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  چكيده
-اين مقاله به ارائه مكانيزمي جديد در طراحي ميكروگريپرها مي

 در طرح 1سازگاردر اين طرح از مكانيزم نيرو ثابت . ردازدپ
ميكروگريپر استفاده گرديد و همين امر باعث گرديد تا نيروي اعمال 

هاي ميكروگريپر به ميكرو قطعات در حين پروسه شده از طريق فك
اين خاصيت منحصر به فرد ما را از .  ثابت باقي بماند مونتاژميكرو

اي كنترلي پيچيده به منظور كنترل موقعيت و هبكار بردن الگوريتم
فك

                                                

-گونه از مكانيزمدر اين. سازدنياز ميها بينيروي اعمالي از طريق 
 االستيك ايجاد شده در مكانيزم براي  از تغييرشكلسازگاري ها

شود بدين صورت كه براي دستيابي به حركت مورد نياز استفاده مي
ريك عملگر استفاده شده و بعد از هاي ميكروگريپر از تحبازكردن فك

قطع تحريك عملگر مكانيزم با استفاده از انرژي ذخيره شده در لوالها 
ساخت اين ميكروگريپر . شوندها بسته ميبه حالت اول برگشته و فك

با استفاده  از روش هاي ساخت در ابعاد ميكروني بر روي ماده 
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   مقدمه

هاي بسيار زيادي كه در ساخت قطعات در ابعاد با وجوداينكه پيشرفت
دهي دقيق اين  كردن و موقعيتمونتاژميكروني حاصل شده است، 

يكي از داليل . ر زيادي همراه استهاي بسياگونه قطعات با محدوديت
 در ابعاد ميكروني تا حد اندكي مونتاژاين محدوديت اين است كه 

شناخته شده است و دليل اين شناخت اندك به وجود نيروهاي غير 
اين نيروها در ابعاد ماكرو . گرددمدل شده در ابعاد ميكرون بر مي

طعه در ابعاد  به طور مثال وقتي كه  يك ق.قابل توجه نمي باشند
هاي چسبندگي بين آن و شود نيرو ميليمتر برداشته مي1كمتر از 

 اين .]1[ باشدجزء حمل كننده قابل مقايسه با نيروهاي گرانشي مي
نيروهاي چسبندگي به علت نيروهاي كشش سطحي، واندروالسي و 

عالوه بر در ابعاد ميكروني . آيندجاذبه الكترواستاتيك به وجود مي
ها شكننده هستند وبه راحتي با اعمال نيروهاي ميكرونيوتني ساختار

مي شكنند و اين رنج از نيروها بوسيله اپراتوري كه دارد 
 مونتاژ مي كندميكروساختارها را به وسيله انبرك و ميكروسكوپ 

 
1 Compliant 

راستا ميكروگريپر به عنوان جزئي   در اين.]2[ قابل حس كردن نيست
 ارتباط است از اهميت زيادي گيرد و با آن دركه قطعه را مي

  .برخوردار است
  

  طراحي ميكروگريپر
هاي ميكروالكترومكانيكي به با توجه به جديد بودن بحث سيستم

تازگي چند طرح در جهان در زمينه ميكروگريپرها ارائه گرديده است 
باشند و همچنين در اين ها بسيار ساده و ابتدايي مياما اكثر طرح

 .]3[باشدي وارده به ميكروجزء بسيار مشكل ميها كنترل نيروطرح
 داراي اين قابليت است كه رحي كه در اين پروژه ارائه گرديده استط

يعني اگر . داردنيروي وارده به ميكروقطعات را همواره ثابت نگاه مي
ميكروقطعات داراي تلرانس ساخت بوده و يا شكل خارجي آنها 

هاي ميكروگريپر به قطعه طرف فكپيچيده بود باز هم نيروي وارده از 
هاي كنترلي بسيار پيچيده براي كنترل ثابت بوده و نيازمند الگوريتم

 ايده اصلي اين طرح از يك مكانيزم لغزنده گرفته .نيرو نخواهيم بود
  . نشان داده شده است1شده است كه در شكل 

  
   مكانيزم نيروثابت كامپلينت– 1شكل

پذير را هاي انعطافيستي به نحوي قسمتبراي تحليل اين مكانيزم با
 انجام 2 مدل شبه صلبمدل نمود كه اين كار با استفاده از تكنيك

پذير با فنري با ضريب سختي  انعطافدر اين روش قسمت. گيردمي
شود كه مقدار آن به نوع و اندازه قسمت مناسب تقريب زده مي

 .]4[شودپذير مربوط ميانعطاف
  

   ساخت ميكروگريپر
 را الگودهي PETدر مرحله ساخت ابتدا بايستي نقاب روي پالستيك 

كنيم تا اينكه بتوانيم يك الگوي انتخابي مطابق با نقاب اصلي در 
براي اين كار ابتدا نمونه را در معرض . نقاط مختلف داشته باشيم

سپس يك نقاب سيليكوني روي آن .  قرار مي دهيمDCMمحلول 
                                                 

2 Pseudo Rigid Body Model 



 شكل نقاب اصلي را بوسيله عمليات نقش سپس. اليه نشاني مي شود
نگاري نوري روي نمونه بوجود مي آوريم و نمونه را در معرض استون 

پس از اين مرحله نمونه . قرار مي دهيم تا فوتورزيست آن از بين برود
  . مي باشدPETآماده وارد شدن به دستگاه زدايش پالستيك 

ل شستشوي  تمامي مراحل ساخت ميكروگريپر كه شام2در شكل 
، ايجاد نقاب سيليكون، ايجاد نقاب فتورزيست، DCMورق در محلول 

پيش پخت، نورپردازي، ظهور، پخت نهايي، زدايش نقاب سيليكون در 
 و زدايش نقاب DMF، اچينگ نهايي توسط محلول RIEدستگاه 

  .فتورزيست بصورت مختصر نشان داده شده است
  

  
  DCMده در محلول  شسته شPETورقه )1

 

 
  به همراه نقاب بر روي آنPETورقه ) ٢

  
. به آن  پوشش سطح نمونه با فوتورزيست و الگودهي )٣

 . است−mμ21ضخامت فوتورزيست به ميزان 

 
  زدايشگر مخصوصزدايش نقاب توسط ) 4

  
 PETشستن فوتورزيست و زدايش عمودي ) 5

 
  

  زدايشگر نقابز روي ساختار توسطااليه برداري نقاب ) 6
 ، اليه نشاني و الگودهي PET مراحل مختلف آماده سازي نمونه -2شكل

 نقابنقاب و انجام زدايش 
داده شده  نشان 3ميكروگريپر ساخته شده توسط روش فوق در شكل 

  .است

  
  PET ميكروگربپر ساخته شده  توسط  زدايش عمودي پالستيك -3شكل

  

  گيرينتيجه
در اين مقاله اصول طراحي يك ميكروگريپر نيروثابت همراه با ساخت 

اين .  شرح داده شدPETآن توسط روش زدايش عمودي پالستيك 
ثابت خاصيت يعني ثابت بودن نيرو از وجود مكانيزم كامپلينت نيرو 

اي گونههها بدر اين مكانيزم طول لينك. گردددر طرح ارائه ناشي مي
 درصد كورس حركتي لغزنده مقدار 40بهينه گرديده است كه در 

 چگونگي تغييرات نيرو بر حسب 4در شكل . ماندنيرو ثابت مي
پس از مرحله طراحي، . موقعيت لغزنده نشان داده شده است

استفاده از روش زدايش عمودي كه شامل ميكروگريپر نيروثابت با 
 نشاني، ايجاد الگو بر روي فتورزيس، پخت آن و زدايش مراحل اليه
 . بود ساخته شدDMFدر محلول 

 مشاهده 6تغييراتي كه در نيروي اعمالي توسط ميكروگريپر در شكل 
هاي ساخت و تغييرات الزم در طرح شود به محدوديتمي

 يك طرحي كه از لحاظ پروسه ساخت ميكروگريپر براي رسيدن به
  .گرددقابل اجرا باشد بر مي

 
   نحوه تغييرات نيروي ميكروگريپر با توجه به موقعيت لغزنده-4شكل
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