zal nu enkel de arm opwarmen die niet
gecoated is. Dit komt omdat er door de metalen coating, er minder spanning over de koude
arm staat. De stroom zal hoofdzakelijk door de metalen coating lopen en niet door het silicium
van de koude arm. Hierdoor wordt er meer vermogen gedissipeerd in de warme arm en zal de
temperatuur in deze arm ook hoger zijn. Het dient opgemerkt te worden dat deze thermische
actuator van het transiënt type is. De actuator wordt slechts aangestuurd met korte stroom-
of spanningspulsen. Hierdoor krijgt men een uniforme temperatuur in de warme arm en vloeit
er weinig warmte naar de koude arm. Als de actuator over langere tijd (verschillende ms
voor een actuator van 6mm lang) aangestuurd wordt dan zal de hele structuur op een zelfde
temperatuur komen te staan, en zal de actuator terugtrekken.

Een andere actuator die volgens het zelfde principe als de u-vormige thermische actuator
werkt is de thermische expansie actuator (thermal expansion device: TED) [35]. Deze struc-
tuur wordt weergegeven op figuur 3.13. In lucht gedraagt deze actuator zich gelijkaardig als
de u-vormige actuator. De stroom door de structuur zorgt er voor dat de dunne armen op
een hogere temperatuur komen te staan dan de dikke arm. Dit komt doordat in de dunne
armen de stroomdichtheid hoger is, en ook omdat de oppervlakte van de dikke arm groter is,
waardoor deze meer warmte kan afvoeren naar het substraat. Als gevolg van deze asymmetri-
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Figuur 3.12: Thermische actuator met metaal op koude arm (fig. uit [34])

sche uitzetting zal de actuator voorwaarts bewegen. Hierbij dient echter opgemerkt te worden
dat deze actuator zich in vacuüm helemaal anders gedraagt. Initieel zal de actuator een voor-
waartse beweging maken door het aanleggen van stroom. Door deze transiënt opwarming van
de structuur zullen de dunne armen sneller opwarmen dan de dikke arm omdat deze minder
thermische massa hebben. Dit veroorzaakt een voorwaartse beweging waarbij de dunne armen
plastisch vervormd worden. De dikke arm blijft hierbij in elastische vervorming en de actuator
blijft in deze voorwaartse positie ook na het afschakelen van de stroom. Vanaf nu kan men
de actuator gebruiken om een achterwaartse beweging te veroorzaken door het aanleggen van
stroom. Doordat men in vacuüm werkt zal de regime temperatuur van de dikke arm hoger
zijn dan deze van de dunne armen. Er is immers geen verlies naar het substraat ten gevolge
van conductie of convectie (er is geen lucht). Hierdoor zal de dikke arm meer uitzetten dan de
dunne armen en zal de actuator een achterwaartse beweging maken. Figuur 3.14 verduidelijkt
de werking. Deze actuator werd gebruikt in een standaard-aan schakelaar waarbij men door
aanleggen van stroom de schakelaar kon afschakelen.

Figuur 3.13: Thermische expansie actuator (TED) (fig. uit [35])

Om de structuur plaatselijk op te warmen kan men ook expliciet het betreffende deel opwarmen
met een meandervormige verwarmer. In [36] werd er een micro-grijper gemaakt in SU8 waarbij
er een thermische actuator werd gebruikt. Deze actuator bestaat hier ook uit een warme en
een koude arm. De warme arm wordt hier expliciet opgewarmd door de meandervormige
verwarmer (figuur 3.15). Men kan deze techniek gebruiken omdat SU8 een isolator is en
omdat dit materiaal een hoge thermische uitzettingscoëfficiënt heeft (52 ∗ 10−6K−1).
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Figuur 3.14: Plastische vervorming na de initiële assemblage (a) en achterwaartse beweging
na aanleggen van stroom aan de thermische expansie actuator (fig. uit [35])

Thermische actuator met twee warme armen

Bij een u-vormige thermische actuator is het niet altijd even eenvoudig om de koude arm ook
effectief koud te houden terwijl er stroom door vloeit. Dit probleem wordt verholpen bij een
thermische actuator met twee warme armen zoals in figuur 3.16 [25]. Hierbij zal de stroom
enkel door de buitenste warme arm en de binnenste warme arm lopen. Hierdoor loopt er
geen stroom door de koude arm. Dit heeft als voordeel dat de koude arm thermisch niet zal
uitzetten omdat er geen stroom door vloeit. Dit verhoogt de efficiëntie voor de verplaatsing
aangezien al het vermogen dat gedissipeerd wordt in de structuur, bijdraagt tot de uitwijking
van de actuator. De gebogen arm kan nu ook eventueel smaller gemaakt worden. Doordat er
geen stroom door vloeit, is er nu ook niet het effect dat een dunnere gebogen arm meer zal
uitzetten door de toegenomen stroomdichtheid. Door de gebogen arm dunner te maken kan
de uitwijking van de actuator vergroten.

Bij het ontwerp van deze thermische actuator met twee warme armen moet men er op letten
dat de twee warme armen elkaar niet raken als de actuator uitwijkt. Ook bij deze actuator is
het fenomeen van terugbuiging mogelijk bij grote stromen.

In [14] wordt deze thermische actuator verbeterd door de twee warme armen elektrisch te
isoleren van de koude arm. Deze actuatoren werden gefabriceerd in MetalMUMPs en de
gëısoleerde connectie werd gerealiseerd met de nitridelagen in deze technologie (figuur 3.17).
Dit laat toe om nog steeds een mechanische connectie te hebben terwijl er een elektrische
isolatie is. Ook zal de warmtestroom naar de koude arm hierdoor een stuk kleiner zijn. De
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Figuur 3.15: Thermische actuator met meander verwarmer, gebruikt in een micro-grijper (fig.
uit [36])

Figuur 3.16: Thermische actuator met twee warme armen (fig. uit [25])

actuator werd gebruikt in een vergrendelende schakelaar waarbij het signaal langs de koude
arm gerouted werd.

Figuur 3.17: Verbeterde thermische actuator met twee warme armen (fig. uit [14])

Vergelijking in de literatuur

In tabel 3.2 worden verschillende ontwerpen in de literatuur vergeleken. Waarbij (*) wijst op
simulaties of berekeningen.
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3.2.3 V-vormige thermische actuator

Een schematische voorstelling van een v-vormige thermische actuator wordt weergegeven in
figuur 3.18 [20]. In de literatuur worden deze actuatoren ook gebogen-balk (bent-beam) elec-
trothermische actuatoren [20], v-vormige (v-shaped) thermische actuatoren [38], geknikte balk
(buckle-beam) thermische actuator [39] of thermo-mechanische in-plane microactuatoren [40]
genoemd.

Figuur 3.18: V-vormige thermische actuator (fig. uit [20])

Analytisch model voor de v-vormige thermische actuator

Op figuur 3.19 [38] wordt deze thermische actuator weergegeven. De actuatie wordt ver-
oorzaakt door de stijging in temperatuur als er stroom door deze structuur loopt. Door de
thermische uitzetting van het materiaal zal het midden van de structuur zijwaarts (zie figuur
3.19) bewegen omdat de uiteinden vast geklemd zijn. Door de twee benen onder een kleine
hoek te plaatsen kan men meer verplaatsing krijgen dan louter de thermische uitzetting van
een enkelzijdige ingeklemde balk.

Figuur 3.19: V-vormige thermische actuator en inwerkende krachten (fig. uit [38])

Vanwege de symmetrie in de actuator wordt enkel de helft ervan bestudeerd (figuur 3.19).
Aan het symmetrievlak wordt dan een reactiekracht P en een reactiemoment M1 ingevoerd.
Ook wordt er een kracht F/2 uitgeoefend op de halve structuur. De reactiekrachten aan de
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inklemming worden dan:

P0 = P cos θ +
F

2
sin θ (3.51)

T0 = P sin θ − F

2
cos θ (3.52)

M0 = M1 − w(L)P0 − LT0 (3.53)

Waarbij θ de hoek van balk, L de halve lengte van de actuator en w(L) de verticale uitwijking
van de balk volgens de Y-as. In de verdere analyse veronderstellen we dat de vervorming be-
schreven kan worden door een longitudinale verplaatsing u(x) en een transversale verplaatsing
w(x). De volledige rek in de balk wordt dan gegeven door:

εx = ε0x − y
d2w

dx2
(3.54)

ε0x =
du

dx
+

1

2

(
dw

dx

)2

(3.55)

waarbij ε0x de gemiddelde rek is. De term y d
2w
dx2

is afkomstig van de kromming (vergelijking

(A.1)). De term 1
2

(
dw
dx

)2
volgt uit de Taylor-benadering:

√
1 +

(
dw
dx

)2 ≈ 1 + 1
2

(
dw
dx

)2
. Hieruit

kan men de volgende differentiaalvergelijkingen opstellen:

EA(ε0x − α(T (x)− Ts)) = −P0 (3.56)

EI
d2w

dx2
+ P0w = −T0x−M0 (3.57)

waarbij A de oppervlakte van de doorsnede is. T (x) is de lokale temperatuur en Ts is de
temperatuur van het substraat. α is de thermische uitzettingscoëfficient (TCE). Vergelijking
(3.57) volgt uit vergelijking (A.4). De randvoorwaarden waaraan deze vergelijken moeten
voldoen zijn:

w(0) = 0 (3.58)

dw

dx
(0) = 0 (3.59)

dw

dx
(L) = 0 (3.60)

u(0) = 0 (3.61)

u(L) = w(L) tan θ (3.62)

Vergelijking (3.56) en voorwaarden (3.61) en (3.62) geven dan:

−P0L

EA
= w(L) tan θ +

1

2

∫ L

0

(
dw

dx

)2

dx− αTL (3.63)

waarbij T =
∫ L

0 (T (x)− Ts)dx/L de gemiddelde temperatuurstijging is. Vergelijking (3.57)
samen met randvoorwaarden (3.58)-(3.60) geven als oplossing:

w(x) =

(
tan θ − F

2k2EI cos θ

)(
sin kx

k
+

(cos kL− 1) (cos kx− 1)

k sin kL
− x
)

(3.64)
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waarbij k =
√

P0
IE en waarbij vergelijkingen (3.51) en (3.52) gebruikt werden om volgende

relatie op te stellen:
T0

P0
= tan θ − F

2k2EI cos θ
(3.65)

De substitutie van (3.64) in vergelijking (3.63) levert een transcendente vergelijking op in
functie van de kracht F , de gemiddelde temperatuur T en de parameter k:

0 = c(k, F, T )

=
k2IL

A
− αTL+

1

2

(
tan θ − F

2k2EI cos θ

)2

×
(

3L

2
+

sin 2kL

4k

(
1− tan2

(
kL

2

))
+ tan2

(
kL

2

)
L

2

+ tan

(
kL

2

)
4 cos kL− cos 2kL− 3

2k
− 2 sin kL

k

)
+ tan θ

(
2

k
tan

(
kL

2

)
− L

)(
tan θ − F

2k2EI cos θ

)
(3.66)

Deze vergelijking dient dan numeriek opgelost te worden naar de parameter k. De uiteindelijke
verplaatsing δ van de actuator wordt dan:

δ =
w(L)

cos θ
=

(
tan θ − F

2k2EI cos θ

)(
2 tan

(
kL
2

)
− kL

k cos θ

)
(3.67)

Met het oog op het ontwerpen van deze thermische actuator, is het belangrijk om de maximale
spanning in de structuur te kunnen berekenen. Deze maximale spanning wordt veroorzaakt
door de kromming d2w

dx2
en de kracht P0:

σmaxxx = −Eyd
2w

dx2
(L)− k2IE

A
(3.68)

Vullen we (3.64) en y = −b
2 in, dan bekomt men:

σmaxxx = E

(
−k

2I

A
+
bk

2

(
tan θ − F

2k2EI cos θ

)(
cos kL− 1

sin kL

))
(3.69)

Aan de hand van de warmtevergelijkingen kan men volgende differentiaalvergelijking opstellen
([40] en sectie 3.2.1) met J = i

bt en zonder nitride:

d2T

dx2
+
i2ρ0(1 + β(T − Ts))

b2t2Km
− S(T − Ts)Kair

tairtKm
= 0 (3.70)

waarbij ρ0 de resistiviteit van het materiaal van de actuator, i is de totale stroom door de
actuator, Km en Kair zijn de thermische geleidbaarheid van het materiaal en lucht, β is de
thermische weerstandscoëfficient (TCR) en S is een vormfactor die afkoeling langs de zijwan-
den in rekening brengt:

S =
t

b
(
2tair
t

+ 1) + 1 (3.71)
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De oplossing van van (3.70) hangt af van de warmte die gegenereerd wordt en de afkoeling
naar het substraat. Vergelijking (3.70) kan herschreven worden als:

d2T

dx2
+ γ(T − Ts) = − i2ρ0

b2t2Km
(3.72)

met γ gegeven door:

γ =
i2ρ0β

b2t2Km
− SKair

tairtKm
(3.73)

Met de randvoorwaarden T (0) = Ts en dT
dx (L) = 0 heeft het temperatuursprofiel als oplossing:

T (x)− Ts =


i2ρ0(cos

√
γx+tan

√
γL sin

√
γx−1)

γb2t2Km
γ > 0

i2ρ0(cosh
√
|γ|x−tanh

√
|γ|L sinh

√
|γ|x−1)

γb2t2Km
γ < 0

(3.74)

Uitmiddelen over de lengte L levert:

T =


i2ρ0

γb2t2Km

(
tan
√
γL√

γL − 1
)

γ > 0

i2ρ0
γb2t2Km

(
tanh
√
|γ|L√

|γ|L
− 1

)
γ < 0

(3.75)

Met deze vergelijkingen is het nu mogelijk om de uitwijking van de thermische actuator te
berekenen. In appendix C worden de voorgaande uitdrukkingen weergegeven in een script.

Bespreking

Het voordeel van deze actuatoren is dat ze een rechtlijnige beweging veroorzaken en dat meer-
dere actuatoren gemakkelijk gecombineerd kunnen worden om meer kracht te kunnen leveren.
Om warmte te kunnen omzetten in verplaatsing heeft men een warme en een koude arm nodig
bij een u-vormige actuator. Bij een v-vormige actuator wordt de koude arm het substraat,
wat makkelijker koud te houden is dan de koude arm van een u-vormige actuator [38]. De
thermische tijdsconstante is relatief klein door de kleine thermische massa [41]. Hierdoor kan
de actuator sneller opwarmen en afkoelen.

De v-vorm biedt een grote flexibiliteit voor het ontwerp. Indien men meer verplaatsing wil,
kan men de lengte van de benen vergroten. Indien men de lengte van de benen verkort, dan
zal de actuator steviger zijn, en is de kans op knik ook kleiner. De verplaatsing zal hiermee
ook kleiner worden [40]. Ook biedt de hoek een vrijheidsgraad die de verplaatsing sterk kan
bëınvloeden.

Benaderingen bij de thermische modellering

In [40] wordt er een nauwkeuriger model opgesteld waarbij men rekening houdt met straling
en met de temperatuursafhankelijkheid van de thermische geleidbaarheid van polysilicium en
lucht. Het warmteverlies ten gevolge van straling wordt gegeven door:

qrad = εσA(T 4
sur − T 4) (3.76)
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waarbij A de oppervlakte van het element, Tsur de omgevingstemperatuur, σ de Stefan-
Boltzmann constante en ε de emissiviteit [27]. In het onderzoek worden er 3 eindige-elementen-
modellen vergeleken. In het eerste geval wordt kp en kair constant verondersteld, in het tweede
geval is kair temperatuursafhankelijk en kp constant, en in het derde geval zijn beide thermische
geleidbaarheden temperatuursafhankelijk. Als temperatuur voor de lucht werd het gemiddelde
genomen tussen de temperatuur van het substraat en de lokale temperatuur van de structuur.
Ook de elektrische weerstand werd temperatuursafhankelijk verondersteld. Verder wordt er
ook nog vergeleken met een analytisch model, equivalent met differentiaalvergelijking (3.24).

Op figuur 3.20 worden de temperatuursprofielen voor de 4 modellen in lucht weergegeven(halve
lengte = 250µm, b = 3µm, t = 3.5µm). Hierbij werden er meerdere actuatoren in het midden
geconnecteerd op een centrale balk (50µm× 30µm). Op de figuur ziet men dat het analytisch
model goed overeenkomt met het eindige-elementenmodel. Het kleine verschil is te wijten aan
het feit dat het analytische model het warmteverlies via straling niet in rekening brengt. Ook
valt het op dat de centrale balk een veel lagere temperatuur heeft. Dit heeft twee oorzaken.
De warmtegeneratie in dit stuk is lager omdat de stroomdichtheid lager is. De tweede reden
is de relatief grote oppervlakte van de balk zodat deze makkelijker warmte kan afvoeren naar
het substraat. Het kleine verschil tussen het tweede en het derde geval toont dat de tempera-
tuursafhankelijkheid van het polysilicium geen dominante factor is. Wat wel een belangrijke
factor is, is de temperatuursafhankelijkheid van de thermische geleidbaarheid van lucht. Door
de stijgende thermische geleidbaarheid daalde de temperatuur drastisch. Om de efficiëntie
te verhogen werd de actuator ook in vacuüm gesimuleerd. Op figuur 3.21 worden de tempe-
ratuursprofielen in vacuum weergegeven. Het temperatuursprofiel heeft nu een andere vorm
omdat het warmteverlies via conductie naar het substraat niet meer optreedt. Wel is er nog
het verlies via straling.

Uit [40] kan men besluiten dat de thermische geleidbaarheid van lucht sterk temperatuurs-
afhankelijk is. Het is dan ook niet eenvoudig om het temperatuursprofiel op een analytische
manier, nauwkeurig te bepalen. Ook kan men de efficiëntie van de actuator verhogen door in
vacuüm te werken.

In [38] wordt er ook vermeld dat de benaderende formule voor de vormfactor verkeerde re-
sultaten kan geven. Zo zou volgens formule (3.71), de vormfactor gegeven zijn door 2.97 in
hun ontwerp, terwijl parameterfitting van gemeten resultaten eerder een factor 1.15 opleveren.
Dit toont aan dat deze formule in sommige gevallen zeker niet nauwkeurig is, en dat het niet
eenvoudig is om op een analytische manier een nauwkeurige voorspelling te kunnen doen van
het temperatuursprofiel.

Variaties

Indien de actuator een grotere kracht moet kunnen leveren, kan men eenvoudig v-vormige
actuatoren in parallel plaatsen. Indien men meer verplaatsing nodig heeft kan men dit verwe-
zenlijken door de actuatoren in cascade te plaatsen zoals op figuur 3.22 [20]. Door de actuator
te cascaderen kan men ook het vermogenverbruik verlagen om de zelfde uitwijking te bekomen.
Zo heeft de gecascadeerde actuator ongeveer 3 keer minder vermogen nodig dan een enkele
actuator (gelijk aan de primaire actuator van de cascade) voor de zelfde verplaatsing. Als de
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Figuur 3.20: Regime temperatuursprofiel in lucht (i = 5mA) (fig. uit [40])

twee primaire actuatoren aangestuurd worden door dezelfde spanningsbron dan zal er over de
secundaire v-vorm geen spanning staan en zal er hier ook geen stroom lopen. In [28] worden
er ook gecascadeerde v-vormige actuatoren gebruikt, maar wordt de actuator echter anders
geconnecteerd zodat er nu door de hele structuur stroom loopt (figuur 3.22).

Met deze structuur kan men veel grotere verplaatsingen realiseren dan met een enkele v-vormige
actuator. Men moet hierbij echter wel opletten dat de structuur in het vlak blijft. Doordat
de structuur nu een stuk groter is, is de kans op verticale knik (buckling) veel groter. Om dit
fenomeen te vermijden kan men met lagere temperaturen werken of met hogere hoogte-breedte
verhouding werken.

In plaats van de actuator direct op te warmen door stroom door de v-vormige structuur te
sturen, kan men ook deze v-structuur indirect opwarmen. In [13] wordt de structuur opge-
warmd door een poly verwarmer die zich net onder het metaal bevindt. De poly verwarmer
is ingecapsuleerd tussen twee nitride lagen en bevindt zich boven een trench van 25µm diep.
Hierdoor is er minder warmteverlies naar het substraat. Op figuur 3.23 staat de structuur
weergegeven met een detail van de resistieve verwarmer. De structuur werd gemaakt in Me-
talMUMPs.

Vergelijking in de literatuur

In tabel 3.3 worden enkele ontwerpen in de literatuur vergeleken. De waarden aangegeven met
(*) duiden op gesimuleerde waarden.
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Figuur 3.21: Regime temperatuursprofiel in vacuüm (i = 1.4mA) (fig. uit [40])

Figuur 3.22: Cascade van v-vormige thermische actuator (a) (fig. uit [20]), aansturing met
stroom door de gehele structuur (b) (fig. uit [28])
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Figuur 3.23: V-vormige thermische actuator met poly verwarmer eronder (fig. uit [13])
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3.2.4 Thermische modellering

In deze sectie werden de thermische actuatoren besproken. Er werd wat dieper ingegaan
op de analytische modellering omdat deze actuatoren gebruikt zullen worden in het ontwerp
van de bistabiele schakelaar. Uit de opmerkingen over de modellen blijkt dat de thermische
modellering niet eenvoudig is: de vormfactor is niet nauwkeurig bepaald, de thermische geleid-
baarheden van lucht en polysilicium zijn temperatuursafhankelijkheid, warmtetransport tussen
verschillende onderdelen, etc. Eenmaal men de gemiddelde temperaturen van de verschillende
delen van de actuator heeft berekend, zal de mechanische modellering een bruikbaar resulaat
opleveren voor de uitwijking. Deze mechanische modellen gaan in de meeste gevallen wel enkel
op voor kleine uitwijkingen.
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3.3 Elektromagnetische actuatoren

3.3.1 Elektromagnetische actuatoren via Lorentzkracht

Een eerste type van elektromagnetische actuatoren maakt gebruik van de Lorentzkracht om
een verplaatsing te veroorzaken. Deze kracht wordt uitgeoefend op een bewegende lading in
een magnetisch veld, en wordt gegeven door [42]:

~F = q~v × ~B (3.77)

met q de lading, ~v de snelheid en ~B het magnetisch veld. Voor een rechte geleider met lengte
l geldt: ~il = q~v, dus de Lorentzkracht wordt dan:

~F =~i× ~Bl (3.78)

In [42] wordt er een bi-directionele elekrothermomagnetische actuator besproken (figuur 3.24).
Deze actuator gebruikt de thermische uitzetting voor de uitwijking (zoals de v-vormige ther-
mische actuator), en de zin van de stroom om de zin van de uitwijking te bepalen. De actuator
bestaat uit eeen dubbel ingeklemde balk tussen twee contactvlakken. De elektrische stroom
zal voor een opwarming van de geleiders zorgen door het Joule-effect. Deze opwarming zorgt
voor een thermische uitzetting en er wordt een spanning opgebouwd in de geleider. Als deze
spanning te groot wordt treedt er knik op. Dit veroorzaakt de uitwijking van de actuator.

Indien men in de geometrie van de actuator geen voorkeur meegeeft (bijvoorbeeld een kleine
hoek zoals bij de v-vormige thermische actuator), dan is de zin waarin de actuator zal knikken
willekeurig. Door deze actuator echter in een magnetisch veld te plaatsen, zal de Lorentz-
kracht de zin bepalen waarin de actuator zal uitwijken. Een tegengestelde stroomzin zorgt
nog steeds voor de thermische uitzetting, maar de Lorentzkracht is nu ook tegengesteld. Uit
het onderzoek bleek dat deze kracht groot genoeg is om de zin van de uitwijking te bepalen.
De uitwijking ten gevolge van de Lorentzkracht alleen is echter maar een kleine bijdrage ver-
geleken met de uitwijking door de thermische expansie.

Indien men de actuator aanstuurt met een te hoge spanning kan er plastische vervorming
optreden ten gevolge van de te hoge spanning en temperatuur. Eenmaal dit fenomeen is opge-
treden, gedraagt deze actuator zich niet meer bi-directioneel omdat de Lorentzkracht nu niet
meer groot genoeg is om de opgetreden vervorming te overtreffen om zo de zin te bepalen.

Gelijkaardig aan voorgaande actuator is het ontwerp dat besproken wordt in [43]. Hierbij
worden er geen thermische actuatoren, maar elektrostatische actuatoren gebruikt om de Lor-
tentzkracht bij te staan. In dit ontwerp wordt er met een korte stroompuls doorheen de
ophanging, een laterale verplaatsing gerealiseerd vanwege de Lorentzkracht. Deze verplaatsing
zorgt er tevens voor dat de platen van de condensator dichter bij elkaar komen te staan (figuur
3.25). Door nu een spanning aan te leggen aan de condensator, blijft de actuator in deze po-
sitie door de elektrostatische kracht. Deze actuator werd gebruikt in een schakelaar, waarbij
het bi-directioneel karakter van deze actuator gebruikt kan worden om het probleem van de
adhesie van de contacten te vermijden. Een andere werkingsmode van dit ontwerp is om de
condensatoren altijd onder spanning te houden en via de Lorentzkracht te schakelen tussen de
twee stabiele posities (zie zijwaartse instabiliteit bij kamvormige elektrostatische actuatoren:
sectie 3.1.2).
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Figuur 3.24: Bi-directionele elektrothermomagnetische actuator (fig. uit [42])

Figuur 3.25: Bi-directionele elektrostatische magnetische actuator (fig. uit [43])

3.3.2 Elektromagnetische actuatoren via verandering van reluctantie

Een andere manier om een elektromagnetische actuator te maken is door gebruik te maken
van verandering in magnetische reluctantie. Deze magnetische reluctantie R geeft het verband
tussen de magnetomotorische kracht Ni en de flux Φ [44]:

Ni = ΦR (3.79)

De opgeslagen magnetische energie wordt dan gegeven door [44]:

U =
1

2
Φ2R (3.80)

waarbij de algemene uitdrukking voor de reluctantie gegeven wordt door:

R =
l

µ0µrA
(3.81)

waarbij l de lengte van het magnetische pad, µ0 de magnetische permeabiliteit, µr de relatieve
permeabiliteit en A de doorsnede van de magnetische flux. Analoog als bij de elektrostatische
actuatoren wordt de kracht gegeven door:

~F = ∇U (3.82)

Steunend op het voorgaande principe werd er in [45] een elektromagnetische actuator ont-
wikkeld. Hierbij werd er een u-vormige elektromagneet ontworpen op een ferromagnetisch
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substraat. De spoel bestond uit meerdere koperen metalisatielagen, en de kern werd gefabri-
ceerd door het elektroplaten van NiFe. Door het activeren van de u-vormige elektromagneet
kan een opgehangen plaat uit NiFe aangetrokken worden (figuur 3.26).

Figuur 3.26: Aantrekking van opgehangen plaat door elektromagneet (fig. uit [45])

De aantrekkingskracht kan berekend worden met de methode hierboven. In figuur 3.26 loopt
de flux door vier verschillende stukken: de u-vormige elektromagneet, de eerste lucht opening,
de bovenplaat en de tweede lucht opening. De totale reluctantie wordt dan:

Rtot =
2lg
µ0Ag

+
lc

µ0µrcAc
(3.83)

waarbij lg en Ag, en lc en Ac de lengte en de doorsnede van de flux zijn van respectievelijk
de luchtlaag en de bovenplaat. De reluctantie van de u-vorm met het substraat werd hier
verwaarloosd. De magnetische aantrekkingskracht wordt dan gegeven door:

~F = ∇(Ni)2

2Rtot
= − µ0Ag(Ni)

2

(2lg +
Aglc
Acµrc

)2
~ey (3.84)

waarbij enkel de reluctantie van de luchtlaag verandert (via lg) bij verplaatsing van de boven-
plaat.

Een nadeel van voorgaand ontwerp is dat men twee metalisatielagen nodig heeft om de spoel
te fabriceren. Men kan echter ook gebruik maken van slechts één metalisatielaag door het
magnetisch veld op te wekken in een meandervormige structuur [46]. Het werkingsprincipe
is gelijkaardig als bij een gewone spiraalvormige spoel, de bovenplaat wordt nog altijd aan-
getrokken. Het verschil is nu dat de magnetische flux niet meer opgeteld wordt voor iedere
wikkeling maar eerder gedistribueerd is. Figuur 3.27 toont het fluxpatroon en hoe nabijgelegen
fluxstromen optellen in de kernen.

Figuur 3.27: Magnetisch veld van een meandervormige stroomvoerende geleider (fig. uit [46])
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Hoofdstuk 4

Contact en isolatie

Naast het bistabiele karakter van de schakelaar en een gepaste actuator voor het omschakelen,
is het contact van de schakelaar ook belangrijk. In dit hoofdstuk wordt er dieper ingegaan hoe
men de contactweerstand kan verlagen. Ook wordt de isolatie van de schakelaar bestudeerd.
Dit is niet alleen de isolatie tussen de contacten in geopende toestand, maar ook de isolatie
tussen de signaalpaden en de actuatoren.

4.1 Contact

4.1.1 Serie en shunt configuratie

In de literatuur vindt men ook veel MEMS schakelaars terug voor RF-toepassingen. Hierbij
maakt men een onderscheid tussen een serie schakelaar en een shunt schakelaar [6]. Bij de
serie configuratie zit de schakelaar in het signaalpad. In de aantoestand is de schakelaar dan
gesloten. Bij de shunt configuratie zit de schakelaar tussen het signaalpad en de massa. In
de aantoestand staat de schakelaar open, zodat het signaal ongehinderd verder kan. Als de
schakelaar gesloten is zullen er grote reflecties optreden en keert het signaalvermogen terug
naar de bron. Voor hoge frequenties (10− 50GHz) wordt er aangeraden om te werken met de
shunt configuratie, en voor lage frequenties (< 10GHz) met de serie configuratie. Aangezien
de beoogde toepassing van de microswitch geen gebruik maakt van deze hoge frequenties zal
er in deze literatuurstudie enkel aandacht besteed worden aan de serie configuratie.

4.1.2 Contactvorm

In [8] werden verschillende alternatieve contactvormen geprobeerd (figuur 4.1). Uit de studie
bleek dat deze contactvormen allemaal een slechtere contactweerstand hadden dan het contact
met twee vlakke platen. Het probleem met deze alternatieve contacten is dat er slechts een
puntcontact (in 2D) optreedt, waardoor het contactoppervlak relatief klein blijft.

Bij het gebruik van een dwarsligger die twee signaalpaden moet connecteren, maakt men
meestal gebruik van een flexibele connectiestructuur zodat deze dwarsligger in een beperkte
mate kan draaien (figuur 4.2) [8]. Dit heeft het voordeel dat de krachten beter verdeeld kunnen
worden op beide contacten. Als er door procesvariaties het ene contact eerder sluit dan het
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Figuur 4.1: Verschillende contact geometrieën (fig. uit [8])

andere, kan dit voor problemen zorgen als de dwarsligger niet kan draaien. Ook biedt het de
mogelijkheid om beter contact te maken als de zijwanden niet perfect parallel zijn. Om de-
zelfde redenen werd in [2] het contact bevestigd op een flexibele ringvormige structuur (figuur
2.16).

Figuur 4.2: Vlak contact met flexibele connectie (fig. uit [8])

Bij het ontwerp met het LDBM [1] (figuur 2.9) werd er gebruik gemaakt van v-vormige con-
tacten. Dit heeft het voordeel dat men meer contactoppervlakte heeft, en dat de connectie-
structuur automatisch gealigneerd wordt bij het maken van het contact. In [47] en [48] maakt
men ook gebruik van een wigvorm om meer contactoppervlak te maken.

In [49] wordt er ook gebruik gemaakt van een wigvormig contact, maar deze keer uitgevoerd
met gekartelde randen op het contactoppervlak (figuur 4.3). Iedere keer als het contact ge-
maakt wordt, zullen de contacten door de wigvorm over elkaar schuiven. Hiermee worden
eventuele deeltjes of gegenereerde micro-lasverbindingen in de groeven geduwd, en wordt het
oppervlak gereinigd, iedere keer als er een contact gemaakt wordt.

4.1.3 Contactdruk

Om een goed contact te vormen is het nodig dat de contacten met een zekere kracht tegen
elkaar gedrukt worden. Volgens [50] is er voor een goud contact een kracht van 0.1mN nodig
om een stabiele contactweerstand te hebben. Met deze kracht is de contactweerstand van de
grootteorde 10mΩ. Als de contactweerstand groter dan 1Ω mag zijn, is een kracht van 10µN
al voldoende. In [47] gebruikt men als vuistregel 100µN voor een contactweerstand van 0.1Ω.
In [51] rapporteert men contactweerstanden van 70− 120mΩ voor krachten van 100− 500µN
en contactweerstanden lager dan 350mΩ voor krachten groter dan 30µN .
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Figuur 4.3: Wig-vormig contact met gekartelde oppervlakken (fig. uit [49])

Het goud dat geplated wordt in het MetalMUMPs proces kan een vrij ruw oppervlak hebben.
Zo wordt de rms ruwheid van het oppervlakte geschat op 1µm [47]. Hierdoor is het werkelijke
contactoppervlak een stuk kleiner dan de oppervlakte van de gerealiseerde structuur. Na ver-
loop van tijd zal dit ruw oppervlak beginnen slijten en zal de effectieve oppervlakte toenemen,
waardoor de contactweerstand zal afnemen [4].

Als twee ruwe metalen oppervlakken tegen elkaar gedrukt worden, zullen deze maar op een
enkele kleine plaatsen effectief contact maken. Als er vervolgens stroom vloeit door dit con-
tact, zal er als gevolg van de temperatuurstijging plastische vervorming optreden in de hoogste
toppen van het oppervlak [47] [48] [51]. Dit zal de effectieve oppervlakte doen toenemen waar-
door ook het lokale vermogenverbruik en de temperatuur daalt. Zo wordt er waargenomen
dat de contactweerstand daalt bij toenemende stroom door de schakelaar, omdat er dan meer
contactoppervlaken worden gecreëerd door de plastische vervorming. Door dit fenomeen kan
het ook nodig zijn om de schakelaar eerst enkele keren een zekere stroom te doen schakelen
(hot switching), alvorens men een lage contactweerstand bekomt.

Doordat er twee propere contacten tegen elkaar gedrukt worden, kan er een metallische binding
ontstaan op sommige contactplaatsen. Hierdoor moet er een zekere adhesiekracht overwonnen
worden om de contacten weer uit elkaar te trekken. Aangezien goud voor een relatief hoge
adhesiekracht zorgt, wordt er in [50] aangeraden om met AuNi5 (goud-nikkel legering met 5%
Ni) of rhodium (Rh) te werken. Goud heeft echter wel een lagere contactweerstand.

4.1.4 Vloeibare contactmaterialen

De contactweerstand kan aanzienlijk verlaagd worden indien men gebruik maakt van een drup-
pel geleidende vloeistof. Zo wordt er in [47] gebruik gemaakt van Galinstan (vloeibare legering
van gallium, indium en tin) dat werd opgedampt op de contacten. Deze vloeistof heeft de
eigenschap dat ze vele metalen kan bevochtigen waaronder goud. Dit heeft het voordeel dat er
nu veel minder kracht nodig is om een goed geleidend contact te bekomen. Er worden waarden
gerapporteerd van 0.015Ω. Een mogelijk risico van deze techniek is dat de druppel de twee
contacten verbindt als de schakelaar in de uit-toestand staat.

Gelijkaardig als hierboven wordt er in [52] gebruik gemaakt van een kwikdruppel. Op figuur
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4.4 wordt dit contact gëıntegreerd in een schakelaar met een capacitieve actuator. Door een
spanningsverschil aan te leggen tussen de flexibele balk en de elektrode, kan men deze balk
tegen de kwikdruppel trekken. Bij het opdampen zal het kwik zich preferentieel op het goud
afzetten. De kwikdruppel wordt op zijn plaats gehouden door de aanwezigheid van een klein
stukje goud waarop het kwik zich goed hecht. Ook hier is het voordeel van deze techniek dat
men lagere contactweerstanden bekomt. Een ander voordeel is dat de contacten niet zullen
stuiteren als de schakelaar sluit. Een probleem dat optrad bij dit ontwerp was dat de flexibele
arm in de kwikdruppel kon blijven kleven, en dat de veerkracht niet sterk genoeg was om deze
kracht te overwinnen.

Figuur 4.4: Schakelaar met kwikdruppel (fig. uit [52])

4.2 Isolatie

4.2.1 Isolatie tussen de contacten

Aangezien het vrij ongewenst is dat een schakelaar zou doorslaan als deze open staat, wordt
er nu dieper ingegaan op de minimale spatiëring die nodig is tussen de contacten.

De doorslagspanning van veelvoorkomende gassen in een uniform veld wordt meestal beschre-
ven door de wet van Paschen. Deze geeft een uitdrukking voor de doorslagspanning in functie
van de spatiëring tussen de elektroden en de druk van het tussenliggende gas:

V =
BPd

lnPd− ln [αd]c
A

(4.1)

waarbij V de doorslagspanning, P de druk van het gas, d de spatiëring en A, B en [αd]c con-
stant worden verondersteld voor een gegeven gas [53]. Gefitte waarden voor deze constanten

in lucht zijn B = 329V m−1(Pa)−1 en ln [αd]c
A = −1.07. Uit deze formule ziet men dat de

doorslagspanning enkel een functie is van het product van de druk P en de spatiëring d.

De oorzaak van deze doorslag is het Townsend lawine effect [54]. Hierbij worden vrije elektro-
nen door het sterke elektrische veld zodanig versneld dat ze in staat zijn om neutrale atomen
of moleculen te ioniseren. Deze ionisatie zal op haar beurt ook elektronen vrijgeven die dan
ook zullen versnellen. Bij grote elektrische velden leidt dit tot een lawine effect en treedt er
doorslag op.

Men zou ook kunnen stellen dat doorslag in lucht niet mogelijk is voor spanningen lager dan
±325V . Deze stelling gaat echter niet op voor zeer kleine spatiëringen van enkele micrometer
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tussen de elektroden [55]. Formule (4.1) gaat echter enkel op voor spatiëringen groter dan
10µm. Voor spatiëringen kleiner dan 5µm wijken de waarden van de doorslagspanning zeer
sterk af van deze wetmatigheid [53] [56].

Ook is de doorslagspanning bij deze kleine spatiëringen niet meer afhankelijk van de druk [53].
Experimenteel vindt men dat voor spatiëringen kleiner dan 4µm de doorslagspanning zich
gedraagt zoals in vacuüm. Het kritisch veld dat hiermee overeenkomt is ongeveer 100MVm−1

voor lucht [55]. In [53] wordt er een evenredigheid gerapporteerd van 5 ∗ 107V m−1 voor nikkel
elektroden met een spatiëring kleiner dan 1.5µm.

In figuur 4.5 worden de doorslagspanningen weergegeven voor verschillende spatiëringen voor
messing, nikkel en aluminium [56]. Koper en ijzer gaven een gelijkaardig resultaat als respec-
tivelijk messing en nikkel. In [54] en [50] worden er gelijkaardige curven gerapporteerd.

Figuur 4.5: Doorslagspanning in functie van spatiëring tussen elektroden in lucht (fig. uit
[56])

De afwijking van de wet van Paschen voor kleine spatiëringen zoals hierboven besproken is
enkel geldig voor metalen. In [57] wordt er gerapporteerd dat de doorslagspanning tussen twee
elektroden in silicium vrij goed de Paschen wetmatigheid volgt (figuur 4.6). Hierbij zal de
doorslagspanning terug toenemen als de afstand tussen de elektroden kleiner wordt dan 2µm.

In [53] en [56] wordt er ook vermeld dat de microscopische geometrie van het oppervlakte ook
een belangrijke invloed kan hebben op de doorslagspanning. Zo kunnen scherpe oneffenheden
lokaal een verhoging van het elektrische veld veroorzaken. In de experimenten werd er dan
ook enkel gewerkt met zeer fijn gepolijste oppervlakken.

Het doorslaan van de luchtlaag tussen de elektroden kan destructieve gevolgen hebben [53]
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Figuur 4.6: Doorslagspanning in functie van spatiëring in lucht voor elektroden uit metaal en
silicium (fig. uit [57])

[57] [51]. Zo kunnen er aan het oppervlakte waar de doorslag plaats vond, kraters en heuvels
ontstaan van 2µm. Een mogelijke verklaring die in het onderzoek wordt gegeven, is dat het
metaal lokaal smelt en uiteindelijk verdampt om zo naar de anode te bewegen. Het massa-
transport tussen de elektrodes werd ook vastgesteld aan de hand van spectrografie van het
oppervlakte van de anode.

4.2.2 Isolatie tussen signaalpad en actuatoren

Naast de isolatie tussen de contacten, moet er ook voldoende isolatie zijn tussen de signaalpa-
den en de actuatoren. Meestal is het ongewenst dat de aansturing van de actuator, het signaal
zou verstoren.

In [20] gebruiken ze een techniek zonder extra masker stappen om een v-vormige thermische
actuator te isoleren van de rest van de structuur. Op het punt waar het gëısoleerd moet zijn
wordt de balk onderbroken. Daarna wordt er een diëlectricum afgezet over de volledige wafer.
Als diëlectricum kan men gebruik maken van PECVD nitride, LPCVD nitride of siliciumoxide.
Ten slotte wordt het diëlectricum anisotroop droog weggeëtst zonder masker. Hierbij blijft het
diëlectricum aan de zijwanden behouden en zijn ook de inkepingen opgevuld. Om de thermi-
sche isolatie te verhogen kan men meerdere inkepingen in serie plaatsen. Figuur 4.7 toont de
gerealiseerde isolatiestructuur.

Een andere manier om de actuator en het signaalpad te isoleren is om de polysilicium con-
nectiestructuur ongedopeerd te laten [58]. Teststructuren van ongedopeerd silicium met een
doorsnede van 8µm × 2µm en een lengte van 10µm tot 40µm, toonden een lekstroom van
minder dan 3nA bij een spanning van 15V . Hierbij neemt de lekstroom echter wel toe met
toenemende temperatuur, wat meestal het geval is indien men thermische actuatoren gebruikt.
Op lange termijn kan er ook diffusie van de doopstof optreden van het gedopeerde gedeelte
naar het ongedopeerde gedeelte. Het ongedopeerd polysilicium heeft naast een lage elektri-
sche geleidbaarheid, ook een lage thermische geleidbaarheid. Deze thermische geleidbaarheid
is ongeveer 13.8Wm−1K−1 en is vergelijkbaar met deze van siliciumnitride.
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Figuur 4.7: Isolatie door een inkeping op te vullen met diëlectricum (fig. uit [20])

In [47] wordt er gebruik gemaakt van het nitride in het MetalMUMPs proces om de elektrische
en thermische isolatie te realiseren. Hierbij worden de verschillende onderdelen in de struc-
turele laag (nikkel) vastgeankerd op een los stuk nitride. In het proces is het ook mogelijk
om een trench te etsen onder de structuur. Boven deze trench kan men ook nitridebruggen
realiseren die de structuur kunnen ondersteunen.

Deze techniek werd ook toegepast in de schakelaar in [14] (figuur 3.17). Hierbij werd het
signaalpad (koude arm) gëısoleerd van de twee warme armen doordat deze twee structuren
vastgeankerd waren op een los stuk siliciumnitride. Andere ontwerpen waarbij men de ther-
mische actuator isoleert van het signaalpad met nitride worden gegeven in [13] en [59].

4.3 Conclusies voor het ontwerp van het contact

In dit hoofdstuk werden enkele overwegingen besproken bij het ontwerp van een contact voor
een schakelaar. Hierbij is het belangrijk dat er voldoende contactoppervlak is, waardoor het
niet aan te raden is om puntcontacten te gebruiken. Ook is er voldoende kracht nodig om een
zeer lage contactweerstand te bekomen. Voor 100µN is deze weerstand van de grootteorde
0.1Ω. Om met minder kracht een betere contactweerstand te bekomen kan men eventueel
werken met geleidende vloeistoffen op de contacten, maar dit is meestal moeilijk te realiseren.

De doorslagspanning van een open contact is afhankelijk van het product van de druk en de
afstand voor spatiëringen groter dan 10µm en wordt beschreven door de wet van Paschen.
Voor spatiëringen kleiner dan 5µm zijn de voorspellingen van deze wet niet meer accuraat.
In lucht is de doorslagspanning ongeveer 325V met een spatiëring van 5µm. Voor kleinere
spatiëringen daalt deze doorslagspanning sterk.
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Hoofdstuk 5

Keuze van technologie

5.1 Overwegingen

5.1.1 PolyMUMPs - MetalMUMPs

Omdat er voor deze thesis maar een beperkt aantal processen voorhanden zijn, worden er hier
verder slechts twee processen vergeleken: PolyMUMPs en MetalMUMPs. Deze twee processen
maken deel uit van het commercieel programma MUMPs van MEMSCAP. Het PolyMUMPs
proces bestaat uit twee structurele polylagen die losgemaakt kunnen worden door het wegetsen
van het opofferingsoxide. Bij MetalMUMPs is er maar één structurele laag van electroplated
nikkel. Deze technologie maakt het mogelijk om zijwanden te platen met goud en om een
trench onder de structuur te etsen.

5.1.2 Horizontaal - verticaal

Men kan microschakelaars indelen in horizontale en verticale schakelaars. Bij horizontale scha-
kelaars gebeurt de beweging in het vlak en wordt er contact gemaakt door de zijwanden tegen
elkaar te drukken. Bij verticale schakelaars wordt er meestal gebruik gemaakt van een opge-
hangen plaat of een ingeklemde balk, die door verticale aantrekking contact maakt met het
signaalpad.

Aangezien het de bedoeling is om een bistabiele schakelaar te maken is de horizontale topolo-
gie eenvoudiger te realiseren. Men heeft immers meer vrijheid om de bistabiele structuur te
realiseren door de definitie van het masker. De verticale topologie biedt veel minder vrijheid
aangezien men vast zit aan de sequentie van lagen. Een verticaal bistabiel systeem zou er
bijvoorbeeld in kunnen bestaan om een dubbel ingeklemde balk onder compressieve spanning
te realiseren. Indien het het traagheidsmoment Izz groter is dan Ixx of Iyy dan zal deze balk
uit het vlak kunnen knikken. Om voor dit potentieel systeem een actuator te ontwerpen is
dan ook niet eenvoudig.

Ook is er met een verticale topologie niet veel spatiëring mogelijk tussen de contacten. In
sectie 4.2.1 werd er aangegeven dat voor spanningen van 200 − 300V een spatiëring nodig is
van 5µm. Deze verplaatsingen zijn veel eenvoudiger te realiseren in het vlak dan loodrecht op
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het vlak.

Doordat het eenvoudiger is om een horizontale schakelaar te maken, is het ook handig als de
technologie dit gemakkelijk toelaat. In MetalMUMPs kan men hoogte-breedte verhoudingen
realiseren van 20

8 . De dikte van de structurele laag is 20µm en de minimale lijnbreedte is
8µm. Met zulke structuren is het oppervlaktetraagheidsmoment in de x- of y-richting groter
dan in de z-richting, wat de beweging in het vlak vergemakkelijkt. In PolyMUMPs kan men
structuren realiseren van 2µm breed, maar deze zijn dan ook 2µm hoog. Door de twee poly-
lagen op elkaar te leggen kan men diktes verkrijgen van 3.5µm maar er wordt in deze gevallen
aangeraden om de breedte van deze structuren ook minstens 3.5µm te maken [60]. Hierdoor
zijn deze structuren in PolyMUMPs minder geschikt voor buigingen in het vlak.

5.1.3 Scharnieren

Doordat men in PolyMUMPs beschikt over twee losmaakbare lagen, is het mogelijk om hier-
mee scharnieren te realiseren. In de eerste structurele laag maakt men dan een ringvormige
structuur, en in de tweede structurele laag kan men dan de spil vervaardigen die geankerd is
aan het substraat en de ring gedeeltelijk afdekt. Hierdoor kan men scharnierende structuren
maken die niet kunnen ontsnappen. Om een scharnier te realiseren op een losse structuur kan
men de techniek gebruiken zoals in [11] (figuur 2.11).

In MetalMUMPs is het echter niet mogelijk om degelijke scharnieren te realiseren. Men zou
eventueel als extra structurele laag het nitride met het poly kunnen gebruiken, maar de dikte
van deze structuur zou veel te dun zijn in vergelijking met de bedoelde structurele laag uit
nikkel. In de literatuur vindt men deze combinatie dan ook niet terug. Als alternatief voor
scharnieren wordt er gewerkt met dunne flexibele connecties. Hierbij worden er plaatselijk ver-
smallingen gemaakt in de structuur waardoor er een zekere beweegbaarheid mogelijk wordt.
Deze connecties kunnen echter wel maar plooien over een beperkte hoek, en er is ook steeds
een reactiemoment dat de structuur in zijn oorspronkelijke toestand wil brengen.

5.1.4 Actuatoren

Zowel in PolyMUMPs als MetalMUMPs kan men capacitieve actuatoren maken. Bij Poly-
MUMPs kan men een parallelle plaat actuator realiseren tussen de verschillende polylagen.
Ook zijn kamstructuren mogelijk in deze technologie. Een klein nadeel bij deze kamstructu-
ren is dat de hoogte van de laag (2 − 3.5µm) vrij beperkt is waardoor de kracht per vinger
niet zeer groot is. Een voordeel is dan weer de kleine spatiëring (2µm) die mogelijk is tussen
de vingers. In MetalMUMPs is deze spatiëring echter groter (8µm) maar is de hoogte van
de vinger ook groter (20µm) waardoor er meer kracht mogelijk is per vinger. De benodigde
oppervlakte is wel een stuk groter. Om dit te verhelpen wordt er soms gebruik gemaakt van
de goldplating aan de zijwanden om deze spatiëring te verminderen [6]. Aangezien de dikte
van deze goldplating 1− 3µm is, is het via deze manier mogelijk om een spatiëring tussen de
vingers te realiseren van 2− 6µm.
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Ook thermische actuatoren zijn in beide technologieën mogelijk. In PolyMUMPs zijn de voor-
naamste thermische actuatoren de u- en v-vormige thermische actuatoren. In MetalMUMPs
maakt men ook meestal gebruik van v-vormige actuatoren. De klassieke u-vormige thermi-
sche actuatoren zijn moeilijker te realiseren in deze technologie aangezien de hoge thermische
geleidbaarheid er voor zorgt dat een temperatuursverschil in de warme en de koude arm moei-
lijk te realiseren valt. Als alternatief voor de u-vormige thermische actuator kan men in deze
technologie gebruik maken van de thermische actuator met twee warme armen. MetalMUMPs
heeft ook nog het voordeel dat nikkel een relatief grote thermische uitzettingscoëfficiënt heeft
(1.27 ∗ 10−5K−1). Dit is 4.5 keer groter dan deze voor polysilicium in PolyMUMPs [61]. Door
deze grote TCE kan men bij lagere temperaturen werken om de zelfde uitzetting te realiseren.

5.1.5 Contact

Hierbij heeft MetalMUMPs het grote voordeel dat de technologie toelaat om de zijwanden te
goldplaten. Hiermee heeft men al meteen en relatief goed contactmateriaal. In PolyMUMPs
is er de mogelijkheid om op de Poly 2 laag een goudlaag af te zetten. Deze laag moet echter
wel genoeg van de rand blijven om een betrouwbare structuur te bekomen. Hierdoor kan men
voor zijwaarts contact niet echt gebruik maken van het goud. Met PolyMUMPs zou men een
extra back-end stap nodig hebben om bijvoorbeeld de contacten te sputteren met goud. Het
is echter niet eenvoudig om lokaal goud af te zetten op een structuur die al is losgemaakt.

In [48] wordt de designrule betreffende de omsluiting van Metal door Poly 2 overtreden om
zo toch een zijwaarts contact van goud mogelijk te maken in PolyMUMPs (figuur 5.1). In
[62] werden er gelijkaardige technieken gebruikt om een goud-goud contact te realiseren. Het
probleem dat hierbij kan optreden is dat het goud aan de rand kan afbreken. Hierdoor heeft
men geen betrouwbaar contact.

Figuur 5.1: Goud-goud contact in PolyMUMPs (fig. uit [48])
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5.1.6 Isolatie

In PolyMUMPs beschikt men niet echt over eenvoudige manieren om het signaalpad en de
actuator te isoleren. Dit houdt in dat de actuator ofwel altijd verbonden blijft met het sig-
naalpad, ofwel er los van staat en er tegen kan duwen. In beide gevallen wordt het signaal dan
verstoord (bijvoorbeeld kortgesloten of een te hoge spanning) bij het aan- of uitschakelen van
de schakelaar. Indien de actuator verbonden blijft met het signaalpad zijn er ook twee externe
schakelaars (transistors) nodig die de actuator aan de twee klemmen kan afschakelen.

In MetalMUMPs daarentegen beschikt men wel over eenvoudige technieken om de actuator te
isoleren van het signaalpad. Meestal wordt er dan gebruik gemaakt van de twee nitridelagen.
Zo is het in deze technologie mogelijk om twee onderdelen in de structurele laag vast te anke-
ren op een stuk nitride. Door het omliggende nitride weg te etsen en door een trench te etsen
onder de gehele structuur (dus ook onder het nitride) is het mogelijk om een gëısoleerd stuk
nitride te realiseren dat op twee plaatsen is vastgeankerd aan de structurele laag.

5.1.7 Keuze van de technologie

Uit deze voorgaande overwegingen werd er besloten om voor MetalMUMPs te kiezen. Hierdoor
zal de structuur iets groter uitvallen dan in het geval van PolyMUMPs, maar daartegenover
staat de betere elektrische geleidbaarheid en isolatie van de materialen in het MetalMUMPs
proces. Ook de grotere hoogte-breedte verhouding is handiger voor laterale bewegingen.

5.2 MetalMUMPs

5.2.1 Inleiding

MetalMUMPs is een proces van MEMSCAP dat toelaat om prototype MEMS te fabriceren
[63]. Naast MetalMUMPs biedt MEMSCAP ook PolyMUMPs en SOIMUMPs aan.

Figuur 5.2 toont een dwarsdoorsnede van een microrelay in MetalMUMPs. In dit proces
wordt er als structureel materiaal gebruik gemaakt van electroplated nikkel. Dit nikkel doet
ook dienst als elektrische interconnectie. In het proces is er ook polysilicium beschikbaar.
Dit kan gebruikt worden als weerstand, mechanische structuur of voor kruisingen bij het
elektrisch routen. Als elektrische isolatie kan men gebruik maken van het siliciumnitride.
Om de structuren te releasen gebruikt men PSG-oxide als opofferingslaag. Verder kan er ook
nog een trench geëtst worden onder de structuren. Hierdoor is de structuur beter thermisch
gëısoleerd, wat de efficiëntie verhoogt bij thermische actuatoren. Tot slot kunnen de zijwanden
van de nikkelstructuren geplated worden met goud.
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Figuur 5.2: Dwarsdoorsnede van een microrelay in MetalMUMPs (lagen in figuur 5.3) (fig. uit
[63])

Figuur 5.3: Legende voor de lagen in MetalMUMPs (fig. uit [63])

5.2.2 Process flow

Het proces start met een N-type silicium wafer (100-oriëntatie) met hoge resistiviteit. Er
wordt een laag siliciumoxide gegroeid op de wafer van 2µm dik. Dit isolatie oxide zorgt
voor de elektrische isolatie van het substraat. Hierna wordt er een 0.5µm dikke laag PSG
afgezet (Oxide 1)(figuur 5.4). Dit oxide is een eerste opofferingslaag en zorgt er voor dat het
bovenliggende nitride wordt gereleased op het einde van de process flow. Ook zal dit oxide
ervoor zorgen dat het mogelijk wordt om een trench te etsen in het substraat.

Figuur 5.4: Afzetting Oxide 1 (lagen in figuur 5.3) (fig. uit [63])

Na de afzetting van Oxide 1, wordt de wafer gecoated met fotoresist en belicht door een masker
(OXIDE1). Na de ontwikkeling wordt de belichte fotoresist verwijderd. Een natte chemische
etsstap verwijdert dan het PSG oxide. Hierna wordt de fotoresist chemisch gestript (figuur
5.5).

Figuur 5.5: Patroonvorming Oxide 1 (lagen in figuur 5.3) (fig. uit [63])

Vervolgens wordt een 0.35µm dikke siliciumnitride laag afgezet (Nitride 1). Dit nitride zal
samen met Nitride 2 het polysilicium incapsuleren. De nitridelagen zullen ook het substraat
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afdekken op de plaatsen waar een geen trench geëtst moet worden. Het nitride kan ook ge-
bruikt worden voor mechanische structuren die elektrisch gëısoleerd moeten worden.

Meteen na de afzetting van Nitride 1 wordt er een 0.7µm dikke polysilicium film afgezet
(figuur 5.6), gevolgd door een implantatie en een annealing stap. De patroonvorming van het
polysilicium gebeurt door middel van het POLY masker (figuur 5.7).

Figuur 5.6: Afzetting Nitride 1 en Poly (lagen in figuur 5.3) (fig. uit [63])

Figuur 5.7: Patroonvorming Poly (lagen in figuur 5.3) (fig. uit [63])

Vervolgens wordt er een tweede laag siliciumnitride afgezet (Nitride 2) (figuur 5.8). Nitride 1
en Nitride 2 worden vervolgens samen geëtst door middel van RIE aan de hand van het masker
NITRHOLE (figuur 5.9). Hierbij zal Nitride 1 niet weggeëtst worden als deze bedekt blijft
met Poly.

Figuur 5.8: Afzetting Nitride 2 (lagen in figuur 5.3) (fig. uit [63])

Figuur 5.9: Patroonvorming Nitride 1 en Nitride 2 (lagen in figuur 5.3) (fig. uit [63])

Hierna wordt een 1.1µm dikke laag PSG afgezet (figuur 5.10). Dit Oxide 2 is de tweede
opofferingslaag die de nikkel structuren zal releasen.

Figuur 5.10: Afzetting Oxide 2 (lagen in figuur 5.3) (fig. uit [63])

Oxide 2 wordt vervolgens geëtst met het masker METANCH. Hierna wordt de fotoresist nog
niet direct verwijderd, maar wordt het Anchor Metal afgezet. Dit is een chroom laagje van
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10nm en een platina laagje van 25nm. Nu volgt het verwijderen van de fotoresist en zal er
gelijktijdig de patroonvorming van het Anchor Metal optreden door het liftoff proces (figuur
5.11).

Figuur 5.11: Patroonvorming Oxide 2, afzetting Anchor Metal en liftoff (lagen in figuur 5.3)
(fig. uit [63])

Hierna wordt de Plating Base afgezet. Deze laag (500nm koper en 50nm titaan) bedekt de
hele wafer en dient als seed-layer voor de electroplating stap. De wafers worden gecoated met
een dikke laag fotoresist en belicht met het masker METAL (figuur 5.12). Dit vormt als het
ware een mal voor de electroplating van het nikkel.

Figuur 5.12: Afzetting Plating Base (niet op figuur) en vorming van de mal (lagen in figuur
5.3) (fig. uit [63])

Nu volgt het electroplaten van nikkel in de mal van fotoresist (figuur 5.13). Ook wordt er
een goud laagje geplated boven op het nikkel. Het nikkel (20µm) en het goud laagje (0.5µm)
vormen samen de Metal laag. Het goud boven op het nikkel is een ideaal materiaal om de
elektrische connecties te wire bonden. Deze Metal laag is de belangrijkste structurele laag
en de belangrijkste laag voor elektrische interconnectie. Na deze stap wordt de mal weer
verwijderd (figuur 5.14).

Figuur 5.13: Electroplaten van Metal (lagen in figuur 5.3) (fig. uit [63])

Figuur 5.14: Verwijderen van de mal in fotoresist (lagen in figuur 5.3) (fig. uit [63])
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Uiteindelijk kan men ook goud (Sidewall Metal) platen aan de zijwanden van de nikkel structu-
ren op de plaatsen gedefinieerd door het masker GOLDOVP. De wafers worden gecoated met
fotoresist en er worden eerst grotere vensters in het fotoresist gemaakt dan gedefinieerd volgens
het masker. Op de plaats van deze vensters wordt nu de Plating Base chemisch weggeëtst.
Dit is nodig omdat anders deze Plating Base ook geplated wordt met goud. De fotoresist
wordt vervolgens gestript en er wordt een nieuwe fotoresist gecoated en gedefinieerd volgens
het masker (figuur 5.15). Deze keer heeft het venster de werkelijke afmetingen zoals in het
masker. Deze fotoresist dient dan terug als mal voor het plaatselijk electroplaten van goud
(1 − 3µm) (figuur 5.16). Hierna wordt deze mal terug verwijderd (figuur 5.17). Hierbij dient
opgemerkt te worden dat het dus niet mogelijk is om gëısoleerde metalen structuren volledig
te platen met goud. Er is immers geen geleidend pad meer met de rest van de wafer door het
wegetsen van de Plating Base.

Figuur 5.15: Mal voor het platen van goud (lagen in figuur 5.3) (fig. uit [63])

Figuur 5.16: Electroplating van goud aan de zijwanden (lagen in figuur 5.3) (fig. uit [63])

Figuur 5.17: Verwijderen mal voor goud plating (lagen in figuur 5.3) (fig. uit [63])

Uiteindelijk wordt de Plating Base weggeëtst, alsook de opofferingslagen en het isolatie oxide,
daar waar het niet bedekt is met nitride (figuur 5.18). Voor het wegetsen van de oxides wordt
gebruik gemaakt van een 49% HF oplossing.
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Laag Dikte (µm) Masker

Isolatie oxide 2.0
Oxide 1 0.5 OXIDE1
Nitride 1 0.35 NITRHOLE
Poly 0.7 POLY (HOLEP)
Nitride 2 0.35 NITRHOLE
Oxide 2 1.1 METANCH
Anchor Metal 0.035 METANCH
Plating Base 0.55
Metal 20.5 METAL (HOLEM)
Sidewall Metal 1.0-3.0 GOLDOVP

Tabel 5.1: Lagen, diktes en maskers

Figuur 5.18: Wegetsten Plating Base, Oxide 1, Oxide 2 en initiëel oxide (lagen in figuur 5.3)
(fig. uit [63])

De laatste stap is het etsen van de trench in de gebieden gedefinieerd door OXIDE1 en NI-
TRHOLE (figuur 5.19). In het substraat wordt een 25µm diepe put geëtst met KOH. Deze
trench zorgt voor thermische en elektrische isolatie.

Figuur 5.19: Etsen van de trench (lagen in figuur 5.3) (fig. uit [63])

In tabel 5.1 worden de diktes van de lagen en hun maskers nog eens samengevat. De minimale
afmetingen en spatiëringen staan weergegeven in tabel 5.2.

5.2.3 Bespreking

Een klein nadeel van deze technologie is dat de minimale lijnbreedte minstens 8µm moet zijn,
wat relatief groot is. Het Sandia SUMMiT V proces laat toe om 0.8µm brede structuren te
realiseren. Ook is er in deze technologie een speciale processtap mogelijk waardoor de speling
in scharnieren beperkt blijft tot 0.3µm [12].
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Masker Min. afmeting (µm) Min. spatiëring (µm)

OXIDE1 20 20
POLY 5 5
NITRHOLE 5 5
METANCH 50 10
METAL 8 8
GOLDOVP 50 50
HOLEP 5 5
HOLEM 8 8

Tabel 5.2: Minimale afmetingen en spatiëring

Ook is er een ingebouwde spanning van 100MPa in de structurele laag [63]. Deze spanning
kan er voor zorgen dat er vervormingen in de structuur optreden, of dat de opgebouwde span-
ning een andere waarde heeft zoals verwacht. Dit is vooral belangrijk indien men een dubbel
ingeklemde bistabiele balk wil ontwerpen.

5.2.4 Tijdelijke ankers

Het ankeren van Metal aan Nitride kan voor scheuren in het nitride zorgen, waardoor het
onderliggende polysilicium aangeëtst kan worden [63]. Deze scheuren komen door de tijdelijke
spanningsonbalans bij het wegetsen van de opofferingslaag. Om dit probleem te vermijden
worden er tijdelijke ankers gemaakt door op kleine plaatsen geen Oxide 1 te leggen. Dit heeft
als gevolg dat bij het wegetsen van de oxides, er nog kleine ankers in het isolatie oxide blijven
staan, waardoor de nitridestructuur nog steeds verankerd is. Bij het latere wegetsen van de
trench zal de structuur helemaal loskomen. Figuur 5.20 toont een dwarsdoorsnede waarbij
deze techniek toegepast werd.

In [23] en [14] worden deze tijdelijke ankers toegepast in de nitrideconnectie die de thermische
actuator moet isoleren van het signaalpad. MEMSCAP zelf raadt aan om deze ankers 30µm
groot te maken. Hiermee zijn deze groot genoeg om niet weggeëtst te worden bij het etsten
van de oxides, en klein genoeg zodat de structuur losgemaakt kan worden bij het etsten van
de trench.

5.2.5 Stiction

Een veel voorkomend betrouwbaarheidsprobleem bij MEMS is het fenomeen van stiction. Bij
stiction zullen twee onderdelen tegen elkaar plakken door oppervlaktekrachten, terwijl deze in
normale werking kunnen bewegen ten opzichte van elkaar. Indien de chips bewaard worden in
een relatief vochtige omgeving, kan er vrij vlug stiction optreden. In [4] wordt er gerapporteerd
dat een dehydratatie bij 120◦C gedurende drie uur, het probleem van stiction kan vermijden.

Aangezien er een schakelaar ontworpen zal worden, is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk
stiction optreedt. Dit terwijl de contacten van de schakelaar herhaaldelijk contact maken.
Niet enkel het contact kan voor problemen zorgen, maar ook bijvoorbeeld een ondersteuning
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Figuur 5.20: Tijdelijke ankers in het isolatie oxide (lagen in figuur 5.3) (fig. uit [63])

Eigenschap Symbool Grootte

Young modulus E 180GPa
Poisson coëfficiënt ν 0.3
Massadichtheid ρm 8910kgm−3

Spanning (x) Sx 100MPa
Spanning (y) Sy 100MPa
Spanning (z) Sz 0MPa
Thermische uitzettings coëfficiënt (300K) α, TCE300 1.27 ∗ 10−5K−1

Thermische uitzettings coëfficiënt (400K) α, TCE400 1.38 ∗ 10−5K−1

Thermische uitzettings coëfficiënt (500K) α, TCE500 1.52 ∗ 10−5K−1

Thermische uitzettings coëfficiënt (600K) α, TCE600 1.72 ∗ 10−5K−1

Thermische geleidbaarheid k 90.5WK−1

Conductiviteit σ 1.25 ∗ 107Sm−1

Resistiviteit ρ 8 ∗ 10−8Ωm

Tabel 5.3: Materiaaleigenschappen van nikkel [61]

van de structuur met een nitridebrug.

5.2.6 Materiaaleigenschappen van nikkel

Voor de simulaties in volgende hoofdstukken werd gebruik gemaakt van de materiaaleigen-
schappen in tabel 5.3 [61]. Hieruit ziet men dat nikkel een vrij hoge thermische uitzet-
tingscoëfficiënt heeft. Deze is namelijk 4.5 keer groter dan deze van polysilicium (2.8∗10−6K−1

[61]). Dit maakt het materiaal vrij geschikt om thermische actuatoren mee te maken.

De breuksterkte van het nikkel in het proces bedraagt 0.9GPa [64]. Aangezien nikkel een duc-
tiel materiaal is, zullen er al blijvende vervormingen optreden bij lagere spanningen: er treedt
plastische vervorming op, ook wel vloeien genoemd. Om te voorkomen dat de structuur een
blijvende vervorming heeft, moeten de spanningen onder de vloeigrens (σv) blijven. Voor een
spanning in één richting kan men eenvoudig nagaan of deze kleiner is dan de vloeispanning.
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Referentie vloeispanning (MPa)

Tsou [65] 660− 1120
Maligno [66] 370
Sharpe [67] 323± 30
Fritz [68] 450− 995
Sharpe [69] 309− 372
Beak [70] 1520
Son [71] 455− 505
Hemker [72] 360± 70
Cho [73] 370± 16
Enikov [38] 440

Tabel 5.4: Vloeispanning van electroplated nikkel

25◦C 200◦C 270◦C 400◦C

E(GPa) 163 137 114 126
σv(MPa) 370 323 224 143

Tabel 5.5: Temperatuursafhankelijkheid van Young-modulus en vloeispanning [69] [73]

Voor spanningstoestanden met normaalspanningen en schuifspanningen in meerdere richtingen
kan men gebruik maken van het (benaderende) criterium van von Mises. Deze stelt dat een
materiaal zal vloeien als de Misesspanning de vloeispanning overschrijdt. Deze methode biedt
het voordeel dat de volledige spanningstoestand tot één equivalente (scalaire) spanning wordt
gereduceerd.

Omdat de vloeispanning van het nikkel in MetalMUMPs niet exact gespecifieerd wordt, en er
waarschijnlijk variaties optreden van run tot run werd deze spanning opgezocht in de literatuur.
In tabel 5.4 worden enkele waarden voor de vloeispanning weergegeven voor electroplated nik-
kel. Hieruit blijkt dat er relatief veel spreiding op de vloeispanning aanwezig is. Waarschijnlijk
komt dit door de variaties in de verschillende processen die gebruikt werden.

Uit tabel 5.4 blijkt dat de vloeispanning van electroplated microstructuren een stuk hoger is
dan deze voor bulk nikkel (59MPa [72]).

Naast de sterke procesafhankelijkheid is er ook nog de temperatuursafhankelijkheid van de
vloeispanning en de Young-modulus. [69] en [73] rapporteren een temperatuursafhankelijk-
heid in tabel 5.5.

In [42] en [20] wordt er vermeld dat de maximale temperatuur van nikkel microstructuren
onder 350◦C moet liggen. Boven deze temperatuur zou de structuur verkleuren, vermoedelijk
door oxidatie, en zouden de eigenschappen van het materiaal ook veranderen. Ook worden er
in [47] gemiddelde temperatuurstijgingen van 240◦C gebruikt in MetalMUMPs, waardoor de
maximale temperatuursstijging vermoedelijk nog een stuk hoger ligt.

Aan de hand van voorgaande beschouwingen, zal er in de verdere simulaties getracht worden
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om de Misesspanningen onder 300MPa te houden. Dit is een vrij conservatieve waarde, die er
voor moet zorgen dat er geen plastische vervorming zal optreden. Ook zal er getracht worden
om de temperatuur een stuk onder 300◦C te houden. Dit omdat de vloeispanning bij hogere
temperaturen begint af te nemen.

De conservatieve ontwerpsrestricties hebben het voordeel dat er nog een zekere marge is. Zo
is het bijvoorbeeld nog mogelijk om iets meer stroom door de actuator te sturen om meer
uitwijking te realiseren. Hiermee kan men eventuele procesvariaties (deels) mee opvangen. Het
nadeel is dat dit beperkingen oplegt voor het ontwerp. Zo zullen de structuren waarschijnlijk
groter uitvallen dan vergelijkbare structuren in de literatuur.
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Hoofdstuk 6

Bistabiele cosinusvormige balk

6.1 Ontwerp

In sectie 2.1.1 werd er een cosinusvormige dubbel ingeklemde balk besproken. Hierbij was het
nodig dat de tweede mode onderdrukt werd en dat Q = h

t > 2.31. Aangezien de minimale
lijnbreedte van de structurele laag in MetalMUMPs 8µm is, legt dit al een voorwaarde op, op
de hoogte (h) van de cosinusvorm. Om een zekere marge te hebben, en om er voor te zorgen
dat fbot niet te klein is in vergelijking met ftop werd er gekozen om Q groter dan 3 te houden.

Bij het onderwerp van de cosinusvormen is de lengte van deze vorm ook van groot belang. Uit
sectie 2.1.1 weet men dat deze lengte in theorie geen invloed heeft op het bistabiele karakter.
Wel zal het mee de maximale spanning in de structuur bepalen. Voor een zelfde hoogte en
breedte van de cosinus, zal er bij een kortere structuur hogere spanningen optreden dan bij een
langere structuur, wanneer deze bijna naar de tweede stabiele toestand overgaan. Een eerste
oorzaak van dit feit is dat de lengteverandering toeneemt als de structuur korter wordt. De
tweede oorzaak is dat de hoek waarover de balk moet bewegen ook toeneemt met afnemende
lengte van de structuur. Om dit op te lossen kan men in principe een vrij lange structuur
maken, maar dit kost chipoppervlakte. Een ander nadeel van deze aanpak is dat de onder-
drukking van de tweede mode verminderd als de lengte veel toeneemt terwijl de lengte van het
tussenstuk (tussen twee bistabiele balken) gelijk blijft.

Indien de lengte van de structuur constant blijft, dan zal het bistabiele karakter meer uitge-
sproken zijn bij grotere hoogtes van de cosinusvorm (Q wordt groter). Het nadeel is dan terug
dat de spanningen ook een stuk groter kunnen zijn.

6.2 Resultaten

In tabel 6.1 staan enkele geometrische variaties met hun maximale Misesspanning weergege-
ven. Hierbij werden de maximale Misesspanningen geëvalueerd over de volledige structuur
met uitzondering van de laatste 20µm aan de inklemmingen. Dit omdat er in de simulaties
soms singulariteiten optraden aan de inklemmingen, en omdat de randvoorwaarde van geen
verplaatsing aan de inklemming voor hoge spanningen zorgt vanwege de ingebouwde span-
ning in het nikkel. Deze laatste spanningen zullen in werkelijkheid niet optreden aangezien
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l/2(µm) h(µm) t(µm) Misesspanningen (MPa) Bistabiel

1000 30 8 314 ja
1000 40 8 512 ja
1100 30 8 256 ja
1100 40 8 434 ja
1000 24 8 177 ja
800 24 8 286 ja

Tabel 6.1: Spanningen in bistabiele balken (300K)

de inklemming ook onderhevig is aan dezelfde ingebouwde spanningen. Aangezien de hoogste
spanning zich zal voordoen net aan de inklemming zijn deze waarden dus een onderschatting
van de werkelijke maximale spanning. In de simulatie werd de structuur op 300K gehouden
(zie sectie 6.3 voor de invloed van de temperatuur). Uit deze waarden zien we dat de span-
ningen kwalitatief voldoen aan de verwachtingen die besproken werden in sectie 6.1.

Voor de voorgaande structuren werden ook de f-d curven gesimuleerd. Dit werd gerealiseerd
door een halve cosinusvorm (vanwege symmetrie) aan één kant in te klemmen, en aan de andere
kant een verplaatsing in de y-richting op te dringen. De resulterende reactiekracht is dan de
helft van de werkelijke kracht die nodig is om één cosinusvorm te verplaatsen. De gesimuleerde
curven samen met twee analytische modellen staan weergegeven in figuur 6.1. Hierbij is het
eerste analytische model de vijf-punten benadering die eigenlijk enkel opgaat voor Q ≥ 6. Het
tweede analytische model geldt ook voor lagere Q waarden, maar er wordt hier enkel rekening
gehouden met de eerste en de derde mode. In appendix B staat het gebruikte script voor deze
berekeningen.

Op figuur 6.1 ziet men dat het eerste analytische model er vrij goed in slaagt om de minimale
en maximale kracht te schatten en dit vooral bij hogere Q waarden. De formules voor het
eerste analytische model zijn eigenlijk een benadering voor Q ≥ 6, maar voor Q waarden van
4 of 3.75 komen de waarden voor de maximale en minimale kracht nog vrij goed overeen. Voor
lage Q waarden (Q = 3) maakt het model een overschatting van de maximale krachten. In de
simulaties liggen deze extrema echter wel meer naar het midden toe, in vergelijking met deze
gegeven door het model. Het tweede analytische model benadert de gesimuleerde waarden be-
ter. Voor hoge Q waarden komt deze benadering vrij goed overeen met het eerste analytische
model. Voor lage Q waarden voorspelt het tweede analytische model de simulatieresultaten
beter dan het eerste analytische model. In de twee laatste ontwerpen voorspelt het tweede
model de gesimuleerde waarden zelfs vrij goed.

6.3 Ingebouwde spanning in nikkel

Doordat er in het nikkel een ingebouwde trekspanning aanwezig is van 100MPa zal dit leiden
tot vervormingen in de structuur. Uit tabel 5.3 weet men dat er zowel in de x- als in de
y-richting deze spanning aanwezig is. Voor een balk in de x-richting zal deze spanning in de
y-richting ook een effect hebben, die de rek vanwege de x-spanning deels zal tegenwerken. De
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(a) l/2 = 1000µm, h = 30µm, t = 8µm (b) l/2 = 1000µm, h = 40µm, t = 8µm

(c) l/2 = 1100µm, h = 30µm, t = 8µm (d) l/2 = 1100µm, h = 40µm, t = 8µm

(e) l/2 = 1000µm, h = 24µm, t = 8µm (f) l/2 = 800µm, h = 24µm, t = 8µm

Figuur 6.1: Gesimuleerde en analytische f-d curven voor cosinusvormige ingeklemde balken
(300K)

totale rek in de x-richting ten gevolge van de ingebouwde spanningen wordt dan:

εx = −Sx
E

+ ν
Sy
E

= −(1− ν)
S

E
(6.1)

Als de structuur vervolgens opgewarmd wordt zal deze trekspanning gecompenseerd worden.
Om uit te zoeken bij welke temperatuur de opgegeven ingebouwde spanningen gelden, werden
er enkele simulaties uitgevoerd op een lange smalle balk (l = 1000µm, w = 10µm, h = 20µm).
De relatieve rek in functie van de temperatuur staat weergegeven op figuur 6.2. Deze rek kan
men ook analytisch voorspellen via:

εx = −(1− ν)
S

E
+ α(T − T0) (6.2)

De waarden voor T0 = 273.15K staan ook weergegeven op figuur 6.2. Hieruit kan men beslui-
ten dat het simulatieprogramma (Coventorware) veronderstelt dat de opgegeven waarden voor
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de ingebouwde spanningen gelden bij 273.15K. Het kleine verschil bij 400K is het gevolg van
het feit dat de TCE temperatuursafhankelijk is. Zo is de TCE bij 400K al 1.38 ∗ 10−5K−1.
Coventorware zal voor tussenliggende temperaturen een interpolatiemodel gebruiken.

Figuur 6.2: Rek in de x-richting in functie van de temperatuur

Uit vergelijking 6.2 volgt ook dat bij een temperatuur van 303.8K de ingebouwde spanning
volledig gecompenseerd is. Hierdoor zullen de thermische actuatoren niet zo veel last hebben
van deze ingebouwde spanningen aangezien de gemiddelde temperatuursstijging een stuk gro-
ter is dan 30K.

Aangezien de simulaties uit voorgaande sectie uitgevoerd werden bij 300K waren ook daar de
ingebouwde spanningen voor een groot deel gecompenseerd. Om het effect op het bistabiel
karakter te bestuderen werden deze simulaties ook eens uitgevoerd bij 273.15K zodat er in de
structuur terug een spanning van 100MPa aanwezig is. In tabel 6.2 ziet men dat het bistabiele
karakter verloren kan gaan. Hierbij zijn de Misesspanningen terug zonder de laatste 20µm zo-
als besproken in vorige sectie. De ontwerpen waarbij de Misesspanningen lager bleven dan
300MPa bij 300K (tabel 6.1) verliezen hun bistabiel karakter bij 273.15K. De ontwerpen met
hogere maximale Misesspanningen bij 300K slagen er wel nog in om hun bistabiel karakter te
behouden bij 273.15K.

Op figuur 6.3 ziet men de f-d curven van enkele bistabiele balken bij 273.15K en 300K. Door
de temperatuurdaling worden de ingebouwde spanningen niet meer gecompenseerd en gaat het
bistabiel karakter in vele gevallen verloren. Zo zullen er meestal geen gebieden meer optreden
waar er een negatieve kracht nodig is, wat noodzakelijk is voor het bistabiele karakter. De
balk wordt in deze gevallen monostabiel met slechts één stabiele toestand.

Ook kan men zien dat er bij 273.15K meestal al een vrij grote trekkracht nodig om de balk in
zijn bedoelde beginpositie te houden. Bij 300K is deze kracht een heel stuk kleiner aangezien
hier de ingebouwde spanningen bijna volledig gecompenseerd zijn (volledige gecompensatie bij
303.8K).
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l/2(µm) h(µm) t(µm) Misesspanningen (MPa) Bistabiel

1000 30 8 nee
1000 40 8 392 ja
1100 30 8 nee
1100 40 8 303 ja
1000 24 8 nee
800 24 8 nee

Tabel 6.2: Spanningen in bistabiele balken (273.15K)

Uit voorgaande simulaties blijkt dat indien men de Misesspanningen lager dan 300MPa wil
houden, dat het bistabiel systeem vrij temperatuursgevoelig wordt. Het bistabiel karakter kan
verloren gaan bij een temperatuursdaling van 30K. Indien men er voor zorgt dat het sys-
teem bistabiel is bij deze temperatuursdaling, dan zullen de Misesspanningen hoger zijn dan
300MPa als het systeem overgaat naar de tweede stabiele toestand bij de normale temperatuur.

Een poging om de spanningen te verlagen bij h = 40µm door de lengte te verhogen leverde ook
geen oplossing. Voor een lengte van 4000µm en 3000µm waren de maximale Misesspanningen
respectievelijk 123MPa en 229MPa bij 300K. Bij 273.15K verloren deze systemen echter ook
hun bistabiel karakter.

6.4 Conclusie

In dit hoofdstuk werd de cosinusvormige bistabiele balk onderzocht als mogelijk bistabiel
systeem in MetalMUMPs. De ingebouwde spanning in het nikkel kan hierbij echter voor moei-
lijkheden zorgen. Deze spanningen hangen samen met het feit dat het nikkel een relatief grote
thermische uitzettingscoëfficiënt heeft. Dit kan zeer voordelig zijn om thermische actuatoren te
ontwerpen, omdat men dan met een relatief klein temperatuursverschil al voldoende verplaat-
sing kan realiseren. Een nadeel van deze eigenschap is dat het karakter van de ingeklemde
bistabiele balk ook zeer temperatuursafhankelijk wordt. Zo lijken de v-vormige thermische
actuator en de cosinusvormige bistabiele balk relatief goed op elkaar van vorm. Dit terwijl het
de bedoeling is dat de bistabiele balk relatief ongevoelig moet blijven voor temperatuursver-
anderingen.

Of de opgegeven ingebouwde spanningen van 100MPa gemeten werd bij (of teruggerekend
werd naar) 273.15K, of gelden bij kamertemperatuur is nog niet duidelijk. Wat uit dit hoofd-
stuk volgt is dat deze kleine temperatuursvariatie het verschil kan maken of de dubbel inge-
klemde balk al dan niet bistabiel is. Als dit bistabiel systeem in de buurt staat van een ther-
mische actuator kan dit voor problemen zorgen. Ook variaties in de omgevingstemperatuur
kunnen hierdoor het bistabiel karakter bëınvloeden. Vanwege deze temperatuursgevoeligheid
werd er afgestapt van dit bistabiel systeem in MetalMUMPs.
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(a) l/2 = 1000µm, h = 30µm, t = 8µm (b) l/2 = 1000µm, h = 40µm, t = 8µm

(c) l/2 = 1100µm, h = 30µm, t = 8µm (d) l/2 = 1100µm, h = 40µm, t = 8µm

(e) l/2 = 1000µm, h = 24µm, t = 8µm (f) l/2 = 800µm, h = 24µm, t = 8µm

Figuur 6.3: Gesimuleerde f-d curven voor cosinusvormige ingeklemde balken (273.15K en
300K)
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Hoofdstuk 7

Schakelaar met v-vormige
thermische actuatoren

7.1 Keuze van ontwerp

Uit vorig hoofdstuk bleek dat een bistabiele balk in MetalMUMPs voor moeilijkheden kan
zorgen door de aanwezigheid van de ingebouwde spanningen en door de hoge temperatuursge-
voeligheid. Daarom wordt er in dit hoofdstuk een vergrendelend systeem ontworpen. Hierbij
zal er een sequentie van bewegingen nodig zijn om het systeem in een andere toestand te
brengen.

In dit ontwerp werd er gekozen voor thermische actuatoren vanwege de grote krachten en
relatief grote verplaatsingen die hiermee mogelijk zijn. Zo is voor een v-vormige thermische
actuator in MetalMUMPs met totale lengte van 2000µm een verplaatsing van 40µm mogelijk
en een maximale kracht van meer dan 1.5mN . De hoge thermische uitzettingscoëfficiënt van
nikkel maakt het proces ideaal om thermische actuatoren in te realiseren. Op figuur 7.1 staat
één van de uiteindelijk ontworpen actuatoren weergegeven.

Figuur 7.1: V-vormige thermische actuator

Indien men voor dezelfde breedte een kamvormige elektrostatische actuator zou ontwerpen
bekomt men veel lagere krachten. Op 2000µm is er plaats voor 62 vingers van de kam. Indien
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men spanningen toelaat tot 100V wordt de kracht van deze actuator 13.7µN (zie sectie 3.1.2).
Hierbij zijn de minimale lijnbreedte en spatiëring 8µm. Voor deze actuator heeft men ook nog
een ophanging nodig om zijwaartse instabiliteit te vermijden. Voor een gevouwen flexibele op-
hanging zoals in sectie 3.1.2, vindt men als veerconstante ky = 3.69Nm−1. Hiermee wordt de
uitwijking van de totale actuator 3.7µm, wat vrij laag uitvalt in vergelijking met de thermische
actuator.

7.2 V-vormige thermische actuator

7.2.1 Modellering van de mechanica

In sectie 3.2.3 werd er een model uiteengezet dat een v-vormige thermische actuator beschrijft.
Dit model wordt nu vergeleken met de simulatieresultaten van Coventor. Aangezien er in het
uiteindelijke ontwerp gebruik gemaakt wordt van een v-vormige thermische actuator met halve
lengte l/2 = 1000µm, breedte w = 10µm en hoek θ = 1◦, zal de vergelijking met deze actuator
dieper uitgewerkt worden.

Aangezien de mechanische modellering van deze actuator enkel afhangt van de gemiddelde
temperatuurstijging, en niet van de preciese temperatuursdistributie langsheen de balk, laat dit
toe om de modellering op te splisen in een mechanisch deel en een electrothermisch deel. Voor
deze opsplitsing werd ervan uitgegaan dat de TCE niet veel verandert met de temperatuur:

∆l =

∫
α(T (x))T (x)dx ≈ α(T )

∫
T (x)dx = α(T )TL (7.1)

In figuur 7.2 wordt de verplaatsing weergegeven als functie van de gemiddelde temperatuurstij-
ging in de balk. In de simulaties werden de ankers op een gegeven temperatuur gebracht. Door-
dat er geen verliesmechanismen in rekening gebracht werden staat de volledige structuur dan
op deze temperatuur. De eerste analytische berekening (Analytisch1) werd bekomen door te
veronderstellen dat de TCE constant bleef en gelijk was aan deze voor 300K (12.7∗10−6K−1).
Aangezien de temperatuursafhankelijkheid van de thermische uitzettingscoëfficiënt van nikkel
niet te verwaarlozen is bij temperatuurstijgingen van enkele 100K, werd er in een tweede ana-
lytische berekening (Analytisch2) rekening gehouden met deze temperatuursafhankelijkheid.
Er werd gebruik gemaakt van de waarden uit tabel 5.3, en lineaire interpolatie.

De resultaten van de tweede analytische modellering komen vrij goed overeen met de simu-
latieresulaten van Coventor. Het kleine verschil bij lagere temperaturen is vermoedelijk te
wijten aan de ingebouwde spanningen in het nikkel. Uit vorig hoofdstuk (sectie 6.3) werd er
al aangehaald dat deze spanningen gecompenseerd werden bij 303.8K. In het model worden
deze ingebouwde spanningen niet in rekening gebracht, en werd er uitgegaan van een sub-
straattemperatuur van 300K. Hierdoor zal er bij 310K in het model gerekend worden met
een temperatuurstijging van 10K, terwijl dit in de simulaties maar 6.2K boven de compen-
satietemperatuur is. Indien men in het analytische model een temperatuurstijging van 6.2K
introduceert verkrijgt men een uitwijking van 3.285µm in plaats van 5.167µm bij 10K. Hier-
door zal bij kleine temperatuurstijgingen het model een uitwijking voorspellen die ongeveer
2µm groter is dan de gesimuleerde waarde.
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Voor grotere temperatuursstijgingen ziet men in figuur 7.2 dat het model een iets kleinere
uitwijking voorspelt. Vermoedelijk komt dit verschil door het feit dat de balkentheorie niet
meer exact is voor grote doorbuigingen. Zo is bij een temperatuur van 550K, dwdx = 0.11. Ook

werd er gebruik gemaakt van een Taylor benadering die enkel geldig is als dw
dx << 1.

Uit deze simulatie ziet men dat de ingebouwde spanning gecompenseerd is bij een temperatuur
van 303.4K. Deze waarde is nagenoeg gelijk aan de eerder bekomen waarde. Ondanks deze
kleine afwijkingen slaagt het model er vrij goed in om de uitwijking te voorspellen. Voor een
temperatuur van 450K is de fout 3.4% en bij 550K is deze 3.8%.

Figuur 7.2: Verplaatsing van een v-vormige thermische actuator als functie van de temperatuur
(l/2 = 1000µm, θ = 1◦, w = 10µm)

Het model laat ook toe om de uitwijking te berekenen als er een kracht inwerkt in het midden
van deze actuator. Hierbij is de zin van de kracht tegengesteld aan deze van de uitwijking. Dit
laat toe om f-d curven van deze actuator te berekenen, en geeft een beeld van de maximale
kracht die de actuator kan leveren. Op figuur 7.3 staan enkele f-d curven voor verschillende
temperaturen. Hierbij werd ook de eerste analytische berekening (Analytisch1) bekomen bij
constante TCE, en werd er in de tweede analytische berekening (Analytisch2) rekening gehou-
den met de temperatuursafhankelijkheid van de TCE. Ook hier ziet men een relatief goede
overeenkomst tussen het model en de simulatie. Zoals hierboven al vermeld, wordt de uitwij-
king bij hogere temperaturen iets onderschat in het model. Dit kan men hier terugzien door
de kleine verschuivingen ten opzichte van de gesimuleerde curven.

Wat verder ook opvalt is dat bij groter wordende krachten, de verschillen tussen de uitwijkin-
gen van het model en de simulatie groter worden. De simulatie zal hier een grotere uitwijking
voorspellen. Een mogelijke reden voor deze vaststelling is dat bij grotere krachten, de structuur
ook meer zal vervormen tot een s-vorm. Hierdoor wordt dw

dx ook groter en zijn de resulataten
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uit de balkentheorie niet zo nauwkeurig meer. Een andere oorzaak is dat er in de simulatie een
goudlaagje van 0.5µm op het nikkel ligt. Deze heeft een TCE die gelijkaardig is met deze van
nikkel. Hierdoor zal de structuur in de simulatie ongeveer 2.5% meer kracht kunnen leveren.

Bij 300K ziet men hier ook vrij duidelijk het effect van de ingebouwde spanningen. Aange-
zien deze temperatuur 3.8K onder de compensatietemperatuur ligt is de uitwijking al negatief
zonder inwerkende kracht. In het model wordt er bij deze temperatuur verondersteld dat er
geen thermische uitzetting plaatsvindt, zodat de uitwijking zonder kracht dan ook nul is.

De bekomen thermische actuator kan een vrij grote kracht leveren. Zo kan de structuur bij een
temperatuur van 450K al meer dan 2mN leveren. Hierbij zal de oorspronkelijke uitwijking
van 47.8µm wel gereduceerd zijn tot 34µm.
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Flux (pW (µm)−2) Temp. (K) qtot (pW ) qside (pW ) qtop (pW ) qbot(pW )

2 ∗ 106 403.19 4 ∗ 108 1.208 ∗ 108 0.617 ∗ 108 0.944 ∗ 108

3 ∗ 106 454.79 6 ∗ 108 1.813 ∗ 108 0.926 ∗ 108 1.416 ∗ 108

4 ∗ 106 506.38 8 ∗ 108 2.417 ∗ 108 1.234 ∗ 108 1.888 ∗ 108

Tabel 7.1: Warmteflux en temperatuur bij afkoeling naar substraat (l = 50µm)

7.2.2 Electrothermische modellering

In sectie 3.2.1 werd de warmtevergelijking opgesteld voor een balk boven het substraat. Voor
de afkoeling naar het substraat werd er gebruik gemaakt van een vormfactor S, omdat deze
afkoeling niet alleen langs de onderkant, maar ook langs de zijkant en de bovenkant van de
balk gebeurt. Deze vormfactor is als het ware de verhouding tussen het totale warmteverlies
en het warmteverlies enkel door de onderzijde van de balk, loodrecht naar het substraat. In de
literatuur vind men vaak een empirische formule terug (3.23), die voor een balk met breedte
w = 10µm en hoogte h = 20.5µm, resulteert in:

S =
h

w
(
2tair
h

+ 1) + 1 = 8.77 (7.2)

waarbij de dikte van de onderliggende luchtlaag 28.6µm is, indien men een trench etst onder
de structuur.

Om de waarde van de vormfactor te controleren werd de ruimte in het eindige-elementenmodel
opgevuld met lucht. Door deze lucht te meshen en als vast (solid) te beschouwen, kan men het
warmtetransport door de lucht simuleren. Doordat de lucht als vast beschouwd werd, wordt
hier enkel het warmtetransport door conductie gesimuleerd, en worden convectie-effecten niet
in rekening gebracht. Voor de simulaties werd een doorsnede gemaakt loodrecht op de lengte-
richting van de balk. Door vervolgens een warmteflux te injecteren aan het begin van de balk,
en de randen van het blok lucht op 300K te houden, kan men aan de hand van de temperatuur
van de balk, de vormfactor afleiden. Hierbij is de substraattemperatuur 300K verondersteld,
en moet het blok groot genoeg zijn om geen effect te hebben op de temperatuursdistributie.
De temperatuur op oneindig (de rand van het blok) is dan ook 300K verondersteld. Omdat
de thermische geleidbaarheid van nikkel vele malen groter is dan deze van lucht, is de tempe-
ratuursvariatie in de balk ten gevolge van de fluxinjectie en afkoeling naar de lucht dan ook
vrij klein en dus verwaarloosbaar. Op figuur 7.4 ziet men de temperatuursdistributie in een
doorsnede van 810µm× 550µm. Hierbij werd er in het nikkel een warmteflux gëınjecteerd van
2 ∗ 106pW (µm)−2, wat neerkomt op een vermogen van 400µW .

In tabel 7.1 staan de temperaturen van de balk (l = 50µm) en de verdeling van de warmte-
stroom voor verschillende warmtefluxen. Omdat in de simulaties de eigenschappen van lucht
temperatuursonfafhankelijk zijn, verkrijgt men hier een lineair verband tussen de warmte-
flux, temperatuurstijging boven 300K en de warmtestromen. Resultaten met een ruimte van
2010µm × 1050µm leveren het zelfde resultaat, dus de ruimte is groot genoeg gekozen. Het
warmteverlies naar het substraat wordt gegeven door:

q =
Slw(T − Ts)kair

tair
(7.3)
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Figuur 7.4: Temperatuursdistributie rond een balk boven een trench (h = 20.5µm, w = 10µm)

De vormfactor wordt dan (kair = 0.0262Wm−1K−1):

S =
qtair

lw(T − Ts)kair
= 8.46 (7.4)

wat vrij dicht bij de eerder bekomen waarde ligt. Uit tabel 7.1 ziet men ook dat de warmteflux
door één enkele zijkant ongeveer gelijk is aan de warmteflux door de bovenwand. Aangezien
de hoogte van de balk het dubbel is van de breedte, ziet men dat er door een zijwand dubbel
zoveel vermogen verloren gaat naar het substraat. Het vermogenverlies door de onderkant is
ongeveer een factor 1.5 groter dan het verlies door de bovenkant.

Deze vormfactor kan in rekening gebracht worden in de simulaties door identificatie van ver-
gelijking (7.3) met q

A = h(T − T∞). De convectiecoëfficiënt h wordt dan:

h =
Skair
tair

(7.5)

Voor de gegeven geometrie verkrijgt men h = 7750Wm−2K−1. In de simulaties werd deze
convectie meegegeven aan het grondvlak van de v-vormige balk, en werd de omgevingstempe-
ratuur T∞ op 300K ingesteld. Deze techniek werd ook toegepast in [58] waar men de afkoeling
naar het substraat via conductie wou simuleren in Coventor.

In figuur 7.5 worden de temperatuursprofielen weergegeven over een halve balk onder verschil-
lende excitaties. Aangezien de weerstand in het analytische model 0.8Ω is, komt een spanning
van 0.1V overeen met een stroom van 0.125A. De eerste analytische berekening (Analytisch1)
maakt gebruik van vergelijking (7.2) voor de vormfactor. De tweede (Analytisch2) gebruikt
S = 8.46 zoals hierboven berekend. Tabel 7.2 toont de overeenkomstige stromen en vergelijkt
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V (V ) i (A) Tmax (K) Tavg (K) Tavg analytisch2 (K)

0.1 0.1365 362.9 345.1 342.9
0.15 0.2047 441.6 401.4 396.5
0.2 0.2730 551.7 480.3 471.6

Tabel 7.2: Maximale en gemiddelde temperatuur bij verschillende excitaties

de gemiddelde temperatuur van de simulaties met deze van het model. Hieruit ziet men dat
de stromen iets groter zijn dan verwacht. Dit komt omdat er in de simulatie een laagje goud
op het nikkel ligt. De weerstand van de nikkel structuur is 0.8Ω en de weerstand van het
goudlaagje is 12.12Ω. Hierdoor wordt de totale weerstand van de structuur 0.75Ω, wat de iets
grotere stroom, en bijgevolg, de iets hogere temperatuur verklaart.

Uit voorgaande simulaties volgt dat het model ook hier er vrij goed in slaagt om het tem-
peratuursprofiel te voorspellen. De fout op de gemiddelde temperatuurstijging bleef voor de
beschouwde gevallen beperkt tot 4.8%.
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In voorgaande simulaties werd de afkoeling gemodelleerd door een vormfactor. Om deze me-
thode te verifiëren werd er om de afkoeling in rekening te brengen ook een volume lucht rondom
de thermische actuator geconstrueerd, gelijkaardig als bij de bepaling van de vormfactor. Hier-
bij nam het gemesht volume lucht veel meer plaats in beslag (2000µm × 1000µm × 500µm)
om de volledige structuur centraal genoeg in het volume te kunnen plaatsen. Hierbij werden
de randen van dit volume ook op 300K gehouden. Op figuur 7.6 worden de gemiddelde tem-
peraturen weergegeven van de simulaties met de vormfactor en de simulaties met het gemesht
volume lucht. Men kan zien dat de temperaturen zeer goed overeenkomen. Voor een spanning
van 0.2V bedraagt de fout op de temperatuurstijging slechts 2.6%. Dit wijst er op dat de
methode die gebruik maakt van de vormfactor een goede modellering is van de werkelijke situ-
atie. Hierbij vergt een simulatie waarbij gebruik gemaakt wordt van een vormfactor, een stuk
minder rekentijd dan een simulatie waarbij een groot volume lucht doorgesimuleerd wordt.
Om de rekentijd te beperken zal er in verdere simulaties gewerkt worden met de vormfactor,
tenzij anders vermeld.

Figuur 7.6: Vergelijking van de gemiddelde temperatuur tussen simulaties met vormfactor en
simulaties met gemesht volume lucht

Temperatuursafhankelijkheid van de specifieke weerstand

Het analytisch model laat ook toe om de temperatuursafhankelijkheid van de resistiviteit in
rekening te brengen. In [38] werd de TCR van electroplated nikkel experimenteel opgemeten,
en men vond β = 4.5 ∗ 10−3K−1 voor het temperatuursbereik van 55◦C tot 315◦C. Om het
effect van de TCR op de temperatuur te bestuderen werd deze temperatuursafhankelijkheid
doorgevoerd in de materiaaleigenschappen van het nikkel in de simulaties. Op figuur 7.7 ziet
men de gemiddelde temperatuur van de balk als functie van de aangelegde spannings of stroom.
Hierbij werd de stroom bekomen uit een sweep over de spanning. Men ziet, zoals al eerder
vermeld, dat er voor de curven zonder rekening te houden met de TCR een relatief goede
overeenkomst is tussen de analytische berekeningen en de simulaties. Het kleine verschil was
vermoedelijk afkomstig door het feit dat het analytisch model geen rekening houdt met het
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goudlaagje boven op het nikkel.

Aangezien de TCR positief is, zal de weerstand stijgen met toenemende temperatuur. Hierdoor
zal bij excitatie van de actuator met een spanning, het gedissipeerde vermogen lager uitvallen
indien men de TCR in rekening brengt. Het lagere gedissipeerde vermogen heeft tot gevolg dat
de temperatuur ook lager uitvalt, wat te zien is op figuur 7.7(a). Een positieve TCR heeft een
stabiliserende werking bij spanningssturing. Zo zal bij toenemende spanning, het vermogen in
verhouding minder toenemen.

Bij stroomsturing van de actuator treedt het omgekeerde effect op. Bij excitatie met een
stroom zal de temperatuur toenemen, waardoor ook de weerstand toeneemt. Hierdoor zal ook
het gedissipeerde vermogen toenemen, wat tot een hogere temperatuur leidt dan indien men
de TCR niet in rekening brengt. Hierdoor zal op zijn beurt de weerstand nog meer toenemen,
en bijgevolg ook het gedissipeerde vermogen en de temperatuur. Dit valt ook te zien op figuur
7.7(b). Door dit zelfversterkend effect heeft stroomsturing de neiging om voor instabiliteit
te zorgen. De afkoeling naar het substraat moet er echter voor zorgen dat deze instabiliteit
niet voordoet. Dit fenomeen kan men ook zien in het analytische model. In de analyse van
de thermische actuator werd een uitdrukking afgeleid voor de gemiddelde temperatuurstijging
(3.75). Voor γ > 0 is deze temperatuurstijging positief indien:

√
γL <

π

2
(7.6)

Indien niet meer aan deze vergelijking voldaan is, kan de gemiddelde temperatuurstijging
negatief zijn, en kunnen er in het temperatuursprofiel meerdere minima en maxima optreden.
Dit is uiteraard geen echte oplossing meer van het warmteprobleem. In werkelijkheid zal de
stroom in deze situatie blijven toenemen tot de structuur doorbrandt. Indien de ongelijkheid
een gelijkheid wordt, zal de gemiddelde temperatuur naar oneindig gaan. De grens waarbij
instabiliteit optreedt wordt gegeven door:

i =

√(( π
2L

)2
+

SKair

tairtKm

)
b2t2Km

ρ0β
(7.7)

Met de gevonden waarde voor β geeft dit vanuit analytisch standpunt een stroom van 0.2605A.
Dit resultaat moet echter wel genuanceerd worden aangezien de thermische geleidbaarheid van
lucht (Kair) ook zal toenemen met toenemende temperatuur [40].

Indien men bij stroomsturing rekening houdt met de TCR, merkt men een groter verschil tus-
sen de temperatuurcurven die men bekomt uit analytische berekeningen en deze uit simulaties.
Vermoedelijk is dit ook toe te schrijven aan het feit dat er in de simulaties een goudlaagje op
het nikkel aanwezig is. Het effect is hier groter omdat door de toegenomen weerstand van het
nikkel, er nu meer stroom door het goudlaagje zal lopen. Voor een constante stroom door de
structuur zal er nu minder stroom door het nikkel lopen, en zal deze een lagere temperatuur
hebben.
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(a) Gemiddelde temperatuur in functie van de aangelegde spanning

(b) Gemiddelde temperatuur in functie van de aangelegde stroom

Figuur 7.7: Invloed van de TCR bij spannings- en stroomsturing

Temperatuursafhankelijkheid van de thermische geleidbaarheid van lucht

In [40] wordt de invloed van de temperatuursafhankelijkheid van de thermische geleidbaarheid
van lucht op het temperatuursprofiel besproken. Doordat deze thermische geleidbaarheid stijgt
met toenemende temperatuur zal er bij hogere temperaturen meer afkoeling zijn dan wanneer
men deze temperatuursafhankelijkheid niet in rekening brengt. De gebruikte thermische ge-
leidbaarheid wordt gegeven door:

Kair = 9.97 ∗ 10−3 + 5.89 ∗ 10−5T (7.8)

Omdat deze temperatuursafhankelijkheid niet in rekening gebracht kan worden in het simu-
latieprogramma via de methode van de vormfactor, werd er ook hier een groot volume lucht
(2000µm × 1000µm × 500µm) rondom de thermische actuator geconstrueerd. De thermi-
sche geleidbaarheid van lucht werd dan aangepast met de temperatuursafhankelijkheid. Ter
vergelijking werd voor lucht zonder thermische afhankelijkheid een gelijkaardige simulatie op-
gesteld. Omdat voor 300K vergelijking (7.8) een licht andere waarde geeft, werd met deze
nieuwe waarde gerekend: 0.02764Wm−1K−1.
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Kair V (V ) i (A) P (W ) Tavg (K)

constant 0.1 0.1214 0.01214 338.5
constant 0.2 0.1873 0.03745 422.9
constant 0.3 0.2256 0.06767 526.2

afhankelijk 0.1 0.1218 0.01218 337.5
afhankelijk 0.2 0.1914 0.03828 414.5
afhankelijk 0.3 0.2344 0.07033 501.4

Tabel 7.3: Gemiddelde temperatuur bij verschillende excitaties en invloed van de tempera-
tuursafhankelijkheid van de thermische geleidbaarheid van lucht

In figuur 7.8 wordt de gemiddelde temperatuur weergegeven als functie van het aangelegde
vermogen. In deze simulaties werd de temperatuursafhankelijkheid van de resistiviteit ook in
rekening gebracht. Hierbij ziet men dat de temperatuursafhankelijkheid van de thermische
geleidbaarheid voor een lagere temperatuur zorgt. De thermische weerstand naar het sub-
straat is immers verminderd waardoor er meer afkoeling is naar het substraat. In tabel 7.3
ziet men dat voor gelijke spanningen de stroom hoger is voor lagere temperaturen indien men
de TCR in rekening brengt. Ondanks de iets hogere vermogens bij temperatuursafhankelijke
thermische geleidbaarheden, is de gemiddelde temperatuur hier toch lager dan bij constante
thermische geleidbaarheid. Dit wijst op het toegenomen warmteverlies via de lucht naar het
substraat. Bij een spanning van 0.2V is het verschil op de gemiddelde temperatuur 6.8%, als
gevolg van de temparatuursafhankelijkheid van de thermische geleidbaarheid.

Figuur 7.8: Gemiddelde temperatuur in functie van het aangelegde elektrisch vermogen

De temperatuursprofielen voor een spanning van 0.2V staan weergegeven op figuur 7.9. Ook
hier ziet men dat ondanks het iets hoger vermogen in de simulatie met de temperatuursafhan-
kelijkheid, dat de temperatuur iets lager uitvalt door het groter warmteverlies. Hierbij dient
het echter opgemerkt te worden dat de thermische weerstand niet over de gehele lengte is
verlaagd. Deze thermische weerstand zal vooral verlagen op de plaatsen waar de temperatuur
van de balk het hoogst is.
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Figuur 7.9: Invloed van de temperatuursafhankelijkeheid van de thermische geleidbaarheid op
het temperatuursprofiel

7.2.3 Indirecte opwarming via poly weerstand

De MetalMUMPs technologie laat toe om een polyweerstand onder de metalen structuur te
realiseren. Deze polylaag heeft een dikte van 0.7µm en wordt vervaardigd tussen twee lagen
siliciumnitride van 0.35µm. Onder deze polyweerstanden kan men ook een trench etsen van
25µm zodat het warmteverlies naar het substraat verminderd wordt. Hierdoor heeft men een
alternatieve manier om het metaal op te warmen [13]. De polyweestand wordt dan gebruikt
als warmte-element.

Doordat de weerstand van het polysilicium een stuk hoger is dan dat van nikkel, zal de aanstu-
ring van de actuator via de poly weerstand een hogere spanning en een lagere stroom vereisen.
Voor een eerste poly weerstand werd er een meandervormige structuur gerealiseerd waarvan
de breedte van de polybaan 20µm bedroeg. De meanderstructuur werd onder de volledige
v-vormige structuur aangebracht (figuur 7.10). Op de figuur ziet men ook de randen van de
metalen structuur, de poly meander en de trench onder de volledige structuur. De bekomen
weerstand van de structuur bedraagt 5.25kΩ. Om te bepalen welke spanningen en stromen
er noodzakelijk zijn om de metalen structuur genoeg op te warmen, werd de volledige struc-
tuur omringd door lucht en werd er via elektrothermische simulaties de temperatuursverdeling
berekend. Hierbij werden de randen van het grote volume lucht, het substraat en de ankers
van de structuur op 300K gehouden. Uit eerdere simulaties bleek dat de actuator bij een
gemiddelde temperatuur van 446.1K een uitwijking leverde van 45.9µm. Op figuur 7.10 staat
de temperatuursverdeling bij een aansturing van 27V en 5.1426mA. Bij deze aansturing be-
draagt de gemiddelde temperatuur in de metalen structuur 451.5K, wat voldoende is om de
actuator genoeg uit te sturen. De maximale temperatuur treedt echter op in de polyweerstand:
541.5K. In deze simulaties werd de TCR van het polysilicium echter niet in rekening gebracht.

Indien de spanning van 27V te hoog is, is het ook mogelijk om met lagere spanningen te werken.
Hiervoor werd er halverwege de polyweerstand ook een aansluiting voorzien. Door de twee
uiteinden op 0V te houden en deze aansluiting op een bepaalde spanning te houden, kan men
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het spanningsniveau halveren. De benodigde stroom zal dan wel verdubbelen. Het vermogen
dat gedissipeerd wordt in de weerstand bedraagt 0.1389W , wat een aanzienlijk stuk hoger is
dan bij het direct aansturen door stroom door de metalen structuur te sturen: 0.044W . Dit
verschil is voornamelijk het gevolg van het feit dat er een luchtlaag tussen de polyweerstand
en de metalen structuur aanwezig is. Hierdoor moet de polyweerstand tot een hogere tem-
peratuur verwarmd worden. Ook is de polyweerstand op verschillende plaatsen vastgeankerd
via nitridebruggen om voor voldoende stabiliteit te zorgen. Langs deze nitridebruggen zal er
echter een aanzienlijke warmtestroom verdwijnen naar het substraat. Op figuur 7.10 ziet men
een sterke temperatuursgradiënt in deze nitridebruggen, waardoor er een relatief hoge warm-
testroom via conductie naar het substraat zal vloeien.

Figuur 7.10: Temperatuursverdeling in een v-vormige thermische actuator met poly weerstand

Naast de polyweerstand van 5.25kΩ werd er ook een andere weerstand vervaardigd met een
breedte van 50µm en een weerstand van 1.13kΩ. Indien men dezelfde vermogendissipatie wil
in de structuur, moet deze structuur aangestuurd worden met 12.5V en 11.1mA. Hierbij kan
men er ook voor kiezen om de spanning te halveren en de stroom te verdubbelen, door gebruik
te maken van de aansluiting halverwege de weerstand.

7.2.4 Dynamisch gedrag van de actuator

Indien men een stap in spanning of stroom aanlegt aan de actuator, dan zal de temperatuur
deze respons willen volgen. Doordat er echter energie is vereist om de hoeveelheid materie
in de actuator op een hogere temperatuur te brengen, zal het enige tijd duren vooraleer de
temperatuur de eindwaarde bereikt heeft. Deze temperatuurstijging zorgt voor een thermi-
sche uitzetting, en het is deze verplaatsing die de uiteindelijke uitwijking van de actuator zal
veroorzaken. De uitwijking van de actuator zal ook niet oneindig snel de thermische uitzetting
van de warme armen kunnen volgen door de traagheid van de massa in de actuator.

Om het dynamisch gedrag van de actuator te bestuderen, wordt deze gemodelleerd als een
equivalent massa-veer systeem (figuur 7.11). Door de thermische uitzetting (x0) zal ook de
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volledige actuator uitwijken (x). Doordat de actuator een zekere massa heeft zal dit niet
ogenblikkelijk gebeuren. De equivalente veer staat model voor de compressie of de buiging
in de structuur. Uit de tweede wet van Newton kan men de differentiaalvergelijking voor dit
model opstellen:

m
d2x

dt2
= k(x0 − x) (7.9)

In het Laplace-domein wordt de transferfunctie:

x

x0
=

ω2

s2 + ω2
(7.10)

met ω =
√

k
m . Door het poolpaar op de imaginaire as zal er een oscillatie optreden indien

men dit systeem exciteert. In werkelijkheid zal deze oscillatie uitsterven door de verliezen in
het materiaal en de wrijving in lucht.

Figuur 7.11: Equivalent massa-veer systeem

Zoals hierboven al vermeld zal de temperatuur ook niet ogenblikkelijk de spanning of stroom
volgen. Uit de simulaties blijkt dat het dynamische gedrag van de temperatuur door excitatie
van een spanning bij benadering een eerste orde laagdoorlaat gedrag vertoont. Dit kan dus
gemodelleerd worden als:

T

V
∝ 1

1 + sτ
(7.11)

met τ een thermische tijdsconstante.

Indien men een stap aanlegt in spanning of stroom dan is de Laplace getransformeerde van de
uitwijking evenredig met:

1

s

1

1 + sτ

ω2

s2 + ω2
(7.12)

Hierbij werd er verondersteld dat er in steady-state een lineair verband is tussen de tempera-
tuur en de uitwijking, wat een benadering is. In het tijdsdomein wordt dit:

1− τ2ω2

1 + τ2ω2
exp

(−t
τ

)
− 1

1 + τ2ω2
cos(ωt)− τω

1 + τ2ω2
sin(ωt) (7.13)
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voor t ≥ 0. Indien τω >> 1 dan is de oscillatie verwaarloosbaar en verkrijgt men een ex-
ponentiële staprespons. Indien dit niet het geval is, dan zullen er bij een excitatie oscillaties
optreden die maar zeer weinig gedempt zijn.

In figuur 7.12 wordt het gesimuleerde tijdsverloop weergegeven voor een thermische actuator
met halve lengte 1000µm en een kortere met halve lengte 700µm. Zoals te zien op de figuur
vertoont dit tijdsgedrag bij benadering een eerste orde exponentiële staprespons. Voor deze
beide curven werd er vervolgens een exponentiële staprespons gefit om zo de tijdsconstante
af te leiden. Voor de actuator met halve lengte 1000µm bekomt men zo een tijdsconstante
τ1000 = 8ms. Na 34ms is het verschil met de eindwaarde kleiner dan 1%. Voor de actuator
met halve lengte 700µm werd er een tijdconstante bekomen van τ700 = 6ms. Hier wordt het
verschil met de eindwaarde al kleiner dan 1% na 25ms. Doordat de kleinere actuator minder
massa heeft, is de thermische tijdsconstante ook kleiner en is de structuur vlugger opgewarmd.

Figuur 7.12: Tijdsverloop van de maximale temperatuur

Om de oscillatiefrequenties van de structuur te bepalen, werden de verschillende modes van de
structuur gesimuleerd. Aangezien de balken in de actuatoren hoger zijn dan dat ze breed zijn,
is de eerste mode een oscillatie in de y-richting (assenstelsel zoals op figuur 7.1). De hierbij
horende oscillatiefrequenties voor de langere en kortere actuatoren bedragen respecitievelijk
f1000 = 19.8kHz en f700 = 42.8kHz. Doordat de tweede structuur kleiner is, heeft deze niet
alleen een kleinere massa, maar ook een hogere equivalente veerconstante. Hierdoor is de os-
cillatiefrequentie voor de kleinere structuur een stuk hoger dan voor de grotere. De tweede
mode die optreedt is een oscillatie in de z-richting uit het vlak. De frequenties die hiermee
overeenstemmen zijn respectievelijk 22.3kHz en 44.1kHz. De derde mode is al een hogere
mode en treedt terug op in de y-richting. Bij deze oscillatie zullen twee buiken optreden en
drie knopen. Deze mode is gelijkaardig als de tweede mode in de twee-dimensionale analyse
in sectie 2.1.1.

Uit voorgaande simulaties blijkt dat de oscillatiefrequentie in de richting van de bedoelde uit-
wijking van de actuator een stuk hoger ligt dan de inverse van de thermische tijdsconstante. Zo
is ω1000τ1000 = 993 en ω700τ700 = 1615, zodat de oscillaties inderdaad sterk onderdrukt worden.
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Dit resultaat kan men ook anders inzien: het gemodelleerde systeem beschrijft de staprespons
van de cascade van een eerste orde systeem met een ongedempt tweede orde systeem. Op
systeemniveau is dit gelijk aan de cascade van het tweede orde systeem met het eerste orde
systeem (dus in de omgekeerde volgorde) omdat de tranferfunctie gelijk blijft. Indien men
een stap aanlegt aan het ongedempt tweede orde systeem zal er een oscillatie optreden. Deze
oscillatie wordt vervolgens gefilterd door het eerste orde systeem. De oscillatie zal dus genoeg
onderdrukt worden als de afsnijfrequentie van het eerste orde systeem 1

2πτ een stuk lager ligt
dan de oscillatiefrequentie ω

2π .

Zoals verwacht wordt dus de snelheid van de actuator bepaald door de thermische tijdscon-
stante. Deze tijdsconstante is van belang indien men de thermische actuator zou aansturen
met PWM stroomsturing. Hierbij moet de frequentie een stuk hoger liggen dan de inverse van
deze tijdsconstante om het PWM signaal goed te filteren. Indien dit niet het geval zou zijn,
dan zou de temperatuur mee variëren met de frequentie van het PWM signaal en bijgevolg
ook de uitwijking van de actuator.

7.3 Ontwerp van de schakelaar

Uit vorige sectie bleek dat het analytische model vrij goed overeenkomt met de simulatieresul-
taten. Het model kan dus gebruikt worden om vrij vlug een beeld te krijgen van de kracht en
de verplaatsing die met een bepaalde excitatie gepaard gaan.

7.3.1 Topologie

Als topologie van de schakelaar werd gekozen voor figuur 7.13(a). Hierbij zijn {ACB} en
{FHG} v-vormige thermische actuatoren, en loopt het signaalpad langs {DSI}. De actua-
toren zullen dan sequentieel de signaalarmen naar buiten trekken en weer loslaten om zo de
signaalarmen te vergrendelen. Het systeem is gebaseerd op de vergrendelende schakelaar in
[13]. Een alternatief voor dit systeem kan er in bestaan om een push configuratie te gebruiken
in plaats van een pull configuratie. Hierbij zullen de actuatoren, de signaalarmen naar binnen
duwen, en zullen de haken zorgen voor de vergrendeling van het systeem. Deze topologie is
gëınspireerd op het vergrendelend systeem met elektrostatische actuatoren in [3]. Het dient
opgemerkt te worden dat de benodigde verplaatsingen aan het contact voor beide topologieën
gelijk zijn. De ene signaalarm moet verplaatsen over twee balkbreedtes plus de spatiëring, en
de andere signaalarm moet verplaatsen over een afstand gelijk aan de overlap als de schakelaar
vergrendeld is.

In het schema moet er ook nog een elektrische isolatie aanwezig zijn in de delen {CE} en {HJ},
zoniet zou het signaalpad kortgesloten worden met een spanning waarmee de actuatoren wor-
den aangestuurd. In het ontwerp werd er gekozen om een vaste connectie te implementeren
tussen de actuatoren en het signaalpad. Alternatief zou men ook de actuatoren kunnen laten
duwen tegen de signaalarmen in een topologie zoals in figuur 7.13(b). Het nadeel van deze losse
connectie is dat de actuator boven of onder de signaalarm kan duwen als deze twee niet mooi
in het vlak liggen. Ook verkrijgt men zo een vrij lange signaalarm die enkel is vastgemaakt
aan de inklemming. Hierdoor wordt de structuur een stuk fragieler. Een ander mogelijk na-
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deel is dat wanneer de signaalarmen ondersteund zouden worden met nitridebruggen, dat deze
niet meer zouden terugkeren indien deze eerder naar binnen geduwd werden, en dit door de
mogelijke wrijving tussen de signaalarm en de nitridebrug. Door de signaalarmen te verbinden
met de actuatoren worden deze met een grotere kracht terug naar hun oorspronkelijke plaats
getrokken. Doordat de actuatoren hier een grotere terugroepende kracht kunnen uitoefenen
zal er ook een grotere contactdruk zijn, waardoor de contactweerstand verlaagt. Zonder de
connectie met de actuatoren heeft men immers enkel de buiging van de lange signaalbalk die
voor de contactdruk kan zorgen. Een nadeel van de vaste verbinding met de actuatoren is dat
er in het punt E (of J) een koppel wordt uitgeoefend die een mogelijke hoekverdraaiing in
dat punt zal tegenwerken. Hierdoor zal de uiteindelijke verplaatsing aan het contact (punt S)
kleiner zijn dan indien men een de actuator laat duwen tegen de signaalbalk.

(a) Pull configuratie (b) Push configuratie

Figuur 7.13: Verschillende topologieën voor vergrendelende schakelaars

7.3.2 Ontwerp van de actuatoren

Zoals hierboven al vermeld, moet de onderste signaalarm over twee armbreedtes plus de
spatiëring verplaatst kunnen worden. Aangezien de minimale lijnbreedte 8µm bedraagt, en
het gewenst is dat deze contacten geplated worden met goud, wordt de breedte van de arm
aan de contacten 12µm. Indien men een spatiëring van minstens 10µm wil, dan moet deze
arm over 34µm kunnen bewegen. Aangezien de connectie van de actuator met de signaalarm
voor een groot deel de hoekverdraaiing zal belemmeren, moet de actuator ook minstens 34µm
kunnen bewegen. Aan de contacten werd er voor een overlap van 20µm gezorgd, wat dus ook
de benodigde verplaatsing van de rechtse actuator vastlegt. Men dient echter wel rekening te
houden met het feit dat de dikte van het goud kan variëren tussen 1µm en 3µm. Hierdoor
worden de verplaatsingen nog iets groter.

In [42] wordt er aangeraden om een minimale lijnbreedte van 10µm te gebruiken voor lange
structuren (2000µm). Aan de hand van het analytische model werd er een thermische actuator
ontworpen die de nodige verplaatsing kon realiseren. Hierbij werd er nog wat marge ingevoerd
zodat de actuatoren een grotere verplaatsing kunnen leveren dan strikt nodig is. Ook is het
belangrijk dat de maximale temperatuur van de actuator onder 300◦C blijft, en dat de Mi-
sesspanningen onder 300MPa blijven om plastische vervorming te vermijden. De uiteindelijke
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afmetingen staan weergegeven in tabel 7.4. Voor de verdere simulaties werd er geen rekening
gehouden met de temperatuursafhankelijkheid van de resistiviteit en van de thermische geleid-
baarheid van de lucht.

Uit de tabel ziet men dat aan de ontwerpsvoorwaarden is voldaan. Er werd gezorgd voor
voldoende marge in temperatuur en Misesspanningen, waardoor het mogelijk wordt om de ac-
tuator aan te sturen met een hogere stroom om eventueel grotere verplaatsingen te realiseren.
In tabel 7.4 ziet men dat de voorspelde eigenschappen van het analytische model zeer goed
overeenkomen met de simulatieresultaten. Dit maakt het model vrij nuttig om op een snelle
manier verschillende ontwerpen uit te proberen. In appendix C staat de gebruikte code voor
het analytische model. Op figuur 7.14 ziet men de Misesspanningen in de structuur. Zoals al
eerder vermeld treden de maximale spanning op aan de inklemming en in het midden van de
balk. Dit omdat de tweede afgeleide van de verplaatsing hier het grootst is. Men ziet dat deze
spanningen onder 300MPa blijven.

Eigenschap Analytisch Coventor

l/2 = 1000µm, θ = 1◦, w = 10µm

Spanning (V ) 0.184 0.18
Stroom (A) 0.230 0.2457

T (K) 445.2 446.1
Tmax (K) 505.2 503.9
δ (µm) 45.1 45.9
Max. Misesspanning (MPa) 223 232

l/2 = 700µm, θ = 1.5◦, w = 10µm

Spanning (V ) 0.146 0.14
Stroom (A) 0.260 0.2734

T (K) 433.3 428.0
Tmax (K) 493.6 483.3
δ (µm) 25.8 25.2
Max. Misesspanning (MPa) 272 281

Tabel 7.4: Analytische en gesimuleerde eigenschappen van de thermische actuatoren

Uit de f-d curven (figuur 7.15) ziet men dat deze actuatoren vrij veel kracht kunnen leveren. De
actuator van 2000µm lengte kan een kracht leveren van 1.5mN alvorens de maximale spanning
in de structuur 300MPa bereikt. Voor de kleinere actuator met lengte 1400µm is deze kracht
2mN . Deze krachten zijn een stuk hoger dan wat nodig is om de signaalarmen te verplaatsen.
Door de hoge veerconstante van de actuatoren zal de belasting met de signaalarmen weinig
effect hebben op de uiteindelijke verplaatsing van de actuatoren.

7.3.3 Ontwerp van de signaalarmen

Gelijkaardig als hierboven werd er voor de breedte van de signaalarmen ook 10µm geko-
zen. De lengte moet gekozen worden zodat bij uitwijking van de actuator, de spanningen
in deze signaalarm niet te groot worden. Ook mag de spanning in het vergrendeld systeem



SCHAKELAAR MET V-VORMIGE THERMISCHE ACTUATOREN 97

(a) l/2 = 1000µm, θ = 1◦, w = 10µm

(b) l/2 = 700µm, θ = 1.5◦, w = 10µm

Figuur 7.14: Misesspanningen in de v-vormige thermische actuatoren

niet hoger zijn dan 300MPa. Voor de onderste signaalarm werd een lengte l1 = 1000µm
({DE} op figuur 7.13) gekozen. De kracht die nodig is om een ingeklemde balk aan zijn
uiteinde te verplaatsen over een afstand δ = 46µm zonder hoekverdraaiing in dat punt be-
draagt F = 12EIδ

l31
= 165.6µN . Met deze kracht wordt de maximale spanning in de balk

σ = 248.4MPa. In tabel 7.5 ziet men dat deze waarden voor deze kracht en spanning, re-
latief goede benaderingen zijn van de gesimuleerde waarden. σNi1 en σNi2 zijn de maximale
Misesspanningen in respectievelijk de signaalarm ({DS} op figuur 7.13) en de connectiearm
({CE} op figuur 7.13). σSixNy is de maximale Misesspanning in het nitride connectiestuk dat
instaat voor de elektrische isolatie. Men ziet ook dat de verplaatsing van het uiteinde van
de signaalarm δu groter is dan de opgelegde verplaatsing aan de actuator. Dit komt omdat
de connectie met de actuator lichtjes meedraait, terwijl deze in voorgaande berekening nul
verondersteld werd.

δ (µm) δu (µm) σNi1 (MPa) σNi2 (MPa) σSixNy (MPa) Fact (µN)

46 50.3 286 196 209 183.7

Tabel 7.5: Kracht en spanningen bij verplaatsing van de signaalarm (l1 = 1000µm)

Indien de schakelaar vergrendeld is, zullen de actuatoren terug hun rusttoestand aannemen.
Hierbij zal het uiteinde van de signaalarm ({ES} op figuur 7.13) de verplaatsing moeten op-
vangen als de onderste actuator terug afkoelt. Voor een lengte l2 ({ES}) van 600µm wordt
de contactkracht bij een verplaatsing van u = 34µm gegeven door F = 3EIu

l32
= 141.6µN .

Hiermee komt een maximale spanning overeen van 255MPa. In tabel 7.6 ziet men terug dat
de gesimuleerde waarden voor de kracht en spanning, relatief goed voorspeld werden met de
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Figuur 7.15: f-d curven voor de v-vormige thermische actuatoren (aansturing zoals in tabel
7.4)

berekeningen.

δ (µm) δu (µm) σNi1 (MPa) σNi2 (MPa) σSixNy (MPa) Fcon (µN)

0 34 266 193 187 147.5

Tabel 7.6: Kracht en spanningen bij vergrendeling (l1 = 1000µm)

Analoog aan de signaalarm met l1 = 1000µm, werd er ook een signaalarm ontworpen voor
de kleinere actuator. Er werd gekozen voor een lengte l1 = 700µm ({IJ} op figuur 7.13).
Bij een verplaatsing van de actuator over een afstand δ = 26µm is er een kracht nodig van
F = 12EIδ

l31
= 272.8µN . Hiermee komt een maximale spanning overeen van 287MPa. Deze

waarden zijn ook hier een goede voorspelling van de gesimuleerde waarden (tabel 7.7).

δ (µm) δu (µm) σNi1 (MPa) σNi2 (MPa) σSixNy (MPa) Fact (µN)

26 30.2 303 209 221 273.7

Tabel 7.7: Kracht en spanningen bij verplaatsing van de signaalarm (l1 = 700µm)

Het anker van de signaalarm naar het los stuk nitride werd minimaal gekozen (50µm×50µm).
Bij een grotere verankering zou er immers een zelfde verplaatsing over een korter stuk signaal-
arm staan ({DE} of {IJ} op figuur 7.13), waardoor de spanningen hoger kunnen oplopen. De
lengte van de connectiearm ({CE} en {HJ} op figuur 7.13) werd gekozen als 300µm. Dit laat
de kleine rotaties van het connectiepunt toe, zonder hoge spanningen te creëren.

Uit voorgaande simulaties blijkt dat de breedte van de signaalarmen bijna de maximale waarde
heeft. Bredere armen zouden bij gelijke verplaatsingen meer spanningen opwekken, terwijl de
spanningen nu al bijna aan de vooropgestelde maximale waarde van 300MPa zitten. Dit be-
tekent dat de weerstand van deze signaaldraden hiermee ook vastligt. De weerstand van de
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lange signaalarm bedraagt 0.60Ω en de weerstand van de kortere bedraagt 0.41Ω. Op figuur
7.16 worden de Misesspanning weergegeven voor de ontworpen structuren.

(a) l1 = 1000µm, l = 1600µm, w = 10µm, δ = 46µm

(b) l1 = 1000µm, l = 1600µm, w = 10µm, δu = 34µm vergrendeld

(c) l1 = 700µm, l = 1100µm, w = 10µm, δ = 26µm

Figuur 7.16: Misesspanningen in de signaalarmen

7.3.4 Vergrendelende schakelaar

Indien men de ontworpen signaalarmen met de actuatoren verbindt, treedt er een extra warm-
teverlies op. De maximale temperatuur in de actuator bevindt zich in het midden, net op
de plaats waar de connectie met de signaalarm zich bevindt. Hierdoor zal de connectiearm
ook op een relatief hoge temperatuur komen te staan, waardoor er hier veel warmte naar het
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substraat kan stromen. Het siliciumnitride voor de connectie kan dan wel een goede elektrische
isolator zijn, de thermische geleidbaarheid is niet zo klein. Hierdoor zal de signaalarm ook op
een iets hogere temperatuur komen te staan.

Doordat er een hele structuur aan het midden van de thermische achtuator is bevestigd zal
er een aanzienlijke warmtestroom uit het midden lopen. Voor een gelijke excitatie zal de ge-
middelde temperatuur van de actuator lager zijn. Zo daalt deze gemiddelde temperatuur in
de grotere actuator van 446.1K naar 416.9K (0.18V ) en in de kleinere actuator van 428.0K
naar 400.0K (0.14V ). Hierdoor wordt de uitwijking kleiner dan de onbelaste actuator.

Om het effect van het warmteverlies via de connectiearm en de signaalarm in rekening te bren-
gen, werd er rond de volledige schakelaar een gemesht volume lucht geconstrueerd, en werden
de randen van dit volume op 300K gehouden. Uit deze simulaties bleek dat de gemiddelde
temperatuur in de langere actuator 416.8K was bij 0.18V , en 400.5K voor de kortere actuator
bij 0.14V . Met deze informatie werd er een eenvoudiger eindige-elementenmodel opgesteld
dat gebruik maakte van temperatuursafhankelijke warmtefluxen (thermische weerstanden), en
dus geen gebruik meer maakte van het gemesht volume lucht. Uit eerdere simulatieresultaten
bleek dat de afkoeling van de dunne balken in het ontwerp goed gemodelleerd werden met
een vormfactor van 8.46. Dit werd dan in rekening gebracht door een equivalente convec-
tiecoëfficiënt van h = 7750Wm−2K−1. Ook hier werd deze vormfactor in rekening gebracht
voor de afkoeling van de dunne balken. Omdat de afkoeling van de nitrideconnectie moeilijk te
bepalen is, werd er aan de onderzijde van het nitride een equivalente convectiecoëfficiënt van
10000Wm−2K−1 toegepast. Met deze waarde werd de gemiddelde temperatuur in de lange
actuator 416.9K en in de kortere 400.0K. Deze waarden zijn zo goed als gelijk aan deze die
uit de simulatie met het gemesht volume lucht kwamen. De vooropgestelde waarde voor deze
convectiecoëfficiënt is niet zeer nauwkeurig, dit is niet zo erg aangezien de gemiddelde tempe-
ratuur in de thermische actuatoren slechts daalt met 5K indien men deze convectiecoëfficiënt
helemaal niet in rekening brengt.

Eenmaal het warmteverlies gemodelleerd was, werd de aangelegde spanning en stroom ver-
hoogd om dit verlies te compenseren. Voor de langere actuator werd de spanning opgedreven
naar 0.2V en de stroom naar 0.2731A. Met deze waarden is de gemiddelde temperatuur in
de actuator 444.3K, zodat de uiteindelijke uitwijking weer was zoals de situatie waarbij de
thermische actuator niet belast werd. Voor de kortere actuator werd de spanning opgedreven
naar 0.16V en de stroom naar 0.3126A. Hiermee stemt een gemiddelde temperatuur in de
actuator overeen van 430.6K.

Op figuur 7.17 ziet men het temperatuursverdeling in de schakelaar als beide actuatoren actief
zijn. Door het warmteverlies ziet men dat de maximale temperatuur niet meer optreedt in het
midden van de actuator. Als gevolg van het warmteverlies in het midden van de thermische
actuator zal de temperatuur daar iets lager zijn dan de maximale temperatuur.

De schakelaar kan vergrendeld worden door het sequentieel aansturen van de thermische ac-
tuatoren (figuur 7.18). Door de rechtse actuator de activeren, kan de horizontale signaalarm
naar beneden bewegen als de onderste actuator geactiveerd wordt. Als de rechtse actuator
gedeactiveerd wordt, kan de horizontale signaal arm niet meer terug naar zijn oorspronkelijke
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Figuur 7.17: Temperatuursverdeling van de vergrendelende schakelaar met v-vormige thermi-
sche actuatoren

toestand als de onderste actuator ook gedeactiveerd wordt. Doordat de horizontale signaalarm
zich niet in zijn oorspronkelijke toestand bevindt, is er een zekere spanning aanwezig in deze
arm. Deze spanning staat dan in voor de contactdruk aan het goudcontact. Om de schakelaar
te ontgrendelen past men eenvoudigweg de omgekeerde sequentie toe.

7.4 Conclusie

In dit hoofdstuk werd het analytische model van de v-vormige thermische actuator vergeleken
met de simulatieresultaten. Hieruit bleek dat er een zeer goede overeenkomst is tussen beiden.
Hierdoor is het analytische model een zeer handig hulpmiddel bij het ontwerp van thermische
actuatoren. Het laat immers toe om zeer vlug verschillende geometrieën te vergelijken. Aan
de hand van dit model werden er thermische actuatoren ontworpen die gebruikt werden in
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(a) (b) (c) (d) (e)

Figuur 7.18: Vergrendelings- en ontgrendelingssequentie, detail contact

de schakelaar. Door het sequentieel activeren van de twee thermische actuatoren kan men de
schakelaar in de gesloten toestand brengen. Hierbij zal de schakaar in deze toestand blijven
zonder verdere toevoeging van energie, de actuatoren worden in deze gesloten toestand im-
mers niet aangestuurd. Het openen of het ontgrendelen van de schakelaar gebeurt door de
omgekeerde sequentie van aansturingen van de actuatoren toe te passen.
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Hoofdstuk 8

Schakelaar via thermische
actuatoren met twee warme armen

8.1 Keuze van ontwerp

Naast de schakelaar met v-vormige thermische actuatoren werd er ook een schakelaar ontwor-
pen gebaseerd op het ontwerp in [14]. Deze schakelaar werkt hier ook door het sequentieel
activeren van de thermische actuatoren. Op figuur 8.1 staat de uiteindelijk ontworpen ther-
mische actuator. Door een stroom te sturen door de twee bovenste dunne armen, zullen deze
opwarmen en uitzetten. Doordat deze twee warme armen elektrisch gëısoleerd zijn van de
bredere koude arm, zal er geen stroom lopen door deze koude arm. Het verschil in thermische
uitzetting tussen deze twee delen zal er voor zorgen dat de actuator zijwaarts zal bewegen in
de richting van de koude arm.

Figuur 8.1: Thermische actuator met twee warme armen

De connectie tussen de twee warme armen en de koude arm gebeurt door middel van nitride.
Dit is een goede elektrische isolator, en biedt ook de stevigheid om de krachten en verplaatsin-
gen door te geven. Doordat de koude arm elektrisch gëısoleerd is van de twee warme armen,
kan deze arm ook gebruikt worden om het elektrische signaal te geleiden. Door twee van deze
actuatoren onder een hoek bij elkaar te brengen, kan men een vrij compact vergrendelend
systeem realiseren, waarbij het signaalpad in de actuator verwerkt zit.

De uiteindelijke afmetingen van de ontworpen thermische actuator staan weergegeven in tabel
8.1. Hierbij werd er voor gezorgd dat de spanningen in de structuur niet hoger werden dan
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Deel Afmeting (µm)

Lengte langere warme arm 1100
Lengte kortere warme arm 900
Lengte flexibel deel koude arm 300
Lengte breed deel koude arm 500
Breedte dunne armen 15
Breedte breed deel koude arm 80
Spatiëring tussen twee warme armen 15
Spatiëring tussen kortere warme arm en koude arm 25
Spatiëring tussen metaal aan connectie 10
Breedte nitridestuk 140
Lengte nitridestuk 240

Tabel 8.1: Afmetingen van de ontworpen thermische actuator

de vloeispanning of breuksterkte van het materiaal. Ook werd er rekening gehouden met de
maximale temperatuur die toelaatbaar is voor het nikkel.

8.2 Thermische actuator met twee warme armen

8.2.1 Elektrothermische modellering

Gelijkaardig als in vorig hoofdstuk zal ook hier de afkoeling van het substraat gemodelleerd
worden door gebruik te maken van thermische weerstanden (methode met de vormfactor).
Aangezien de breedte van de warme armen en het flexibele stuk 15µm bedraagt, verkrijgt men
een vormfactor van 6.18 via vergelijking (3.23). Hierbij werd er verondersteld dat er een trench
van 28.6µm onder de structuur is geëtst. In simulaties met een gemesht volume lucht rond
een balk met breedte 15µm en lengte 50µm, wordt de temperatuur 586.9K bij injectie van
4 ∗ 106pW (µm)−2. Hiermee wordt de vormfactor 6.09, wat zeer dicht in de buurt ligt van de
waarde, bekomen door de empirische formule.

Analoog verkrijgt men een vormfactor van 1.97 voor een balk met breedte 80µm met verge-
lijking (3.23). Deze bredere balk is het brede stuk in de koude arm. Via simulaties bekomt
men een vormfactor van 2.11. Formule (3.23) kan de vormfactor vrij goed voorspellen in deze
gevallen.

Aangezien de connectie van de twee warme armen aan de koude arm via het stuk nitride een
vrij grote oppervlakte heeft, zal ook hier een aanzienlijke warmtestroom naar het substraat
optreden. Om de vormfactor van deze structuur te bepalen werd de vorm van de connectie
benaderd door een metalen rechthoek (120µm × 220µm) vastgeankerd op een stuk nitride
(140µm × 240µm). Rond deze structuur werd een volume lucht geconstrueerd waarvan de
randen minstens 400µm van de structuur verwijderd waren. Deze randen werden op 300K
gehouden. Indien de metalen structuur op 500K werd gehouden, was er totale warmteflux
doorheen de randen van het gemesht volume lucht van 13.17mW . De vormfactor is de ver-
houding van de totale warmtestroom op de warmtestroom die men zou verwachten indien deze
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Deel h (Wm−2K−1)

Dunne armen 5579
Brede arm 1933
Nitride connectie 1960

Tabel 8.2: Inverse van de thermische weerstand, per oppervlakte-eenheid

enkel door het onderste vlak, loodrecht naar het substraat zou lopen:

S =
Ptot
Pbot

=
Ptot

kairA(T−Ts)
tair

= 2.14 (8.1)

Waarbij de oppervlakte A, deze van het nitridestuk is, aangezien op dit gehele vlak het warm-
teverlies in rekening gebracht zal worden in verdere simulaties.

Aan de hand van voorgaande simulaties werden er voor de verschillende delen van de thermische
actuator, verschillende equivalente convectiecoëfficiënten gebruikt. Deze convectiecoëfficiënt
(h) is eigenlijk niets anders dan de inverse van de thermische weerstand, per oppervlakte-
eenheid. Deze kan berekend worden via:

h =
Skair
tair

(8.2)

In tabel 8.2 staan de gebruikte waarden weergegeven.

Doordat er in voorgaande modellering verondersteld werd dat de totale warmteflux gelijk is
aan de som van de warmtefluxen van de afzonderlijke delen, zal deze warmteflux overschat
worden. Dit kan men inzien als volgt: door het feit dat er zich warme objecten in de buurt
van het onderdeel bevinden, zal de uitwaartse warmteflux hierdoor kleiner zijn, dan in het
geval dat deze niet aanwezig waren. De uiteindelijke uitwijking van de thermische actuator
kan afhankelijk zijn van de preciese temperatuursverdeling. Indien mocht blijken dat de koude
arm in werkelijkheid op een hogere temperatuur staat, dan zal de uitwijking van de actua-
tor hierdoor ook kleiner zijn. Daarom is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de
temperatuursverdeling. Om dit na te gaan werd dit temperatuursprofiel ook gesimuleerd met
een groot volume lucht eromheen. Op figuur 8.2(a) ziet men dit temperatuursprofiel samen
met het profiel dat bekomen werd door gebruik te maken van de thermische weerstanden aan
de onderzijde van de structuur, bij een excitatie van 0.21V en 0.4241A. Zoals hierboven al
aangehaald zal er een overschatting gemaakt worden van de afkoeling indien men veronderstelt
dat de totale afkoeling de som is van de afkoeling van de afzonderlijke onderdelen, dit ziet men
ook duidelijk op de figuur.

Om het temperatuursprofiel beter te benaderen werden de thermische weerstanden vergroot
om zo een betere fitting te bekomen. De uiteindelijke waarden staan weergegeven in tabel
8.3. Hierbij valt het op dat de inverse van de thermische weerstand bij de dunne armen maar
geschaald wordt met een factor 0.8, terwijl dit voor de brede arm en de nitrideconnectie een
factor 0.5 is. Dit verschil valt voornamelijk te verklaren door het feit dat de brede arm en
de nitrideconnectie op een relatief lage temperatuur staan. De brede arm is bedoeld om een
lage temperatuur te hebben en de buitenkant van de connectiestructuur (u-vormig metaal)
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Deel h (Wm−2K−1)

Dunne armen 4460
Brede arm 970
Nitride connectie 980

Tabel 8.3: Verbeterde inverse van de thermische weerstand, per oppervlakte-eenheid

staat op ongeveer de zelfde temperatuur als de brede koude arm. Hierdoor zal de gemiddelde
temperatuur van het nitridestuk grotendeels bepaald worden door deze lagere temperatuur
van de brede arm. Door het feit dat deze onderdelen een lagere temperatuur hebben zal er ook
veel minder afkoeling zijn naar het substraat dan in het geval dat de rest van de structuur niet
aanwezig zou zijn. Dit komt omdat de omliggende lucht op een relatief hoge temperatuur staat,
zodat de temperatuursgradiënt een stuk kleiner wordt, en bijgevolg ook de warmtestroom via
conductie. Daar waar deze koudere delen dicht in de buurt komen van warme onderdelen
kan het zelfs zijn dat deze koudere delen plaatselijk opgewarmd worden door de warme delen,
zodat de netto uitwaartse warmteflux negatief kan zijn, wat het geval is voor de zijwand van de
brede arm in de buurt van de kortere warme arm. Door deze effecten moet men de afkoeling
van relatief koudere delen meer schalen dan bij warmere delen.

Op figuur 8.2(b) ziet men de temperatuursprofielen, bekomen via de methode van het gemesht
volume lucht en via de gefitte thermische weerstanden. Er werd een relatief goede fitting be-
komen. Zoals al eerder vermeld, is het belangrijk om een goede schatting te maken van de
preciese temperatuursverdeling om een goede schatting te hebben van de uiteindelijke uitwij-
king. Door gebruik te maken van thermische weerstanden is de rekencomplexiteit nu sterk
afgenomen, en laat dit toe om ook de mechanica van het ontwerp te bestuderen. Een elektro-
thermomechanische simulatie met het groot gemesht volume lucht zou veel te rekenintensief
zijn.

8.2.2 Mechanica van de actuator

Eenmaal de thermische afkoeling gemodelleerd is aan de hand van de thermische weerstanden,
kan men op een veel rekenefficiëntere manier het gecombineerde elektrothermomechanische
probleem berekenen. Aangezien de signaalarmen ter hoogte van het elektrische contact een
breedte hebben van 12µm en een spatiëring hebben van 8µm, moet de actuator over minstens
32µm kunnen bewegen. Voor deze uitwijking werd er een excitatie gekozen van 0.22V en
0.4443A. De maximale temperatuur die hiermee overeenkomt is 603.4K en is relatief hoog.
De maximale temperatuur voor nikkel moet onder 350◦C blijven, wat nog steeds het geval is,
weliswaar met niet zo veel marge. De verplaatsing δ en de spanningen staan weergegeven in
tabel 8.4 (Ni 1 lange warme arm, Ni 2 korte warme arm, Ni f flexibel stuk van de koude
arm). Bij deze excitatie blijven de spanningen in het nikkel onder 300MPa. Op figuur 8.3
worden de Misesspanningen weergegeven in de structuur. De grootste spanning in het nikkel
zal optreden in het flexibele deel van de koude arm, aangezien over dit relatief korte deel de
volledige hoekverdraaiing komt te staan. In het ontwerp van deze actuator werd er dan ook
voor gezorgd dat dit deel lang genoeg is, zodat de spanningen niet te hoog oplopen.
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(a) Apart berekende thermische weerstanden

(b) Gefitte thermische weerstanden

Figuur 8.2: Temperatuursprofielen in thermische actuatoren met twee warme armen (via
gemesht volume lucht of via thermische weerstand) (0.21V )

De spanningen in het siliciumnitride kunnen wel hoog oplopen in deze actuator. De spanning
van 1GPa blijft echter genoeg onder de breuksterkte van siliciumnitride: 6.4GPa [64]. Op
figuur 8.4(a) ziet men in detail de Misesspanningen in het nitride. Aangezien er ter hoogte van
de ankers een hogere spanning aanwezig is, is deze spanning vermoedelijk afkomstig van het
verschil in thermische uitzettingscoëfficiënt. De TCE van het nitride bedraagt 1.6 ∗ 10−6K−1,
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δ (µm) σNi 1 (MPa) σNi 2 (MPa) σNi f (MPa) σSixNy (MPa)

35.5 227 264 278 1047

Tabel 8.4: Verplaatsing en spanningen van de thermische actuator (0.22V )

Figuur 8.3: Misesspanningen in de thermische actuator (0.22V )

terwijl de TCE van nikkel bij 400K 13.8 ∗ 10−6K−1 bedraagt. Dit grote verschil in thermische
uitzettingscoëfficiënt zorgt voor hoge spanningen in het nitride. Ter hoogte van de connec-
tie van de twee warme armen met het nitride is de temperatuur nog hoger (figuur 8.4(b)),
waardoor het verschil in TCE hier bijna een factor 10 is. Daarbij komt nog het effect dat het
warmste deel van het nitridestuk bijna volledig omringd wordt door het koudere nitride. Deze
effecten maken dat de spanning in het nitride hoog kan oplopen. De hechting van de ankers
op het nitride zal hierbij sterk genoeg moeten zijn om niet los te komen van elkaar.

Voor de volledigheid werd de f-d curve van deze actuator gesimuleerd (figuur 8.5). Hierbij
werd de opgedrongen verplaatsing opgedreven tot de Misesspanningen 300MPa bedroegen.
Hier ziet men dat de maximale kracht die deze actuator kan leveren, beperkt is tot 360µN
terwijl deze bij de v-vormige actuatoren met halve lengte 1000µm en 700µm respectievelijk
1.5mN en 2mN bedragen. Ook is de veerconstante hier een stuk kleiner dan bij de v-vormige
actuatoren. Deze bedraagt 103.78Nm−1 voor de actuator met twee warme armen, en bedragen
240.23Nm−1 en 431.04Nm−1 voor de twee v-vormige actuatoren.

8.2.3 Dynamisch gedrag van de actuator

Dezelfde systeemmodellering als in sectie 7.2.4 kan ook toegepast worden op deze actuator. In
figuur 8.6 staat het gesimuleerde stapantwoord van de maximale temperatuur in de actuator
weergegeven. Dit verloop is bij benadering een exponentiële staprespons met een tijdscon-
stante τ = 10ms. Het verschil met de eindwaarde wordt kleiner dan 1% na 81ms. Deze
actuator is trager dan de v-vormige actuatoren die ontworpen werden in vorig hoofdstuk. Dit
komt voornamelijk doordat deze actuator meer dan 5 keer meer massa heeft dan de v-vormige
actuatoren. Hierdoor duurt het langer vooraleer de hele structuur is opgewarmd.
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Terug werden de oscillatiefrequenties bepaald door de verschilllende modes van de structuur
de simuleren. Doordat de totale breedte van de drie armen breder is dan de hoogte, is de eerste
mode een oscillatie in de z-richting (assenstelsel volgens figuur 8.1). Deze mode oscilleert bij
8.0kHz. De tweede mode is een oscillatie in het vlak in de y-richting. Deze mode is in de
richting van de bedoelde uitwijking van de actuator en de frequentie die hiermee overeenstemt
is f = 17.8kHz. De derde mode oscilleert via een draaibeweging van het uiteinde van de
actuator om de x-as, en treedt op bij 46.2kHz.

Ook hier geldt dat τω >> 1 zodat de oscillatie sterk onderdrukt wordt. De snelheid van de
actuator wordt dus bepaald door de thermische tijdsconstante.

8.3 Schakelaar via thermische actuatoren met twee warme ar-
men

Eenmaal de thermische actuatoren ontworpen zijn zodat deze een voldoende uitwijking kun-
nen leveren, kan men hiermee een vergrendelende schakelaar ontwerpen. Omdat de thermische
actuator in de vergrendelende toestand van de schakelaar, 32µm verplaatst wordt zonder dat
er stroom vloeit door deze actuator, zullen de spanningen hoog oplopen in deze toestand, en
zou dit kunnen leiden tot plastische vervorming. Om dit nefast effect te vermijden werd er een
extra balk voorzien aan de actuator die de verplaatsing opvangt, zodat de actuator bijna volle-
dig naar zijn begintoestand kan terugkeren in de vergrendelende toestand. In deze balk mogen
de spanningen dan ook niet te hoog oplopen, dus deze moet lang en smal genoeg zijn om de
verplaatsing te kunnen opvangen. Indien men deze balk te buigzaam maakt zal de uiteindelijke
kracht aan het contact ook veel lager zijn, waardoor de contactweerstand zal toenemen. Uit-
eindelijk werd gekozen voor een balk met lengte 650µm en breedte 15µm. Bij een verplaatsing
van 32µm zal de spanning in theorie 307MPa zijn en de kracht aan het contact 353.9µN . Uit
de simulaties volgt dat de uiteindelijke spanning en kracht 282MPa en 326.3µN bedragen.
Deze lagere waarden vallen te verklaren door het feit dat de actuator niet helemaal terug naar
zijn begintoestand gaat bij de opgelegde verplaatsing aan de opvangbalk. Zo is er nog een
verplaatsing aan de inklemming van de balk aan de actuator van 1.2µm en vermoedelijk ook
een kleine hoekverdraaiing. Hierbij blijft de Misesspanning onder 300MPa en verkrijgt men
een relatief hoge contactkracht, die moet instaan voor een goede contactweerstand.

Naast het ene goudcontact aan de opvangingsbalk, is er ook een goudcontact aan de andere
thermische actuator. Dit goudcontact werd niet bevestigd aan de actuator zelf maar via een
klein verlengstuk (lengte 150µm, breedte 60µm). Dit werd gedaan omdat de goldplating min-
stens 50µm verwijderd moet blijven van een metaalanker (ontwerpsregel). Bij de stap van
het goldplaten wordt er namelijk eerst een groter venster vrijgemaakt in het fotoresist om
de Plating Base te verwijderen, en pas daarna wordt er met het juiste venster goud geplated
op het nikkel. Dit wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de Plating Base verwijderd is
tussen twee aparte metaalonderdelen. Zoniet zouden deze twee onderdelen verbonden worden
via de goldplating. Indien deze goldplating te dicht bij een metaalanker zou komen, kan het
zijn dat bij het verwijderen van de plating-base (met het vergrootte venster), het metaalanker
aangetast zou worden.
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Aangezien deze twee extra onderdelen zorgen voor een extra afkoeling naar het substraat, werd
er aan de onderzijde van deze onderdelen ook een thermische weerstand toegekend. Voor de
opvangarm werd de zelfde thermische weerstand gekozen als voor de dunne warme armen en
het flexibel deel van de koude arm. Voor het bredere verlengstuk werd de zelfde thermische
weerstand toegekend als voor het brede deel van de koude arm. Het al dan niet invoeren
van deze extra thermische weerstanden heeft niet zo’n groot effect op de performantie van de
actuator. De maximale temperatuur daalt met 3K en de uitwijking blijft nagenoeg gelijk. Dit
komt omdat deze onderdelen niet zeer groot zijn in vergelijking met de actuator, en ook omdat
deze onderdelen op een relatief lage temperatuur staan.

Op figuur 8.7 wordt de temperatuursverdeling weergegeven in de thermische actuator, voor
iedere toestand in de vergrendelingssequentie. Op figuur 8.8 wordt het contact in meer de-
tail weergegeven. De vergrendelingssequentie is analoog als het systeem ontworpen in vorig
hoofdstuk. Doordat de rechtse actuator uitwijkt, is het mogelijk voor de onderste actuator
om boven of onder de signaalarm van de andere actuator te gaan. Als de rechtse actuator
dan weer zijn oorspronkelijke toestand aanneemt, zal de plaats van de opvangarm (boven of
onder) bewaard blijven. Indien de schakelaar gesloten is, zal de buiging in de opvangarm voor
de contactdruk zorgen om zo een lage weerstand te bekomen.

8.4 Conclusie

In dit hoofdstuk werd er een vergrendelende schakelaar ontworpen aan de hand van thermische
actuatoren met twee warme armen. Door sequentieel de actuatoren aan te sturen kan men het
systeem in een tweede stabiele toestand brengen. In deze tweede toestand zal de schakelaar
geleiden. Deze toestand kan aangehouden worden zonder verdere toevoeging van energie omdat
er geen actuatoren worden aangestuurd in de vergrendelde toestand. Het openen van de
schakelaar gebeurt zoals in vorig systeem ook door de sequentie in omgekeerde volgorde toe te
passen.
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(a) Misesspanningen

(b) Temperatuur

Figuur 8.4: Misesspanningen en temperatuur in het nitride (onderzijde) (0.22V )
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Figuur 8.5: F-d curve van de thermische actuator (0.22V )

Figuur 8.6: Tijdsverloop van de maximale temperatuur in de thermische actuator
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Figuur 8.7: Temperatuursverdeling van de vergrendelende schakelaar met actuatoren met twee
warme armen

(a) (b) (c) (d) (e)

Figuur 8.8: Vergrendelings- en ontgrendelingssequentie, detail contact
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Hoofdstuk 9

Layout

9.1 Bondpaden

In tabel 9.1 wordt een beschrijving gegeven van de bondpaden en bij welke structuur deze
horen. De bondpadnummers staan weergegeven op figuur 9.1.

Cell Bondpad

Dubbele v-vormige thermische actuatoren, halve lengte l/2 = 1000µm, breedte
w = 10µm, variabele hoeken (θ = 0.5◦, 1◦, 1.5◦, 2◦, 5◦),

”
br”=ondersteund door ni-

tridebrug (breedte=50µm).
”
a”= linkse pin,

”
b”=rechtse pin als top van v-vorm

opwaarts gericht is.

v1000 05gr 10 2 a=1, b=92
v1000 05gr 10 2 br a=2, b=92
v1000 1gr 10 2 a=3, b=92
v1000 1gr 10 2 br a=4, b=92
v1000 15gr 10 2 a=5, b=92
v1000 15gr 10 2 br a=6, b=92
v1000 2gr 10 2 a=7, b=92
v1000 2gr 10 2 br a=8, b=92
v1000 5gr 10 2 a=9, b=92
v1000 5gr 10 2 br a=10, b=92

Dubbele v-vormige thermische actuatoren, halve lengte l/2 = 1000µm, breedte w =
10µm, hoek θ = 1◦, poly verwarmer onder de structuur (breedte 20µm en 50µm).

”
a”= linkse pin poly,

”
b”=middelste pin poly,

”
c”=rechtse pin poly,

”
d”=linkse pin

v-vorm,
”
e”=rechtse pin v-vorm als top van v-vorm opwaarts gericht is.

v1000 1gr 10 2 poly20 a=11, b=12, c=92, d=NC, e=92
v1000 1gr 10 2 poly50 a=13, b=14, c=92, d=NC, e=92

Schakelaars met dubbele v-vormige thermische actuatoren, halve lengte l/2 =
1000µm, breedte w = 10µm, hoek θ = 1◦, ondersteund door nitridebrug,

”
ox”=tijdelijk anker in isolatieoxide. lock22: dubbele signaalarm vanaf anker tot

connectie met actuator.
”
a”= lange actuator,

”
b”=gemeenschappelijke pin actuato-

ren,
”
c”=korte actuator,

”
d”= lange signaalarm,

”
e”=korte signaalarm.

lock22 br a=29, b=15, c=16, d=28, e=17
lock2 br ox a=27, b=18, c=19, d=26, e=20
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lock2 br a=25, b=21, c=22, d=24, e=23

Schakelaars via actuatoren met twee warme armen. l1 = 1100µm, l2 = 900µm,
lf = 300µm, lc = 500µm, g1 = 15µm, g2 = 25µm.

”
br”=ondersteund door ni-

tridebrug,
”
ox1”=tijdelijk anker in isolatieoxide (enkel koude arm),

”
ox2”=tijdelijk

anker in isolatieoxide (koude arm en connectie warme armen).
”
a”=lange warme arm

eerste actuator,
”
b”=korte warme arm eerste actuator,

”
c”=koude arm eerste actua-

tor,
”
d”=lange warme arm tweede actuator,

”
e”=korte warme arm tweede actuator,

”
f”=koude arm tweede actuator.

agrawal15 g1525 duo a=30, b=31, c=32, d=65, e=64, f=63
agrawal15 g1525 duo br a=33, b=34, c=35, d=62, e=61, f=60
agrawal15 g1525 duo ox1 a=36, b=37, c=38, d=59, e=58, f=57
agrawal15 g1525 duo br ox1 a=39, b=40, c=41, d=56, e=55, f=54
agrawal15 g1525 duo ox2 a=42, b=43, c=44, d=53, e=52, f=51
agrawal15 g1525 duo br ox2 a=45, b=46, c=47, d=50, e=49, f=48

Schakelaars met v-vormige thermische actuatoren, halve lengte l/2 = 1000µm,
breedte w = 10µm, hoek θ = 1◦,

”
br”=ondersteund door nitridebrug, lock2: dubbele

actatoren.
”
a”= lange actuator,

”
b”=gemeenschappelijke pin actuatoren,

”
c”=korte

actuator,
”
d”= lange signaalarm,

”
e”=korte signaalarm.

lock2 a=80, b=66, c=67, d=79, e=68
lock a=78, b=69, c=70, d=77, e=71
lock br a=76, b=72, c=73, d=75, e=74

Dubbele v-vormige thermische actuatoren, halve lengte l/2 = 700µm, breedte
w = 10µm, variabele hoeken (θ = 0.5◦, 1◦, 1.5◦, 2◦, 5◦),

”
br”=ondersteund door ni-

tridebrug (breedte=50µm).
”
a”= linkse pin,

”
b”=rechtse pin als top van v-vorm

opwaarts gericht is. Pin 81 = pin 92.

v700 5gr 10 2 br a=81, b=82
v700 5gr 10 2 a=81, b=83
v700 2gr 10 2 br a=81, b=84
v700 2gr 10 2 a=81, b=85
v700 15gr 10 2 br a=81, b=86
v700 15gr 10 2 a=81, b=87
v700 1gr 10 2 br a=81, b=88
v700 1gr 10 2 a=81, b=89
v700 05gr 10 2 br a=81, b=90
v700 05gr 10 2 a=81, b=91

Actuatoren met twee warme armen. l1 = 1100µm, 1150µm, 1200µm, l2 =
900µm, 950µm, lf = 300µm, lc = 500µm, g1 = 15µm, g2 = 25µm.

”
br”=ondersteund door nitridebrug.

”
br ox5”,

”
br ox6”,

”
ox1” en

”
ox2” tijdelijke

ankers met breedte 20µm.
”
br ox1” en

”
br ox2” tijdelijke ankers met breedte 40µm.

”
br ox3” en

”
br ox4” tijdelijke ankers met breedte 30µm.

”
a”=lange warme arm,

”
b”=korte warme arm.

agrawal15 g1525 br ox5 a=93, b=94
agrawal15 g1525 br ox6 a=95, b=96
agrawal15 g1525 br 1150 900 a=97, b=98
agrawal15 g1525 br 1150 950 a=99, b=100
agrawal15 g1525 br 1200 900 a=101, b=102
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agrawal15 g1525 br 1200 950 a=103, b=104
agrawal15 g1525 a=105, b=106
agrawal15 g1525 br a=107, b=108
agrawal15 g1525 ox1 a=109, b=110
agrawal15 g1525 ox2 a=111, b=112
agrawal15 g1525 br ox1 a=113, b=114
agrawal15 g1525 br ox2 a=115, b=116
agrawal15 g1525 br ox3 a=117, b=118
agrawal15 g1525 br ox4 a=119, b=120

Tabel 9.1: Beschrijving en toewijzing van bondpaden

9.2 Teststructuren

Naast de thermische actuatoren en de schakelaars, werden er ook enkele teststructuren op de
chip gezet. Deze zijn voornamelijk bruggen en cantilevers in nikkel of in nitride. De cantilevers
laten toe om een beeld te krijgen van eventuele spanningsgradiënten. In [74] wordt er een
spanningsgradiënt gerapporteerd van −4.72MPa(µm)−1 voor MetalMUMPs. Aangezien:

σ =
Mz

I
(9.1)

kan men de uitwijking van een cantilever met spanningsgradiënt σ
z berekenen als:

u =
1

2E

σ

z
x2 (9.2)

Voor een cantilever met lengte 650µm zal het uiteinde 5.5µm naar beneden krullen. Om deze
spanningsgradiënt te verifiëren kan men de structuur opmeten met een optische profielmeter.

Ook werden er enkele teststructuren gemaakt om de nitrideconnectie te onderzoeken. Er wer-
den cantilevers en bruggen gemaakt waarbij er gebruik werd gemaakt van een connectie in
nitride. Hierbij werd er al dan niet gebruik gemaakt van de tijdelijke ankers zoals besproken
in sectie 5.2.4.

Om een beeld te hebben van de ingebouwde spanning bij een bepaalde temperatuur kan men
gebruik maken van de v-vormige actuatoren. Indien men deze structuren niet aanstuurt zal de
structuur bij een trekspanning een negatieve uitwijking geven. Men kan dan nagaan bij welke
temperatuur, de actuator terug op zijn bedoelde rustplaats komt.
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Figuur 9.1: Bondpadnummers
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Hoofdstuk 10

Conclusie

In deze thesis werden er een bistabiele schakelaars ontworpen die in de open of gesloten toe-
stand kunnen blijven zonder verdere toevoeging van energie.

Deze studie begon met een uitgebreide literatuurstudie over de verschillende mogelijkheden
om een bistabiele schakelaar te ontwerpen. Hierbij werd er dieper ingegaan op drie belangrijke
aspecten bij zulke schakelaars: de bistabiliteit of de vergrendeling (hoofdstuk 2), de actuatoren
die het mogelijk maken om van toestand te veranderen (hoofdstuk 3), en het elektrisch contact
en isolatie (hoofdstuk 4).

Na de overwegingen die gemaakt werden in deze literatuurstudie, werd er voor de Metal-
MUMPs technologie gekozen (hoofdstuk 5). Deze technologie maakt gebruik van electropla-
ted nikkel als structurele laag. Nikkel heeft het voordeel dat het een relatief grote thermische
uitzettingscoëfficiënt heeft, waardoor het zeer geschikt is om thermische actuatoren mee te
vervaardigen. Verder laat de technologie ook toe om de zijwanden van de structuur te platen
met goud, wat het mogelijk moet maken om een vrij lage contactweerstand te bekomen. Ver-
der kan er ook nog een trench onder de structuur geëtst worden zodat er minder warmteverlies
optreedt van de thermische actuator naar het substraat.

Het eerste bistabiele systeem dat onderzocht werd, was de dubbel ingeklemde cosinusvormige
bistabiele balk (hoofdstuk 6). Het analytisch model dat gevonden werd in de literatuur kon
de f-d curven vrij goed voorspellen, vergeleken met de simulaties. Er traden echter problemen
op indien men deze structuur wou implementeren in de MetalMUMPs technologie. Door de
hoge thermische uitzettingscoëfficiënt werd de bistabiele eigenschap temperatuursafhankelijk.
Bij lagere temperaturen verloor de structuur haar bistabiliteit. Indien men hiervoor com-
penseerde, werden de spanningen te groot bij normale temperaturen. Verder was er nog een
ingebouwde spanning in het nikkel die niet goed gespecifieerd was. Uiteindelijk werd er afge-
stapt van deze structuur en overgegaan op vergrendelende systemen.

De eerste vergrendelende schakelaar werd aangestuurd met v-vormige thermische actuatoren
(hoofdstuk 7). Het model dat gevonden werd in de literatuur kon de uitwijkingen en de krach-
ten zeer goed voorspellen ten opzichte van de simulaties. Aan de hand van simulaties met een
groot volume lucht, werden thermische weerstanden berekend die de afkoeling van de structuur
modelleerden. Hierdoor nam de rekencomplexiteit van het model sterk af, en kon men gekop-
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pelde elektrothermomechanische simulaties uitvoeren. In de simulaties konden de ontworpen
actuatoren voldoende uitwijking leveren om de schakelaar te vergrendelen.

Een tweede vergrendelende schakelaar werd uitgevoerd met thermische actuatoren met twee
warme armen (hoofdstuk 8). Hierbij werd er een onderdeel van de actuator gebruikt voor het
routen van het signaal. Dit liet toe om relatief compacte schakelaars te realiseren. Ook hier
kon de schakelaar vergrendeld worden in de simulaties.

De actuatoren en de schakelaars werden ook gelayout en opgestuurd voor fabricage (hoofdstuk
9).

Aangezien het enkele maanden duurt om de chips te processen, was het binnen het tijdsbestek
van deze thesis niet mogelijk om deze ook uit te meten. Dit wordt dan ook beschouwd als
werk voor de toekomst. Eenmaal men meer kennis heeft opgedaan door het uitmeten van de
schakelaars, kan er getracht worden om de schakelaars compacter te maken. Ook zal er een
drivercircuit ontworpen moeten worden om de thermische actuatoren aan te sturen. Uitein-
delijk zou het dan de bedoeling zijn om de driverchip en de MEMS-chip in één package te
implementeren (System-in-Package).
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Bijlage A

Mechanica

Hieronder worden enkele formules uit de mechanica weergegeven, die gebruikt werden in de
analyse van de modellen. Voor verdere mechanische analyse wordt er verwezen naar [75].

Rek in een balk op een afstand z van de middenlijn:

εx = −z d
2u

dx2
(A.1)

Spanning in een balk op afstand z van de middenlijn:

σ =
Mz

I
(A.2)

Formule om verdeelde belasting, dwarskracht, buigend moment, hoekverdraaiing en doorbui-
ging te berekenen:

q = −dV
dx

= −d
2M

dx2
= −EI d

3α

dx3
= EI

d4u

dx4
(A.3)

Een balk met verdeelde laterale balasting q en axiale kracht p wordt beschreven door :

d2

dx2
(EI

d2w

dx2
) + p

d2w

dx2
= q (A.4)
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Bijlage B

Bistabiele cosinusvormige balk
(model van Qiu)

Hieronder wordt het gebruikte Maple-script getoond dat gebruikt werd om de f-d curven van
een bistabiele cosinusvormige balk te berekenen. De formules werden bekomen uit het model
van Qiu [8].

> restart:

> h:=30*10^(-6):

> t:=8*10^(-6):

> l:=2000*10^(-6):

> b:=20*10^(-6):

> E:=180*10^9:

> I_b:=b*t^3/12:

> Q:=evalf(h/t);

Q := 3.750000000

> w_b:=h/2*(1-cos(2*Pi*x/l)):

> plot([w_b,-w_b],x=0..l):

> E_1:=F=3*Pi^4*Q^2/2*(Delta^3-3*Delta^2+(2+4/(3*Q^2))*Delta):

> E_2:=F=8*Pi^4-6*Pi^4*Delta:

> f_1:=solve(subs(F=f*l^3/(E*I_b*h),subs(Delta=d/h,E_1)),f):

> f_2:=solve(subs(F=f*l^3/(E*I_b*h),subs(Delta=d/h,E_2)),f):

> plot([f_1,f_2],d=0..2*h);
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print punten (eerste en derde mode) (Analytisch2)

> fv:=NULL:

> for i from 0 by 1 to 10 do
> if i <=5 then
> fv:=fv,min(subs(d=i*h/5,f_1),subs(d=i*h/5,f_2)):
> else
> fv:=fv,max(subs(d=i*h/5,f_1),subs(d=i*h/5,f_2)):
> end if:
> end do:

> evalf(fv):

5 punten benadering (hogere ordes) (Analytisch1)

> f_top:=evalf(740*E*I_b*h/l^3)*10^6:

> f_bot:=evalf(370*E*I_b*h/l^3)*10^6:

> d_mid:=1.33*h*10^6:

> d_top:=0.16*h*10^6:

> d_bot:=1.92*h*10^6:

> d_end:=1.99*h*10^6:
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Bijlage C

V-vormige thermische actuator
(model van Enikov)

Hieronder wordt het gebruikte Maple-script getoond dat gebruikt werd om de uitwijking en
de spanning te berekenen bij v-vormige thermische actuatoren. De formules werden bekomen
uit het model van Enikov [38].

> restart:

> l:=1000*10^(-6):

> b:=10*10^(-6):

> t:=20*10^(-6):

> t_air:=28.6*10^(-6):

> I_b:=t*b^3/12:

> theta:=1.0*Pi/180:

> L:=evalf(l/cos(theta)):

> E:=180*10^9:

> alpha=12.7*10^(-6):

> A:=t*b:

> F:=0.0000:

> rho_0:=8*10^(-8):

> beta:=4.5*10^(-3)*0:

> K_Ni:=90.5:

> K_air:=26.2*10^(-3):

> T_s:=300:

> i:=0.23;

i := 0.23
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> S:=((t+0.5*10^(-6))/b*(2*t_air/(t+0.5*10^(-6))+1)+1)*0 +8.46*1;

S := 8.46
> Gamma:=(i^2*rho_0*beta/(b^2*t^2*K_Ni)
> -S*K_air/(t_air*t*K_Ni));

Γ := −0.4281806591 107

> T:=T_s+i^2*rho_0*(cos(sqrt(Gamma)*x)
> +tan(sqrt(Gamma)*L)*sin(sqrt(Gamm
> a)*x)-1)/(b^2*t^2*K_Ni*Gamma):
> T=T_s+i^2*rho_0*(cosh(sqrt(abs(Gamma))*x)
> -tanh(sqrt(abs(Gamma))*L)*si
> nh(sqrt(abs(Gamma))*x)-1)/(b^2*t^2*K_Ni*Gamma):

> T_b:=int(T-T_s,x=0..L)/L;

T b := 145.2427500

eventueel invoeren van een gemiddelde temperatuurstijging

> T_b=150:
> if T_b < 0 then
> alpha:=12.7*10^(-6):
> elif T_b < 100 then
> alpha:=(1-T_b/100)*12.7*10^(-6)
> +T_b/100*13.8*10^(-6):
> elif T_b < 200 then
> alpha:=(1-(T_b-100)/100)*13.8*10^(-6)
> +(T_b-100)/100*15.2*10^(-6):
> elif T_b < 300 then
> alpha:=(1-(T_b-200)/100)*15.2*10^(-6)
> +(T_b-200)/100*17.2*10^(-6):
> else
> alpha:=17.2*10^(-6):
> end:
> alpha;

0.00001443339850

> T_max:=evalf(subs(x=L,T))-T_s;

T max := 205.1764094

> plot(T,x=0..L);

> w:=(tan(theta)
> -F/(2*k^2*E*I_b*cos(theta)))*((cos(k*L)-1)/(k*sin(k*L))
> *(cos(k*x)-1)+sin(k*x)/k-x):
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> c:=k^2*I_b*L/A-alpha*T_b*L +1/2*(tan(theta)
> -F/(2*k^2*E*I_b*cos(theta))
> )^2*( 3*L/2 +
> sin(2*k*L)/(4*k)*(1-tan(k*L/2)^2)+tan(k*L/2)^2*L/2
> +tan(k*L/2)*(4*cos(k
> *L)-cos(2*k*L)-3)/(2*k) - 2*sin(k*L)/k)+
> tan(theta)*(2/k*tan(k*L/2)-L)*(tan(theta)
> -F/(2*k^2*E*I_b*cos(theta))):

> plot(c,k=0..30000,y=-0.00001..0.00001,numpoints=2000);

> k:=fsolve(c,k=2500);

k := 2739.405122
> delta:=evalf((tan(theta)-F/(2*k^2*E*I_b*cos(theta)))
> *(2*tan(k*L/2)-k*L)/(k*cos(theta)) );

δ := 0.00004513120595
> sigma_xx_max:=evalf(E*(-k^2*I_b/A+b*k/2*(tan(theta)
> -F/(2*k^2*E*I_b*cos(theta)))*((cos(k*L)-1)/sin(k*L))));

sigma xx max := −0.2225931844 109

> R:=rho_0*(1+beta*T_b)*2*L/b/t;

R := 0.8001218624

> plot([w+tan(theta)*x,tan(theta)*x],x=0..L);

> V:=R*i;

V := 0.1840280284
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