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 مقدمه1.

 MEMSمی پردازد.  MEMSاین گزارش به زمینه ای نوظهور از سیستم های میکروالکترومکانیکی یا 

فناوری فرایند مورد استفاده برای ایجاد دستگاه های یکپارچه کوچک و یا سیستم هایی است که عناصر 

 و مکانیکی را ترکیب می کند . یالکتریک

ساخته می شوند و می توانند در   (ICمدارهای مجتمع ) انها با استفاده از تکنیک های پردازش دسته ای

مقیاس چند میکرومتر تا چند میلی متر متغیر باشند .این سیستم ها توانایی حس ، کنترل و به کارانداختن 

میان رشته های  MEMSدر مقیاس های کوچک و ایجاد تغییر در مقیاس بزرگ را دارند .استفاده فناوری 

هندسی و تولید تخصص از طیف گسترده و متنوعی از زمینه های فنی ، علم مواد ، مختلف شامل طراحی ، م

 مهندسی برق ، مهندسی شیمی و همچنین مهندسی سیاالت ، اپتیک ، ابزار دقیق و بسته بندی است.

گنجانده می  MEMSدر طیف گسترده ای از بازارها و کاربردها که در دستگاه های  MEMSپیچیدگی 

 اده می شود . شوند ، نشان د

MEMS  را می توان در سیستم های مختلف سراسر خودرو ، پزشکی ، الکترونیکی ، ارتباطی و کاربردهای

شامل شتاب سنج برای سنسورهای کیسه هوا ، سرهای  MEMSدفاعی پیدا کرد . دستگاه های کنونی  

ی فشارخون،سویچ های نوری پرینتر جوهرافشان ،سرهای خواندن و نوشتن هارد دیسک کامپیوتر ، سنسورها

 ، حسگرهای زیستی و بسیاری از محصوالت دیگر که همه در حجم تجاری باال تولید و حمل می شوند .

MEMS  شناخته شده است و دارای پتانسیل  47به عنوان یکی از امیدوار کننده ترین فناوری های قرن

و  siliconbaseوالکترونیک های قوی برای ایجاد تحول در محصوالت صنعتی  و مصرفی توسط میکر

 است .  micromachingتکنولوژی 

دارای پتانسیل قوی و قابل مالحضه ای برای برای تاثیر در راه و رسم زندگی ما است . اگر  MEMSفناوری 

 دومین عامل تحول است .  MEMSنیمه هادیها به عنوان اولین عامل تحول در ابعاد میکرو دیده می شوند ، 
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در انتن ها می  MEMS، کاربردها و به طور خاص استفاده ی  MEMSبه شرح بیشتری از فناوری  در ادامه

 پردازیم.

 ( MEMS سیستم های میکرو الکترومکانیکی )2.

MEMS.2.1 چیست؟ 

 کوچک های دستگاه مورد استفاده برای ایجاد فرایند فناوری  (MEMS) الکترومکانیکی میکرو هایسیستم 

 های تکنیک از استفاده باآنها  و الکتریکیرا ترکیب می کند. است که عناصر مکانیکی مجتمعو یا مدارهای 

 تا چند میکرومترچند  در محدوده ی  و می توانداند  شده ساخته ،(IC) پردازش دسته ای مدارهای مجتمع

های  در مقیاس تحریک کنترل و، حس وانایییا سیستمها ( ت) ها میلی متراندازه گیری شوند. این دستگاه

 مقیاس های بزرگ را دارند. در اثر و تولید، کوچک

MEMS ،فناوری و همچنین به عنوان، از ایاالت متحده سرچشمه گرفته است  است که مخفف عبارت 

ارجاع داد ه می شود .   صرف نظر از  در ژاپن میکرو و ماشین آالت،  اروپا در   (MST) مایکروسیستم  

 دستگاه های که حالیدر  راه ساخته شدن ان  است .  MEMS دستگاه بخش وحدت عامل، واژگان

 توسط، عناصر میکرومکانیکی ان  ساخته شده اند  IC کامپیوتر، فناوری  تراشه با استفاده از الکترونیکی

ساخته شده  micromachining فرآیندهای با استفاده از بسترهای دیگر سیلیکون و پیچیده دست کاری

نسبت ، بعد  micromachining همچنین و، سطححجم و   micromachining اند. فرایندهایی مانند 

 ساختاری های الیه یا  و سیلیکون را حذف می کنند  در بخش هایی  انتخابی، به صورت   (HARM)،باال، 

 مدارهای مجتمع که حالی. در  را شکل دهند الکترومکانیکی اضافی را اضافه می کنند تا اجزای مکانیکی و

و  خواص مکانیکی از هر دو  MEMS،سیلیکون طراحی شده اند   الکتریکی خواص بهره برداری از برای

 شامل میکروساختارها مکانیکی ،   MEMS، عمومی ترین شکل در  الکتریکی سیلیکون بهره می گیرد .

 چیپ سیلیکونی همان روی براست که همه میکروالکترونیک ها  و میکرو تحریک کنندها، میکرو حسگرها 

 .نشان داده شده است 7در شکل  به صورت شماتیکاین  .ادغام شده اند 
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 MEMS:نمایش شماتیک اجزا 7شکل                                                                     

  

 مکانیکی، های پدیده و یا اطالعات گیری اندازه محیط سیستم توسط در تغییرات را  میکروحسگرها  

این اطالعات را و میکرو الکترونیک  الکترومغناطیسی شناسایی می کنند   و یا، شیمیایی مغناطیسی حرارتی،

را نشان دهند و شکلی  میکرو تحریک کننده ها سیگنال می فرستد تا واکنش مناسب پردازش می کند  و به

 معموال قطعات آنها و بسیار کوچک هستند  MEMS  هایدستگاه از تغییرات را در محیط ایجاد کنند .  

  توسط موتورهای بخار حتی و موتور و همچنین، ها پیستون چرخ دنده ها،، هااهرم  .است میکروسکوپی

MEMS  ( 4اند. )شکل  شده ساخته 

 

 موتور ی میکرو ها دنده چرخ بر عنکبوت ایستاده ، پاهای انسان موی از رشته یک با همراه MEMSسیلیکون  موتور(a) :4شکل
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ساختن چیزهای از سیلیکون  فقطفقط در مورد کوچک سازی قطعات مکانیکی و یا  MEMSبا این حال،  

دستگاه های  که بسیاری از، است که در واقع گمراه کننده است  MEMS)در واقع، واژه نیست 

برای طراحی و ایجاد  الگویی فن آوری تولید،  MEMS  (.ندمکانیکی نیستمیکروماشینی ، در هر زمینه  

با استفاده از تکنیک مجتمع الکترونیکی  مدارهایدستگاه های مکانیکی پیچیده و سیستمها و همچنین 

 .است های ساخت دسته ای

 تاآزمایشگاههای تحقیقاتی  به تدریج راه خود را از MEMS، 0591در اوایل دهه  اولیه یاز دیدگاه

شروع به ظاهر شدن در محصوالت  MEMS، قطعات 0551در اواسط سال  .باز کرد محصوالت روزمره

تجاری متعدد و برنامه های کاربردی از جمله شتاب سنج مورد استفاده برای کنترل کیسه هوا در خودرو، 

امروز، دستگاه های  کردند.چاپگر جوهر افشان  هایسنسورهای فشار برای کاربردهای پزشکی، و سر

MEMS  در سیستم های ذخیره سازی داده ها یافت  میکروپوزیشنر در صفحه نمایش طرح ریزی و برای

در برنامه های کاربردی جدید در   MEMSبا این حال، بیشترین پتانسیل برای دستگاه های  می شود.

 است. ارتباطات راه دور )نوری و بی سیم(، پزشکی و نواحی کنترل فرآیند

MEMS ل، ماهیت بین رشته ای فناوری وهله او .است  متمایز به عنوان فن آوری تولید های  دارای مزیت

MEMS  در یک طیف بی سابقه از  ان ، و همچنین تنوع کاربردهایاست آن میکرومچینگو تکنیک های

 .)برای مثال زیست شناسی و میکروالکترونیک(  زمینه های نامربوط است .در  ان دستگاه ها و سودمندی

را قادر می  قطعات و دستگاه ها ، با استفاده از تکنیک های ساخت دسته ای MEMS ، دومدر وهله ی 

با افزایش عملکرد و قابلیت اطمینان، همراه با مزایای آشکار از کاهش حجم فیزیکی، ، وزن و هزینه  سازد تا 

شوند را  ند با روش های دیگر ساختهنمی توانکه   یبرای تولید محصوالت ای پایه MEMS.ثالثا، تولید شوند

 .فراهم می کند 
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با این  .می کند به طور بالقوه یک تکنولوژی بسیار فراگیر تر از تراشه مدار مجتمع را   MEMSاین عوامل 

ود و شحال، بسیاری از چالش ها و موانع تکنولوژیک مرتبط با کوچک سازی است که باید به آنها پرداخته 

 درک کنیم باید صورت گیرد .  را MEMS بر انها قبل از اینکه پتانسیلغلبه 

 تعاریف و طبقه بندی ها.  2.2

 می شود . را تعریف  MEMSدر ارتباط با  ها در این بخش برخی از اصطالحات کلیدی و طبقه بندی

 به همچنین MEMS چه.اگر را نشان می دهد  (MST) میکروسیستم تکنولوژی طبقه بندی 3شکل 

ها یا  این دستگاه مورد استفاده برای ایجاد فرایندفناوری MEMS، ارجاع داده می شود MSTعنوان

 است .  MSTاز  زیر مجموعه ای ، به عنوان نتیجه و است، مکانیکی کوچک سیستم های 

                                   

 :طبقه بندی تکنولوژی میکروسیستم3شکل                                                     

 

 و است  MST از  مجموعه زیر یک Micro-optoelectromechanical (MOEMS) های سیستم

 و الکترونیک اپتیک، شده ترکیبات کوچک از استفاده با تخصصی تکنولوژی زمینه های MEMS با همراه

 مکانیکرا تشکیل می دهند . 

 ساخت و طراحی را برای میکروالکترونیک ای دسته پردازش های تکنیک از استفاده میکروسیستم دو هر

 کاربردی های برنامه و ها آوری فن سازی زمینه های یکپارچه بین توجهی قابل همپوشانی ترکیب می کنند.

  مجموعه در زیر یا  حوزه سنجش شرایط در MEMS های دستگاه بندی طبقه رو این ، از دارد وجود
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MST بین واقعی تفاوت است . دشوار بودن بسیار MEMS و MST ،که در این است MEMS به تمایل 

 به سیلیکون بر مواد رسوب مقابل، در.مکانیکی دارد بخش یک ایجاد برای هادی نیمه فرآیندهای از استفاده

 .است MST کاربردی از اما شود نمی تلقی MEMS مثال، عنوان

 مبدل

  مبدل تبدیل می کند . اصطالح دیگر شکل به انرژی را یا سیگنال نوع یک که است دستگاهی مبدل

 در استفاده مورد ای گسترده طور به که محرک ها و سنسورها در گیرد قرار استفاده مورد تواند همچنین می

MEMS .است 

 حسگر

 سیگنال یک و کند می فراهم گیری و اندازه اطراف محیط از را اطالعات که است دستگاهی سنسور 

پدیده  یا) اطالعات این سالها، این طول در می دهد . شده گیری اندازه پارامتر به پاسخ در الکتریکی خروجی

 چند کلی یا در طور به MEMS های دستگاه اما انرژی دسته بندی شده اند  حوزه های نوع ازنظر( ها

 نمی شوند . بندی دسته  رده ها از یک هیچ در حتی یا و دارند همپوشانی هم با حوزه

 :از عبارتند انرژی های حوزه این

 موقعیت شتاب، سرعت، فشار، ، : نیرو مکانیکی •

 گرمایی جریان گرما، آنتروپی، حرارت، : درجه حرارتی •

 واکنش سرعت ترکیب، شیمیایی : غلظت، •

 گسیل شکست، ضریب بازتابش،،  قطبش موج، طول فاز، الکترومغناطیسی، موج : شدت تابشی •

 نفوذپذیری مغناطیسی، گشتاور شار، چگالی میدان، : شدت مغناطیسی •

 قطبش خازن، مقاومت، شارژ، جریان، ولتاژ، برق:  •
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 و تأیید آزمایش. MEMSپیاده سازی با استفاده از سوئیچ های  3.3.3

با کیفیت باال ساخته می شوند و برای نتیجه گیری  Memsدر اولین مرحله ، نمونه های اولیه 

 مطلوب کنترل می شوند.

 

 

 خالصه ی کلی. 3.3

آنتن ها  Memsدر اولین فصل بطور مختصر به معرفی پیشرفت های ایجاد شده در مدار مجتمع 

پرداختیم و همچنین آنتن های میلیمتری که با تکنولوژی میکروماشین ساخته می شوند را بررسی 

در طراحی آنتن ،  RF-memsکردیم. در این قسمت طرح های خوب زیادی بود. مهمترین مزیت 

کاهش مصرف برق سوئیچ است و این موضوع در ساخت سیستم بی سیم با قدرتی مناسب موثر 

بود که در نسل های بعدی سیستم های ارتباطی هوشمند بکار خواهد رفت. مطمونأ با گذشت خواهد 

 در آنتن ها بسیار زیاد می شود. Memsزمان استفاده از سوئیچ های 
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