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و شميره   ٤ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو خپله لي، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئکنه له رالي

  

ه                                                                              ديپلوم انجنيرکريم عطائی :ليکوال  ١٦-١٠-٢٠١٠  ني
 و تشريحتوضيح  ،ترجمه
  ago-team: ايديت

maqalat@afghan-german.de 
                                  

  توليدخط از ) circuits (ی جريان الکترونيکت هاـِرکَس
 

  ی الکترونيک چاپ شدهامواد جديد بر
 ٢٠٠٩اکتوبر ١٤ Uta Neubauerباور ـويـُاوتا ن: نويسنده

 
 

 
  ، که از چاپ روزنامه شناخته می شود"رول به رول" کاِرتخنيک در 

  . گردند لستيک چاپ می پ)foil( ورقۀاين ها روی. دن الکترونيکی توليد گرد جريانَسرکـِت های همچنان می توانند
  

اکثراً  رنگ های چاپ مواد مصنوعی . الکترونيک وسيلۀ عمل چاپ می توانند توليد گردندتوليدات اکنون بعضی از 
 بکار نيز می تواند) ١٠- ٩(زليسيوم به بزرگی نانو) زرات(با پارتيکلگ ها نولی همچنان ربوده جريان برق " هادی"

  .برده شود
  

 آستراليا،  بانکیچاپ خانۀ نوت.  می شونداز مواد مصنوعی ساخته از دو دهه به اين سونوت های آستراليا  بانک
securency Intertional  سال فروریماه  از همين لحاظ از .معلومات کافی در اختيار دارددر چاپ روی پلستيک 

 سوالر را از پالستيک توليد  هایسلولکه در نظر دار  علمی حصه می گيرد  يک تجربۀ بزرگ به اين سو در٢٠٠٩
پولی " که روی " برقنيمه هادی"پارچه های از مواد مصنوعی  ،رتانيهب ملکۀ "پورترت" عوض اين ضمندر. کند
عمل از ر نه تنها رشتۀ انرژی سوالالبته  .دن، روشنی آفتاب را به جريان برق تبديل می کنه اندچاپ گرديد" يستر

" Foil يلفو"بايد روی  ١های راديوئی" labelلـِبـَل "  مانند،الکترونيکتوليدات همچنان : چاپ اميد بزرگ داردمعمول 
 توليدات اولی بزودی به بازار عرضه .دنو از همه بيشتر به قيمت مساعد تمام شوفلکسيـبـل د تا کم وزن، نچاپ گرد

  . گردندمی
  

   را انتقال می دهند جريان برق کهرنگهای چاپ
صرف به مواد بسيار الکترونيک  کمپوننت هایجريان برق و ديگر  َسرکـِت هایشته صنعت برای ساختمان گذدر 

قين در اخير سال ـولی محق.  که زليسيوم باشد، دسترسی داشت"نيمه هادی برق"از همه بيشتر به مادۀ عضوی قليل 
با  . يعنی هادی برق می باشند،ضوی جريان برق نيز عبور می کندعمولکولهای  کشف کردند که از بعضی از ١٩٧٠

                                            
.دندر برداريک سيگنال راديوئی  معلومات راجع به آنرا در تکت های استند که باالی جنس چسپ زده شده و  ١  



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 به حيث الترناتيف مواد مصنوعی "هزليسيوم شکنند" معنی که در برابر ينيک عصر جديد شروع گرديد بداين نظر 
  . گرديدفلکـسيـبل و هادی برق دستياب

که در لحاظ گرفت بلکه از اين مواد عضوی، هادی جريان برق صرف از نگاه صفات برقی مورد توجه قرار ن
 يک «.  جريان برق استند که هادی رنگهای چاپ مخلوط شوند آنآنها می توانند در. مايعات معين منحل می گردند

  است،"کارستن وينيويسر"اين قضاوت . »ست که در صنعت برق نفوذ به سزای خواهد داشتکنولوژيت تفکرتغيير 
  يک عضوی درنرومنيجر پروگرام برای چاپ و الکتکه 

Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique (CSEM)  
  .می باشد) سويس(در بازل 

کميادان ها حسب دلخواه مواد را در :  بزرگ است محدودانتخاب مواد عضوی نيمه هادی برق تقريباً  به صورت ال
   .تغيير دهنداندکی ر کمياوی صفات آنهارا از نظمی توانند  و برعالوه  می کنندالبراتوار توليد

به طور مثال زنجيرهای جانبی   بندی مولکولپنجره در صورتيکه به 
، به اين وسيله )به گراف پهلو ديده شود( د يا آنها طويل گردندنعالوه گرد

سلوک آنها در مواد منحل کننده قسماً   بودن جريان برق يا "قابليت هادی"
ه برآن می توان مواد مختلف عضوی عالو. به حد نهائی تغيير می کند

 )Hybrid( مخلوط را باهم ترکيب نمود؛ حتی در مواد  برقیدنيمه ها
  . تحقيق به عمل می آيد"نيمه هادی جريان برق"عضوی و غير عضوی 

  
  جست وجوی مواد به صورت اوتوماتيک

؟  کردبرقی يافتسامان پرزۀ  يک توليدبهترين مواد را برای " ديگ تا دهن مملو"اما چطور ممکن است در اين 
جست وجو ها اين : ، عمل می کنندجديد قين ادويه در جست و جوی مواد مؤثرـ محقدر زمينه مانند (CSEM)قين ـمحق

در انکشاف ادويه High-Throughput-Screening (HTS)٢ ها که از "روبوتر"همرای . ندرا اوتوماتيک می ساز
 يا  جريان برق  نيمه هادی عضوی٥٠يک عيار شده اند، می توانند تخميناً  و به تقاضای رشتۀ الکترونمعمول است
 هريک ازمواد مشخصۀ، سلوک منحل شدن و" جريان برققابليت هدايت"آنها صرف  .را آزمايش نمايند هامرکبات آن

  .مرکبات مواد را در نظر می گيرندتر ـ کنترول نمی کنند بلکه بيشتر صفات مغلقرا
 عضوی   نوریDiodبرای يک دييود به کمال مطلوب مواد ترکيب  يکقين در جست وجویـمحقبه طور مثال اگر 

 روشنی مؤثر و دوام نهائی را دارا می ، موادمخلوط  کدام تناسب درمی بينند) Screening(سره کردنباعمل  ،باشند
 BASFه اکنون با کانسرن کميا  ک)سويس(در بازل" سيـبا"کمپنی کميادانان   با(CSEM)قين ـمحقدر اين موضوع . باشد

 . را توليد می کند، همکاری دارند" برقنيمه هادی های عضوی"
 ولی  گرچه دلچسپ استند،"نيمه هادی های عضوی برق" تنوع اقسام کمياوی: "ويسر قابل تفکر می دانديوين

اين از يک جانب . يلتر است طاقت آنها واضحاً  قلمدر مقايسه با تخنيک زليسيو. الکترونيک عضوی هم نقايصی دارد
، به مراتب نسبت به کريستلين های زليسيوم،  "نيمه هادی عضوی"  مادۀمربوط به آن است که الکترونها در يک

 زليسيوم  استفاده مانند،ساختارهای نفيس و خالصاز جانب ديگر از مواد عضوی هنوز . آهسته تر حرکت می کنند
 .ويولت را کمتر دارندرداشت رطوبت، آکسيجن و اشعۀ اولترا  های عضوی بهمچنان مولکول. توليد شده نمی تواند

  

   در عملآزمايش مؤفقانه
او .  الکترونيک عضوی هنوز با تخنيک زليسيوم قابل مقايسه نيست، عقيده دارد که از نگاه دوام"ولفگانگ ميلدنر"

  "ل های راديوئیـَبـِل "که تخصص توليدبوده ) آلمان (بايرن در فورِت" Poly ICپولی "آمر معامالت در کمپنی 
 ميلدنر می .ياد می شود Radio-Frequency-Identificationc-Tags(RFID)  بنام که را داردفلکسيبل از مواد مصنوعی

  » . می گذردها از آن اکنون چندين ماهند، ما صرف چند روز فعال بودیاول) Tags( مذکورتکت های«: گويد
 های اولی عملی مؤفقانه هنوز ادامه دارد، با آن هم از آزمايش"  پالستيکی–الکترونيک  "برایمواد گرچه انکشاف 

از مواد مصنوعی پيشبينی  )تگس( تکت دخول با٤٠٠٠به طور مثال برای يکی از نندارتون های فرانکفورت  :بدر آمد
انان را در سالون کنفرانسها قيد  و همچنان شمار مهمدخول را به دوش داشتند باالبينی RFIDوسايل کنترول  .گرديد

تمايل به تنزيل .  های پالستيکی چاپ شده می توانستند هريک به پايان تر از ده سنت عرضه شود"تگس". می کردند
  .  قيمت دارند بيشتر ها به اساس زليسيوم ده چند"تگس". نرخ پيداست

 ولی ،بود که زليسيوم" نانوتخنيک" بايد مشکور ".به خواب نرفته است زليسيوم -صنعت" وينيويسر تأکيد دارد که 
مواد غير قابل منظور  برای اين.  گشوده اند"الکترونيک چاپی"نقره و ديگر فلزات غير عضوی نيز راه خود را در 

                                            
  بيولوژيکی، در اين متود حتی شمار نهائی ده ها هزار تا مليون ها آزمايش . متودی اوتوماتيک است که در تحقيق ادويه به کار برده می شود ٢ 
. اجرا می گردد راجنيتيک يا فارمالوژيک     



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 مانع آن "ثبات بخشنده"ازدياد مخلوط  . مايع حل می گردنديک در،ق العاده نفيسو، يعنی فانحالل به حيث ذرات نانو
اده و د خود را از دست شکنندگی نانو صفت -بل تذکر است که زليسيوم به معياراق. د که ذرات لخته نشوندمی شو

  .آنرا نشان دادند) سويس(قين در تون ـ چنانکه محقفلکسيبل می گردد
ن برای اينکه قابليت هدايت جريا -ذرات نانو بايد بعد از چاپ: خود را داردچنگگ يا چال ليکن تخنيک هنوز يک 

اين پروسه در حلقات مسلکی بنام . بآميزند باهم ذوب شدهبه شکل در چندين صد درجۀ سيلزيوس  -برق را پيداکنند
از اين لحاظ .  مايع يا تجزيه می گردد" پلستيکیيلِ فو"،  عمل سينتر در چنين حرارت بلند.ياد می شود Sinter ٣سينتر
هرقدر ذرات کوچک باشند به همان تناسب : در پرنسيپ بايد.  يابد تقليلسينتر کوشش دارند تا حرارت ،قين موادـمحق

  . می تواند پايانتر باشدسينترحرارت 
 ادامه  همين حاال تحقيق،نگ های چاپ ررد" graphene گرافين"  به اساس "قابليت هدايت جريان برق" همچنان در

 اطح با هم پيوند گرديده و مطابقت دارد بکه در يک س"  شش کنجی-کاربن " از مواد  ستعبارت ا" گرافين". دارد
ند نسبت  جريان برق را خوبتر هدايت می ک"گرافين "چون.  ضخامت دارد"اتوم"گرافيت که صرف يک " هالي"يک 

برخالف رنگ ها " رنگ گرافين" از اين لحاظ هم که –مروج غيرعضوی می توانند با نيمه هادی های ، زليسيومبه 
  . رقابت داشته باشند - شوندنترسيبا زليسيوم نبايد 

  

   طبع شده)Foil  (ِ لي کيلومتر فو٥
مهم اين . »برای ما به حيث يک کمپنی در پرنسيپ بی تفاوت است که با چه چاپ کنيم« : می گويد Poly ICميلدنر از 

کند که در چون کمپنی انفرادی روی فويل پلستيکی چاپ مي. است که مواد و پروسۀ طبع با هم مطابقت داشته باشند
١٢٠٠ C  درجۀ بلندتر تابو می باشندبه حرارت لذا ، مايع می شود.  

اکثراً  که تعين نموده اند  را Polythiophen صنعتی نيمه هادی  ۀدماميلدنر وتيم وی برای رنگ چاپ در حال يک نوع 
ای کوچک مادۀ ورقه ه.  می باشد، عضویهایرنگاز جمله  "قابليت هدايت جريان برق"محتوای با يک مادۀ 

منحل کننده مخلوط گرديده و بعد از آن به حيث رنگ مايع  برای اين منظور در يک دنمصنوعی که جالی فلزی دار
  . ،  استعمال می گردد"رول به رول" از ِ  درعمل، مانند چاپ روزنامه يا بانکنوت،چاپ

کميت چاپ  را در بلندترين به بهترين وجه مساعد است زيرا  )bulk production(  برای توليد جمعی،اين تخنيک چاپ
 به ، پولی يستر–از فويلِ ،  توليد طويل های کيلومتر خط٥تا  ٢ در "گس ت-فريد "، به اساس معلومات .بر می گيرد

اين ها در چندين . قرار دارد" تگس"کيلومتر فـُويل چندين صدهزار ٢ روی .  متر در دقيقه چاپ می کند٣٠سرعت 
  .چاپ می شوند و صرف از ميکرومتر کمتر ضخامت دارند" اليه"

 "رول به رول"در عمل به مرور زمان : جريان های در فعاليت اندچاپ شده توليدات  )resolution( قسمتهمچنان در
چاپ شده نفيس توليدات بسيار ) ميکرومتر مساوی است به مليونم حصۀ يک متر١(ميکرو متر ١٥ می توان به بزرگی اکنون

های عضوی ارگرچه ساخت . ميکرومتر ميسر گرديد٥٠  چاپ به بزرگی سال مؤفقيت در٥؛ قبل از به دست آوردرا 
های فوتوليتوگرافی  از نسبت به  ساختار ولی با آنهم بسيار درشتتر ند مرتبه نسبت به موی انسان باريکتر است٤ً  تقريبا

 توليد ) نانومتر مساوی است به يک ميلياردم حصۀ يک متر١( نانومتر٥٠ زير که در حال با يک وضاحت می باشندزليسيوم
 .می گردند

 

  ی الکترونيکيک مغازۀ کاپی برا
ضروری پنداشته  بيشتر  " جت رنگ"با ) پرينتر( وسايل چاپ ، انحالل"رول به رول"  چاپنسبت به انحالل عمل

 ميکرومتر را دربر گرفته و سرعت چاپ ٥٠ امروز هنوز  اين طريق چاپ در توليد پرزه جات الکترونيک.می شود
 قابل تطبيق بوده وهمچنان  است زيرا تا اندازۀ در هرالبراتواربا آنهم تخنيک آن بدون تعلل مورد پسند. نيز قليل است

  . نيز مساعد است،انتقال دهندۀ غيرفلکسيبلوسايل برای 
جت "پرينترهای  ، پرزه جات هرمستهلک کمپوننت های الکترونيکوينيويسر تخمين می کند که در بيست سال آينده

يک فکر . امروزاما در دکان های مقايستاً  مغازه های کاپی عقب ميز تحرير در شايد نه –را خود توليد کند " رنگ
، جواب »در خانه چاپ کندخود فکر می کرد که فوتوهای روزهای رخصتی را کی  سال ٢٠ قبل از ولی  « چتی؟

  .است از وينويسر به بدبينان
که امروز هنوز بکشيم ما می خواهيم الکترونيک را  آنجا « :بيان می داردن يچنر، افکار خود را ولفگانگ ميلدن
 تعويض ،هدف اين نيست که تخنيک مروج زليسيوم ذريعۀ الکترونيک چاپ شده از مواد مصنوعی .وجود ندارد

نرخ های نازل نسبت به چلنج بهترين که  دستيابی نصيب گردد  اين،ها خواست بيشتر اين است تا دربازار.گردد

                                            
ليکن برخالف ذوب شدن، در اين. ت باهم می چسپند عمدتاً  مواد دانه دار و پودری باهم مخلوط گرديده و با دادن حرار"سينتر"در عمل  ٣     

.می گردندنهيچ يک و يا اقالً  همه مواد اولی ذوب  عمل      



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

"  هایتگس"ولی  . از پلستيک در آينده نيز ميسر نخواهد بود پروسسورهای پنتيومبا  –پسها ـچي. مهتمتر اند تخنيک
(RFID) امروز يکه هادر همه جاBarcode  همه روزۀ ما خواهد بودبه نظر می رسد، يقيناً  جز ديدارچاپ شده.  
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