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Samenvatting

De eerste directe detectie van zwaartekrachtsgolven in september 2015 mar-

keerde niet alleen het hoogtepunt van een honderd jaar lange zoektocht,maar

ook het begin van een geheel nieuw hoofdstuk in onze studie van het univer-

sum.Demensheidwaseeuwenlangvolledig afhankelijk vanwaarnemingenvan

elektromagnetische aard voor haar begrip van het universum, en met de toe-

voeging van zwaartekrachtsgolven aan het arsenaal van waarneembare signa-

len uit het heelal liggen er talrijke nieuwe ontdekkingen in het verschiet. Op

zichzelf kunnen deze zwaartekrachtsgolven ons al veel vertellen over de eigen-

schappen van de bron die ze uitzond, maar ze kunnen ook elektromagnetische

waarnemingen verrijken door extra inzicht te verschaffen in de achterliggen-

de fysische processen die aan bepaalde gebeurtenissen ten grondslag liggen.

Met zwaartekrachtsgolven kunnenwe demeest compacte en dynamische regi-

onen van het heelal onderzoeken, en eindelijk direct in de bronnen kijken die

de drijvende kracht zijn achter de meest destructieve gebeurtenissen in het

heelal die we al eeuwenlang elektromagnetisch bestuderen.

In de loop vandekomendepaar jaren zullendemomenteel operationele de-

tectoren naar hun beoogde gevoeligheid worden gebracht en zullen er twee

nieuwe detectorenmet vergelijkbare eigenschappen aan het netwerk worden

toegevoegd, één in India en één in Japan. Deze nieuwe detectoren zullen de

dekkingsgraad van het netwerk verbeteren, zodat zwaartekrachtsgolven uit

alle richtingen beter kunnen worden waargenomen. Dit detectornetwerk kan
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signalen van bronnen vergelijkbaarmet de eerste uit 2015waarnemen tot een

roodverschuiving van ongeveer 1. Om ook zwaartekrachtsgolven uit het vroe-

ge Universum op te kunnen vangen, moet dit bereik nog significant worden

vergroot. Een van de geplande toekomstige detectoren, Einstein Telescope,

kan een dergelijke bron van zwaartekrachtsgolven waarnemen tot een rood-

verschuiving van ongeveer 50. Deze vergroting van het detectiebereik is alleen

mogelijk als de detectieband wordt uitgebreid naar lagere frequenties. Ein-

stein Telescope zal dan ook gevoelig zijn voor zwaartekrachtsgolven tot een

frequentie van ongeveer 2Hz. Voor detectoren op aarde zoals Einstein Tele-

scope wordt de detectorruis bij zulke lage frequenties gedomineerd door zo-

genaamde Newtoniaanse ruis, afkomstig van kleine fluctuaties in het lokale

zwaartekrachtsveld veroorzaakt door seismische trillingen in de buurt van de

detector. Om de beoogde gevoeligheid te bereiken, moet deze vorm van ruis

actief worden onderdrukt en hiervoor zal een netwerk van een groot aantal

seismische sensoren nodig zijn.

MEMS sensoren zijn interessant voor toepassingen waarbij grote aantallen

sensoren nodig zijn, omdat demogelijkheid totmassafabricage inherent is aan

de technieken die worden gebruikt ze te produceren. Toch worden seismische

MEMS sensorenmeestal niet gebruikt voor toepassingenwaarbij een lage ruis-

vloer van belang is. Hiervoor zijn twee voorname redenen te noemen. In de

eerste plaats is de beschikbare massa in dit soort sensoren extreem beperkt

door hun kleine formaat. Hierdoor is de mechanische ruis die wordt veroor-

zaakt door visceuze dempingseffecten in het omringende gas relatief groot.

Ten tweede kan de stijfheid van de veerophanging op deze kleine schaal ge-

woonlijk niet laag genoeg worden gemaakt om de sensor voldoende gevoelig-

heid voor versnelling te geven.Het eerste probleemkanwordenopgelost door

de de bewegende delen van de sensor in een vacuüm te gebruiken, waarbij de

bovengenoemde mechanische ruis sterk kan worden onderdrukt. De relatief

hoge stijfheid van de veerophanging blijft doorgaans echter een probleem.

Deze dissertatie presenteert een nieuwe techniek om de gevoeligheid van

seismische MEMS sensoren voor versnelling te verhogen door de stijfheid van

de veerophanging te verlagen. Deze verlaging wordt bewerkstelligd door de

veerophanging voor te spannen met een speciaal daarvoor ontwikkeld com-

pressiemechanisme. De oorsprong van dit idee kan worden teruggevoerd op

de geometrische antiveerophangingen die worden gebruikt in de secundaire

seismische isolatoren van de zwaartekrachtsgolfdetector Advanced Virgo. In

die isolatoren wordt het concept van de geometrische antiveer gebruikt om

een efficiënt en compact verticaal seismisch filter met een lage eigenfrequen-
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tie te realiseren.De toepassing vandit principeopdemicroschaal in seismische

MEMS sensoren is volledig nieuw, en de implementatie die hier wordt beschre-

venheeft voor het eerst opdeze schaal succesvol eenmechanische stijfheidsre-

ductie van de veerophanging met een factor 20 tot 25 gedemonstreerd. Deze

grote stijfheidsreductie treedt alleen op in de gevoelige richting van de seismi-

sche sensor, in de andere richtingen verandert de stijfheid marginaal. Omdat

er een dimensieloze ontwerpmethode is gebruikt, kunnen de resultaten die

hier zijn gepresenteerd algemeen worden gebruikt om een geometrisch anti-

veersysteem te ontwerpen op elke gewenste schaal.

De sterk gereduceerde stijfheid van de veerophanging in de sensor ver-

groot de gevoeligheid die met seismische MEMS sensoren te behalen is. Met

gebruik van deze nieuwe techniek is een ruisniveau van onder de 2ng/
√
Hz ge-

demonstreerd, de grens die is bepaald voor het achtergrondniveau van seismi-

sche activiteit voor de toekomstige locatie van Einstein Telescope. Een derge-

lijk ruisniveau is ongeëvenaard voor een sensor die slechts een formaat heeft

van ruwweg een vierkante centimeter. De gemeten ruisvloer voor het gehe-

le sensorsysteem ligt beneden de 2ng/
√
Hz tussen 400mHz en 20Hz, en blijft

beneden de 10ng/
√
Hz voor frequenties tot ongeveer 50mHz. Dit komt tot

binnen 20% overeen met de ruismodellen die in deze dissertatie zijn ontwik-

keld over het gehele gemeten frequentiebereik. Door de stijfheidsverlaging

geïntroduceerd door het geometrische antiveersysteem is beneden de 20Hz

de ruisbijdrage van de capacitieve uitlezings- en terugkoppelingselektronica

volledig verwaarloosbaar. De ruisvloer bij die frequenties wordt volledig gedo-

mineerd door thermische ruis in de mechanica van de MEMS sensor.

Het mechanische ontwerp van een MEMS sensor is altijd sterk verweven

met zijn fabricageproces. Hoewel veel van de individuele processtappen als

standaard kunnenwordenbeschouwd indehalfgeleiderindustrie, is dat proces

als geheel vrijwel altijd uniek voor een bepaald sensorontwerp. De seismische

sensor die in deze dissertatiewordt gepresenteerd is geproduceerd in een pro-

ces dat één enkele SOI wafer gebruikt met een toplaag van 50µm dik. Resul-

taten van etsexperimenten tonen aan dat het mogelijk is om de sensoren ook

in een 100µm dikke toplaag te realiseren, iets dat grote voordelen heeft voor

de mechanische robuustheid van de mechanische structuren. Om een aantal

tekortkomingen van het elementaire proces te overkomen, voornamelijk gere-

lateerd aan de procesopbrengst en demechanische robuustheid van de senso-

ren, is er een meer uitgebreid fabricageproces ontwikkeld. Dit nieuwe proces

volgt een andere aanpak, waarbij twee aparte wafers aan elkaar worden ver-

bonden. Dit stelt ons in staat het vlak waar de tweewafers samenkomen te be-
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werken en de mogelijke raakvlakken met de bewegende delen in de sensor te

minimaliseren. Metingen aan de dempingseigenschappen van de sensorstruc-

turen laten zien dat de sensor moet opereren in een vacuüm dat beter is dan

10−2mbar om het lage ruisniveau te behalen. Wil de sensor praktisch zijn in

gebruik, dan moet dit vacuüm als onderdeel van het fabricageproces worden

gerealiseerd, danwel door het vacuüm verpakken van de individuele sensoren,

dan wel door op waferniveau afgesloten holtes in vacuüm te realiseren. Het

nieuwe procesontwerp is compatibel met beide aanpakken, waarvan er in de

toekomst een aan het proces zal moeten worden toegevoegd.
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