
Det mikr omekaniskeværksted

Mikr omekanik er teknologienbag cellesorterings-
metodentil fosterdiagnostik.I et støvfrit laborato-
rium på Mikr oelektronik Centret ved Danmarks
Tekniske Universitet udvikler forskere fremti-
densmikr o-apparater. Forskerne benytter samme
avanceredemetoder, som man bruger til at fr em-
stille computerchips.
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På MikroelektronikCentretvedDanmarksTek-
niske Universitetligger enmærkværdig,blank
metalbygningi tre etager. Dette er Danmarks

størstestøvfri laboratorium.Her arbejdergodt hund-
redeforskeremedat udvikle fremtidensmikromeka-
nik, en teknologihvor Danmarker blandtde førende
i verden.

Centretsaktiviteter spændervidt; der forskesi så
forskellige emnersom sorteringaf menneskeceller,
mikromekaniske musklerog avanceredehøreappara-
ter.

I det mikromekaniske værkstedbrugesætsende
væsker og ultraviolet lys i stedetfor fræsehovederog
drejebænke.Deteretmegetrentværksted;luftenhol-
desheletiden fri for støvpartikler. Arbejdstøjeter en
støvtætdragthvor kunansigteter frit. Dragtener ikke
til for forskerensskyld menfor at beskytte mikroap-
paraternemodstøv.

Mikr omekaniske komponenter fremstilles hoved-
sagligtaf silicium.Silicium erdetnæstmestforekom-
mendegrundstofpåjordenogkanudvindesaf almin-
deligt strandsand.

En langcylinder af én-krystallinsksilicium frem-
stilles ud fra sand. Silicium cylinderen skæresi
tyndeskiverpåomkringenhalvmillimeterstykkelse,
hvorefter skiverne kan brugestil at fremstille mi-
kromekaniske komponenter. Belysning,fremkaldelse
og ætsninger hoved-ingredienserne i fremstillings-
processen.

Først dækker man hele siliciumskiven med et be-
skyttendelysfølsomtlag,derfungerernæstensomen
almindeligfotografiskfilm.

Herefter læggerman en skyggemaske oven på
detlysfølsommelag.Skyggemaskenfungerersomen
slagsskabelon,derbestemmerformenaf denkompo-
nentmaner ved at fremstille, f.eks.Y-kanalentil et
cellesorterings-apparat. Det helebelysesmedultravi-
olet lys. Skabelonenskaberhervedet skyggebilledei
detlysfølsommelag.

Så “fremkaldes” det lysfølsommelag, hvorved
manfjernerdedeleaf lagetsomskabelonenikke har
dækket underbelysningen.Resultatetaf fremkaldel-
sener, at lagetnu dannerethulmønsterpåskiven.

Til sidst ætserman siliciumskiven, hvor der er
huller i laget.

Skabelonerne kanlavesmegetnøjagtigt.Det gørdet
muligt atætsedetaljersomerhundredegangemindre
end et menneskehår. Ved at gentageprocessenmed
forskellige skabelonerkanmanpådennemådefrem-
stille mikroskopisksmå3-dimensionelleformer.

Eksemplerer små klodser, bøjelige bjælker og
tyndemikrofonmembraner. Dissebyggestenkansæt-
tessammentil mikromekaniske apparater, somf.eks.
kontakter, mikrofoneroghøjttalere.

Mikromekaniske kontakteranvendesf.eks i biler
til at udløseairbagen.Dissekontakterkanvedhjælp
af mikromekanikfremstillessåbilligt, at det idag er
muligt at installereairbagsi allenyebiler.

En atomar hukommelsescelleer et andeteksempel
på, hvor småkomponenterman kan fremstille med
mikromekanik.Hukommelsescellener for nylig ble-
vet udviklet på Mikroelektronik Centreti tætkapløb
medIBM.

Hukommelsescellener epokegørende,dadenvir-
ker ved at manflytter ét enkelt atommellemto po-
sitioner. Med denneteknik er det i teorienmuligt at
gemmeal informationpåalleharddiske i Verden—på
énenkelt chip.


