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1. Mechanikai érzékelők (összefoglaló)

2. Integrált nyomásérzékelő

3. Gyorsulásérzékelés

4. Si alapú gyorsulásérzékelők



3

A SZENZOROK ÁLTALÁNOS 

FELÉPÍTÉSE 
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GYORSULÁSÉRZÉKELŐK

Gyorsulás

Lineáris Rezgés Sokk

Alapképlet: 

a = dv/dt = d2s/dt2

Newton-törvénye: 

F = ma
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JELLEMZŐ GYORSULÁSOK

1g a Föld gravitációs mezejében ható nehézségi 

gyorsulás (1g=9,81m/s2)

0-2g emberi mozgások közben fellépő gyorsulás

5-30g gépjármű mozgáskor

100-2000g nagyobb közlekedési balesetkor

5000g rakéta becsapódásakor
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MIKRORELEKTRONIKAI 

GYORSULÁSÉRZÉKELŐK

A gyorsulásérzékelő lényegében egy rugó és egy elmozduló

tömeg (szeizmikus vagy inerciális tömeg) által alkotott rend-

szer. Ha a gyorsulás állandó, a szeizmikus tömeg elmozdul

(x), míg a rugóerő ki nem egyenlíti a tehetetlenségi erőt.

Frugó = Kx  és  Finerciális = ma

a = Kx/m  vagy  x = am/K

Mikromechanikai és mikroelektronikai kivitelben a

gyorsulásmérők kizárólag rugalmas lemezre (membrán)

erősített szeizmikus tömegből állnak. Mind a rugalmas

membrán mind a szeizmikus tömeg szilíciumból (Si)

kialakítható.
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GYORSULÁSÉRZÉKELŐK
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MÉRÉSI/ÉRZÉKELÉSI ELVEK ÉS 

MÓDSZEREK

A gyorsulás okozta elmozdulás (x) érzékelésére szolgáló

három általános módszer:

1. kapacitás mérés elmozduló és álló elektródák

között.

2. a rugóban ébredő feszültségek/deformációk

mérése piezoellenállásos módszerrel;

3. a rugóban ébredő mechanikai feszültség által a

piezoelektromos hatás révén létrehozott

töltés/elektromos feszültség mérése.
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MŰKÖDÉSI ELVEK

Felületi mikromechanikai eljárással készült, kapacitív

elvű szenzorok.

Tömbi mikromechanikai eljárással készült kapacitív

elvű szenzorok.

Piezorezisztív elven működő szenzorok.

Piezoelektromos elven működő szenzorok.

Termodinamikai (szabad hőáramlás) elven működő

szenzorok.
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ÉRZÉKELÉSI ELVEK ÉS TECHNOLÓGIÁK
Kapacitás Piezo-

ellenállás

Piezo-

elektromos

Impedancia nagy alacsony nagy

Méret közepes közepes kicsi

Hőmérsékleti tartomány igen széles közepes széles

Linearitási hiba nagy alacsony közepes

DC válasz igen igen nem

AC válasz (f) széles közepes széles

Csillapítás igen igen nem

Érzékenység nagy közepes közepes

Túlterhelés okozta 

nullpont eltolódás

nem nem igen

Elektronika kell nem kell

Költségek közepes alacsony magas
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GYORSULÁSMÉRŐ ALAKLMAZÁSOK
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KAPACITÍV ELVŰ GYORSULÁSÉRZÉKLŐ

Az inerciális tömeg (egyben a mozgó elektród) két pyrex üveg

vagy szilícium lemez között van felfüggesztve, melyeken az

ellenelektródok is helyet kapnak. A szimmetrikus elrendezés

minimalizálja a hőmérséklet okozta méretváltozások hatását,

így általában nincs is szükség aktív hőfokkompenzációra.
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KAPACITÍV ELVŰ MIKROELEKTRONIKAI 

GYORSULÁSÉRZÉKLŐ

Kis deformációkra a d légrések d

megváltozásai arányosak a mérendő

gyorsulással (k a megfelelően 

definiált rugóállandó):

d/d = ma/kd

A kétoldali kapacitás

C1 = const/(d - d) illetve C2 = const/(d + d) 

Kis deformációknál 

sorfejtéssel adódik d      C1 - C2

 = 

d        C1 + C2
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TECHNOLÓGIAI FOLYAMATÁBRA

Si szelet pyrex üveglemez

 

több lépéses anódos elektródák: porlasztás

marás (SiO2 maszk)



átvezető lyukak

 

szelet szintű anódos kötés



ellenőrző mérések



darabolás



érzékelő chip



PIEZOREZISZTÍV GYORSULÁSMÉRŐ

Gyorsulás hatására a súly meggörbíti a piezoellenállást így
megváltozik az ellenállása.
Előnye a piezoelektromos gyorsulásmérőhöz hasonlítva, hogy a
gyorsulás nagyon lassú változásai is pontosan kimutathatók
vele.
5g-10000g max. gyorsulás között gyártják.
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JELLEMZŐK

Kis gyorsulások és lassulások mérésére használják (< 2g).

Mérési frekvencia nagyon alacsony, a statikus méréstől

általában párszor 100 Hz-ig terjed.

”Two chip” koncepció (külön van a szenzor-IC, és külön

egy CMOS kiértékelő és jelátalakító áramkör).

Ütésállóságuk nagyon jó.
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PIEZOREZISZTÍV Si GYORSULÁSÉRZÉKELŐ

Si piezorezistive acceleration sensor fabricated by bulk 

micromachining
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KAPACITÍV Si GYORSULÁSÉRZÉKELŐ

Accelerometer based on Si surface micromachining
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A SZENZOR KIALAKÍTÁSA

1. Rugalmasan felfüggesztett szeizmikus tömeg az elektródákkal

2. Rugó

3. Rögzített elektródák 
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JELLEMZŐK

Nagyobb gyorsulás illetve lassulásértékek (50 ... 100 g)

mérésére használják.

Mérési frekvencia 0 Hz-től (azaz lehetőség van statikus

mérésre is) akár több kHz-ig.

Tipikus élhosszúságuk 100 és 500 mikron közötti.

”One-chip” design.

Olcsó.
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MIKROELEKTRONIKAI 

GYORSULÁSÉRZÉKELŐ

Szilíciumon kialakított, gépkocsiban (légzsák) alkalmazott 

mikroelektronikai gyorsulásérzékelő
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1D-S ÉS 3D-S GYORSULÁSÉRZÉKELŐK
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3D GYORSULÁSÉRZÉKELŐ IC
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MEMS GYORSULÁSÉRZÉKLEŐK



Example MEMS Transducers

• Microaccelerometer

– cantilever beam

– suspended mass



Example MEMS Transducers

• Rotation

– gyroscope
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MEMS INERCIÁLIS SZENZOROK
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DŐLÉSSZÖG ÉRZÉKLEÉS
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PIEZOELEKTROMOS GYORSULÁSÉRZÉKLŐ

The sensing element is a crystal

which has the property of

emitting a charge when

subjected to a compressive

force.

In the accelerometer, this crystal

is bonded to a mass such that

when the accelerometer is

subjected to a 'g' force, the mass

compresses the crystal which

emits a signal. This signal value

can be related to the imposed 'g'

force
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PIEZOELEKTROMOS GYORSULÁSÉRZÉKLŐ
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The pervasiveness of automotive passive restraint systems has

emphasized the need for improving system reliability while simultaneously

reducing the cost and size of the system. This paper describes the

integrated silicon automotive accelerometer (ISAAC). which consists of a

silicon micromachined die fabricated in a dissolved-wafer process and a

CMOS ASIC that are combined in a standard plastic package. The

resultant device meets the functional, cost, and reliability requirements of

the next generation of automotive passive restraint systems.

MEMS GYORSULÁSÉRZÉKELŐ IC 

GÉPKOCSIHOZ
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BEVEZETŐ ÁTTEKINTÉS

Single-point passive restraint systems have specific

requirements that, if taken into consideration, can allow

system partitioning and selection of accelerometer

technologies and designs that result in lower overall system

cost. Algorithms that are used to make deployment decisions

typically use at a minimum, change in velocity and peak

acceleration data. Acceleration signals in the 50g range with

a response of up to 400 Hz are typically the signals of

interest. These acceleration signals must be continuously

evaluated without placing excessive demands on the system

microprocessor. Since the system must be reliable for over

the full service life of the vehicle, a fully active self-test

feature that checks both the mechanical integrity and stability

of the accelerometer is of primary importance.
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MŰKÖDÉSI VÁZLAT

Block diagram of the integrated silicon automotive accelerometer

showing the function of each of the two die.
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SZENZOR LEÍRÁSA

The ISAAC is a two-chip accelerometer that consists of a

differential, capacitive micromachined sense-element die

assembled in an IC package along with a CMOS interface

chip containing EEPROM calibration circuits.

The sense-element chip uses a torsional microstructure which

generates a differential, femtofarad level signal that is fed to

the interface chip via bond wires.

This die is fabricated using a glass substrate dissolved-wafer

process with a wafer level hermetic cap.
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SZENZOR LEÍRÁSA

The interface chip uses a charge-mode delta-sigma

modulator to convert the sense-element signals into a pulse-

density-modulated output that is proportional to the applied

acceleration.

The interface chip has EEPROM and a resistor string DAC

that allow the gain and offset of the completed device to be

trimmed to the desired specification.

A serial interface allows the ISAAC to communicate with a

microprocessor to facilitate accelerometer calibration during

device manufacture, and to facilitate data transfer and a

secure self-test activation after the device is installed in a

vehicle.

The ISAAC uses a nine-pin package to support power,

ground, clock, and I/O functions.
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TECHNOLÓGIA VÁZLATA

Leendő üreg kimarása Si-ban.

Mikroalakzat kialakítása,

marás a marásmegállító

rétegig.

Fémezés (ábra) kialakítása

üveg hordozón.

Si szelet anódos kötése

üveghordozóra.

Si szelet elmarása,

marásmegállító réteg

eltávolítása.

Védősapka, huzalkötések,

darabolás.
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KAPACITÁS-GYORSULÁS 

KARAKTERISZTIKA

0 g : CA,CB 150 fF

Full scale (50 g) 15 fF change
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JELFELDOLGOZÓ ÁRAMKÖR

The interface circuit is fabricated in a 1.6 m CMOS process

with EEPROM. The primary function of this circuit is to

convert the femtofarad-level capacitance signals from the

sense element to a pulse signal suitable for digital signal

processing.

The chip also provides compensation for sensor offset and

sensitivity variations while providing the self-test and reset

function.

Design considerations for the circuit include stability over

voltage, temperature and process variations, with low power

and low cost also being primary factors.
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JELFELDOLGOZÓ ÁRAMKÖR

Simplified schematic of the delta-sigma modulator with calibration

circuit.
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TOKOZÁS

The ISAAC uses a nine-pin package and due to the axis of

sensitivity of the sense element, the package must orient the

die perpendicular to the substrate.

The devices are packaged in an epoxy based transfer

molded package in a SIP configuration. Conventional epoxy

die attach and gold wire bonding processes are used to

assemble the accelerometer.
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MŰKÖDÉS

The d.c. performance of the ISAAC is shown above although the

offset and gain are programmable over a wide range through the

EEPROM. The offset of 100 kHz and sensitivity of 3 kHz/g have

temperature coefficients that are less than 60 ppm/°C calculated

using the worst-case voltage and temperature conditions. The

device has a linearity of better than 2%.
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ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

The ISAAC crash sensor meets all automotive reliability

specifications including shock survivability, temperature

cycling, vibration endurance, life and retention testing, ESD,

and latch-up.

Characterization testing for reliability has utilized a multitude of

sequential stress tests including combinations

of drop testing, vibration endurance, cold and hot bakes,

autoclaves and temperature cycling. These are intended

primarily to evaluate the hermeticity of the wafer-level cap on

the sense element. The sense-element microstructure has

been oscillated at a level greater than full scale for over 3×109

cycles without measurable degradation in performance.
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ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

Vehicle-level testing of the accelerometer at the crash

barrier, along with testing in 'flight recorder' systems in

thousands of police, delivery, and rental vehicles, is

further verifying the suitability of the ISAAC technology

for automotive passive restraint systems.
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SZABAD HŐÁRAMLÁS ELVÉN MŰKÖDŐ 

GYORSULÁS ÉRZÉKELŐ

Ezen szenzorok működési elve a természetes hőáramlás

fizikáján alapszik.

Kialakításának köszönhetően alkalmas statikus (DC)

gyorsulások mérésére is.

A rendszer tulajdonképpen mozgó alkatrész nélkül működik

(az egyetlen mozgó „elem” maga a levegő).
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Nyugalmi állapot, amikor a rendszerre nem hat gyorsulás.
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A szenzorra vízszintes gyorsulás hat (balra).
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A valóságos kialakítás rajza
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A termoelemek által mért hőmérséklet gyorsulás hatására

A legújabb fejlesztésű gyorsulásszenzorok közül egyenlőre ez a

típus rendelkezik a legfinomabb felbontással (~1 mg).

Hátránya az alacsony mérési frekvencia (kb. 100 Hz) és az ára.
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2-TENGELYES, HŐÁRAMLÁSOS MEMS  

GYORSULÁSÉRZÉKLŐ  
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A dual axis CMOS micromachined convective 

thermal accelerometer

We present a dual axis accelerometer made with a frontside

bulk micromachining in a standard 0.35 m CMOS process.

The accelerometer is based on thermal convection where a

central suspended hot plate creates a hot gas bubble. In-

plane acceleration applied to the body will change the

temperature distribution on the device, the latter being

measured by four detectors containing six serially connected

thermocouples. The paper will present the modelling of the

device with a specific spherical model as well as

measurements of sensitivity and linearity.

The device is a dual axis sensor with four suspended

thermocouples distributed around a heater placed on a

central suspended hot plate.
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Schematic and cross section

of the accelerometer made

with a frontside bulk

micromachining technology

showing an anisotropically

etched cavity and

suspended parts. The cross

section of the temperature

detection arm shows the

polysilicon and aluminium

lines. The heater is a 100

µm × 100 µm plate

containing a 10 µm wide

polysilicon meander.
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Detailed implementation of the 2D thermal accelerometer. The

grey level gradient shows a representation of the temperature

distribution as a result of an acceleration imposed to the structure.

Points marked 1–5 refer to the Infrared temperature map.
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(a) SEM picture of the CMOS

micromachined accelerometer;

(b) detail of one detector structure.
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Infrared temperature map of the dual axis thermal accelerometer. Point #1

is the central plate heater; points #3, #4 and #5 locate three of the four

detectors and the point #2 is located on the bulk substrate.
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ÉRZÉKENYSÉG ÉS LINEARITÁS

To experimentally measure the sensitivity and the linearity,

the accelerometer is placed on the rotating plate of a

centrifuge that imposes a constant acceleration up to 150×g

at most. When a steady circular movement is reached at the

angular velocity ω, only a centripetal acceleration ac = Dω2

remains with D the distance between the sensor to the

centrifuge centre. The differential voltage appearing between

two opposite thermocouples is then connected to a 25,000×

open loop gain voltage amplifier. Fig. 10 shows that the

experimental temperature difference between two opposite

detectors remains linear with the applied acceleration up to

150×g. Moreover the sensitivity is extracted as the curve

slope and found as 0.024 ◦C/g.
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Temperature difference between detectors versus acceleration, 

model and experimental data.


