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الکترونیک چاپی به معنی استفاده از روش های مرسوم چاپ برای تولید افزاره های الکترونیکی است. از سال ها 
گرمکن شیشه های خودرو، آنتن ها و خطوط هادی افزاره های الکترونیکی استفاده  پیش این فناوری در ساخت 
گســترش بــه حــوزه ی نمایشــگرها، حســگرها، بســته بندی های هوشــمند،  کاربــرد آن در حــال  می شــده و امــروزه 
کارایی فناوری الکترونیک چاپی در تولید افزاره های  ســلول های خورشــیدی و باتری ها اســت. این روند رشــد از 
یکرد اصلی  کنون رو یست در سطوح وسیع نشأت می گیرد. البته تا سبک، انعطاف پذیر، ارزان و سازگار با محیط ز
الکترونیک چاپی، جایگزینی فناوری های پیشــین نبوده اســت؛ بلکه بیشــتر برای بهبود قابلیت های افزاره های 
کاربردهایی نوین همچــون »الکترونیک  کمــک آن،  موجود و کاهش هزینه تولیدشــان اســتفاده شــده یــا اینکه به 
که بازار بزرگی برای آن ها متصور است. برآوردها نشان می دهد که حجم این بازار  یک بارمصرف« پدیدار گشته اند 
به صدها میلیارد دالر خواهد رســید. از این رو، بیش از 3000 شــرکت صنعتی و مؤسســه علمی )با نســبت تقریبًا 

ی این فناوری متمرکز هستند. ی( در دنیا رو مساو
کثریــت قریــب به اتفاق جوهرهای مورد اســتفاده در فناوری الکترونیک چاپــی، از ذرات نانومتری معلق در یک  ا
مالء مایع تشــکیل می شــوند. در صورتی که این ذرات ابعاد نانومتری نداشته باشند، به سرعت ته نشین می شوند 
و تعلیــق حاصــل پایــدار نخواهد بود. این شــرط پایداری برای چســب های هــادی و نیمه هادی مورد اســتفاده در 
این فناوری نیز صادق اســت. به عالوه، ریزســاختار نانومتری الیه های چاپی در بســیاری از ادوات الکترونیکی، 
گاز و رطوبت، ســلول های خورشــیدی و باتری ها، موجب بهبود عملکرد افــزاره می گردد. از  همچــون حســگرهای 

این رو، فناوری نانو بخش جدایی ناپذیر الکترونیک چاپی به شمار می رود.

 شکل 1. محصوالت نوینی که ساخت آن ها از طریق فناوری الکترونیک چاپی میسر شده است

گــزارش بــه بررســی فرصت هــا و چالش هــای کنونی الکترونیــک چاپی و پیش بینــی بازار آتــی آن پرداخته  در ایــن 
کاربــرد روزافــزون روش هــای چــاپ در ســطوح مختلــف الکترونیــک، این بررســی عــالوه بر  می شــود. بــا توجــه بــه 
کنــون از طریق چاپ تولیــد می گردند، افزاره هــای غیرچاپی که امــکان تولید آن ها با  کــه ا افزاره هــای الکترونیکــی 
ی  اســتفاده از این فناوری وجود دارد را نیز شــامل می شــود. دلیل این روند رشــد این است که مصرف کنندگان رو
قابلیت های محصول نهایی، قیمت و تناسب آن با کاربرد متمرکز هستند و فناوری چاپ می تواند در تمامی این 
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جنبه ها بهبود حاصل کند. شرکت های تولیدکننده نیز برای حفظ بازار و جلوگیری از مغلوب شدن به رقبا بایستی 
انعطــاف الزم در انتخــاب فنــاوری تولید را از خود نشــان دهند. البته به دلیل برخــی محدودیت های فنی، مدارات 
مجتمع فعاًل از این قاعده مستثنی هستند و در نتیجه بسیاری از افزاره های الکترونیکی آتی، ترکیبی خواهند بود از 

مدارات مجتمعی که به روش های مرسوم ساخته می شوند و بخش هایی که از راه چاپ تولید می گردند.
که با توجه به توضیحات مذکور در دسته ی الکترونیک چاپی قرار می گیرند، در سال 2017  حجم بازار محصوالتی 
حدود 30 میلیارد دالر بوده اســت و انتظار می رود که تا ســال 2027 به 75 میلیارد دالر برســد. هر دو دسته مواد آلی و 
غیرآلی با نسبت تقریبًا مساوی در این بازار سهیم هستند. حدود نیمی از حجم بازار مذکور در سال 2017 مختص 
کــه تمام یا بخشــی از آن بــه روش های چاپ ســاخته شــده اند و مابقی بــه روش های دیگر  الکترونیکــی بــوده اســت 
همچــون الیه نشــانی تبخیــری در خالء تولید گشــته اند. مســلم اســت که به دلیــل مزایای اقتصــادی و فنی، گرایش 
به روش های چاپ در حال رشــد اســت اما پیاده ســازی این فناوری در بســیاری از کاربردها به پیشــرفت ملزومات 
چــاپ نیــاز دارد. دقــت و تکرارپذیری چاپ، فرمول بنــدی جوهر بدون تضعیف خواص الکترونیکــی الیه ها و دما، 
که بر سر راه این فناوری قرار دارند. همچنین انعطاف پذیری  زمان و هزینه پخت آن مهم ترین چالش هایی هستند 
تی را در ساخت و عملکرد افزاره  محصوالت الکترونیک چاپی، با وجود جذابیت زیاد برای مصرف کننده، مشکال
کثــر زیرپایه هــای انعطاف پذیر مرســوم حائل خوبــی در مقابل اکســیژن و رطوبت محیط نیســتند و  ایجــاد می کنــد: ا
نمی تواننــد افزاره هــای حســاس الکترونیک آلی را در مقابل آن ها محافظت کننــد؛ زیرپایه های انعطاف پذیر ممکن 
اســت در فرآیند چاپ جابجا شــوند و در نتیجه بازده تولید کاهش یابد؛ انتخاب مواد در افزاره های انعطاف پذیر با 

محدودیت مواجه است چراکه تمام الیه ها بایستی تحمل خمش و کشش را داشته باشند.

 نمودار 1. روند توسعه بازار محصوالت الکترونیک چاپی از 2017 تا 2027
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 نمودار 2. برآورد حجم بازار اجزای مختلف فناوری الکترونیک چاپی در سال 2027 بر حسب میلیارد دالر

در ادامه فرصت ها، چالش ها و سودبخشــی بازار جوهرهای الکترونیکی و افزاره های مختلف الکترونیک چاپی 
بررسی می شوند.

جوهرهای رسانا
حجم بازار جوهرهای رســانا در ســال 2017 حدود 1/35 میلیارد دالر بوده اســت و پیش بینی می شــود که تا ســال 
2027، 25% افزایــش یابــد. ایــن جوهرهــا محصــوالت جدیدی نیســتند و از ســال ها پیش برای تولید ســلول های 
کار می رفته اند. مصرف صنعت سلول های خورشیدی، چندین ُتن جوهر  خورشــیدی و نمایشگرهای لمســی به 
پایی عمده ی تولیدکنندگان سلول های خورشــیدی بودند؛ اما امروزه  نقره در ســال اســت. پیش تر، کشــورهای ارو
کرده است و در نتیجه، بیشترین مصرف جوهر نقره را دارد. در مورد تولید این جوهر،  کشور چین بر این بازار غلبه 
یادی از بــازار خود را به دلیل قیمت باال از دســت داده اند.  کنون بخش ز کــه پیشــگام زمینه بودنــد ا شــرکت هایی 
بــا ادامــه ایــن روند، تولیدکنندگان چینــی بر این بازار نیز غلبــه خواهند کرد. چین تولید کننــده ی اصلی پودرهای 
کــه غالب جوهرهای چاپ بــه طور خاص بــرای تولیدات آن ها فرموله می شــوند. این  فلــزی نیــز هســت، تا جایی 
بازار انحصاری برای بســیاری از تولیدکنندگان ســلول های خورشــیدی نگران کننده است و موجب فعالیت های 
کیفیت الزم برای ایجاد مسیرهای رسانا را داشته باشند و بتوان آن ها  که  تحقیق و توسعه برای یافتن موادی شده 

کرد. را از منابع متنوعی تأمین 
در حوزه ی نمایشــگرهای لمســی، معمواًل برای اتصال الکترودهای 1ITO به مدارهای راه انداز از الیه های ضخیم 
که به روش چاپ اسکرین2 ایجاد می گردند. جوهر مورد استفاده برای ایجاد این الیه ها  پلیمری اســتفاده می شــود 
در ســال 2015 بــازاری در حــدود 550 میلیــون دالر داشــته اســت؛ اما امروزه با پیشــرفت فناوری هــای لمس درون 
ی سلولی، مصرف این الیه ها روند کاهشی دارد. همچنین پیشرفت استانداردهای این زمینه موجب  سلولی و رو
کمتر از μm 20 شــده اســت. برای چاپ این الیه ها به روش اســکرین، جوهرهایی  نیاز به خطوط رســانا با عرض 
بــا پخــت نوری یا لیزری اســتفاده می شــوند. از ایــن رو، تولیدکننــدگان جوهرهای پلیمری با پخت حرارتی شــاهد 

کاهش شدید فروش خود بوده اند و تأمین کنندگان جوهرهای جدیدتر جایگزین آن ها شده اند.

Conductors (ink only) 3.31- 4.49%

Sensors 9.00- 
12.21%

 Photovoltaics
0.26- 0.35%

Battery
0.40 -0.55%

Electroluminescent
0.03- 0.04%

Electrochromic
0.10- 0.14%

Electrophoretic/
E-wetting/Bistable LCD
0.48- 0.65%

OLED light
1.90- 2.28%

OLED display
58.00 - 78.71%

Logic/ memory 0.21- 0.28%

 Source IDTechEx
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کاربردهــای نوظهور نیز بازار بالقوه ی بزرگی برای جوهرهای رســانا محســوب می شــوند. روشــنایی OLED و  برخــی 
کاربردها هســتند. چاپ آئروسل برای تولید آنتن تلفن های همراه یکی دیگر از این  قلم های رســانا از جمله ی این 
کنون ظرفیت تولید 15 میلیون آنتن در ســال توســط این چاپگرها ثبت شده است. این بازار به  کاربردها اســت؛ تا
کردن  شــدت در حال رشــد است. به همین خاطر، بسیاری از تأمین کنندگان جوهر نانوذرات نقره در حال فرموله 

تولیدات خود برای سازگاری با دستگاه های آئروسل هستند.

قطعات الکترونیکی که توســط قالب زنی ســاخته می شــوند، یک کاربرد مهم دیگر برای جوهرهای رســانا به شمار 
که در تیراژ باال مورد نیاز هستند و مدار الکترونیکی آن ها پیچیدگی  می آیند. این فناوری مناسب قطعاتی است 
یادی ندارد. صنایع خودروســازی و لوازم خانگی مهم ترین مشــتریان این فناوری هستند. پیش بینی می شود که  ز
کــه از این طریق برای خودروها ســاخته می شــوند تا ســال 2026 بــه بیش از یک میلیارد دالر برســد.  بــازار قطعاتــی 

حدود 10% از این مبلغ سهم تولیدکنندگان جوهرهای رسانا خواهد بود.

 شکل 2.آنتن 
که از  تلفن های همراه 

طریق چاپ آئروسل 
ایجاد شده اند

 شکل 3. نمونه هایی 
از قطعات الکترونیکی که از 
راه چاپ و سپس قالب زنی 

ساخته شده اند
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بــازار الیه هــای شــفاف رســانا در ســال 2015 حــدود 400 میلیــون دالر و عمــده ی آن ســهم ITO بــوده اســت. ثبات 
کشــورهایی با هزینه تولید  که در  که بســیاری از شــرکت هایی  تقاضا در این بازار و جنگ قیمت ها موجب شــده 
کارخانه های خود شــوند یــا اینکه زمینه فعالیت خــود را تغییر دهند.  بــاال فعالیــت می کردنــد، مجبور به تعطیلی 
همچنیــن کمبــود منابــع ایندیم )عنصر عمــده در ســاختار ITO( و قیمت باالی آن موجــب فعالیت های تحقیق 
ی این بازار  یاد برای یافتن جایگزینی مناســب شــده اســت. امروزه تولیدکنندگان جوهرهای رسانا رو و توســعه ی ز
کرده اند. یکی از راه های مطرح برای جایگزینی ITO، چاپ یک شبکه ی فلزی با نانوذرات نقره، مس یا طال  تمرکز 
اســت. در این شــبکه عرض الیه های چاپی باید کمتر از μm 10 باشــد تا خطوط رســانا در آن دیده نشــوند اما این 

کاهش بازده تولید می شود. کم موجب  عرض 
که حجم این  منسوجات هوشمند3 یک بازار رو به رشد برای جوهرهای الکترونیکی هستند. پیش بینی می شود 
بازار از 100 میلیون دالر در ســال 2015 به حدود 3/2 میلیارد دالر در ســال 2026 برســد. تأمین کنندگان جوهرهای 
الکترونیکی حدود 5% در این مبلغ ســهیم خواهند بود. در این افزاره ها، خطوط رســانا و برخی حســگرها از طریق 
چاپ ساخته می شوند، اما منبع توان و مدارات مجتمع مورد نیاز هنوز چاپی و انعطاف پذیر نیستند. از آنجایی 
یاد  ی پارچه است، می توان بدون چالش فنی ز گرافیکی رو که چاپ اسکرین روش متداول برای ایجاد طرح های 
یاد  از آن برای چاپ جوهر الکترونیکی اســتفاده کرد. البته ســاخت جوهری که بتواند شستشــوی مکرر و کشش ز
را تحمــل کند، می تواند چالش برانگیز باشــد. برای باال بردن خاصیت کشســانی خطــوط چاپی، معمواًل از ذراتی 
ی  بــا اندازه های مختلف در جوهر اســتفاده می شــود. همچنین بــا ایجاد الیه ی محافظ پالســتیکی پلی اورتان رو

خطوط چاپ شده، قابلیت شستشوی محدودی برای این پارچه ها فراهم می گردد.

 شکل 4. جوهرهای الکترونیکی کشسان و کاربرد آن ها در ساخت منسوجات هوشمند

چــاپ 2 بعــدی یــا 3 بعدی مــدارات الکترونیکــی نیز بازار هــدف بزرگی برای جوهرهای رســانا اســت. چاپگرهای 
کم اســتفاده  که برای ســاخت نمونه ی اولیه مدارات الکترونیکی یا برای تولید آن ها در تیراژ  رومیزی جوهرافشــان 
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که توســط آن ها  گیر شــدن هســتند. همچنین چاپگرهای 3 بعدی ســاخته شــده اند  می شــوند، امروزه در حال فرا
می تــوان حین ســاخت اجزای مکانیکی محصول، در الیه های مختلفی مســیرهای رســانا را نیــز چاپ کرد. البته 
کاربرد معمواًل باید کمتر از C° 80 باشد تا به کیفیت پالستیک های چاپی  دمای پخت جوهرهای رسانا برای این 

و رنگ آن ها صدمه نزند.

 شکل 5. چاپگرهای جوهرافشان برای ساخت مدارات الکترونیکی به همراه نمونه هایی 
از تولیدات آن ها

 شکل 6. چاپ 3 بعدی 
اجزای مکانیکی و الکترونیکی 
افزاره ها
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مدارات منطقی
بــازار ایــن حــوزه از الکترونیک چاپی کمتر از 10 میلیون دالر در ســال و عمدتًا مربوط بــه حمایت های دولتی برای 
که بــا ادامه ی فعالیت های  نمونه هــای اولیــه و تعداد اندکی محصوالت تجاری اســت. البته پیش بینی می شــود 
کنــد و حجم آن تا ســال 2027 به بیــش از 250  تحقیــق و توســعه در یــک بــازه ی 10 ســاله، این بازار شــروع به رشــد 
میلیون دالر برسد. شرکت های Thin Film Electronics ،PragmatIC و FlexEnable از شرکت های مهم این 
حوزه هستند و در زمینه تولید برچسب های حسگری4 و 5RFID، اقالم تبلیغاتی، و بسته بندی هوشمند6 فعالیت 
یــادی شــرکت ماننــد PolyIC و Kovio نیــز قبــاًل در ایــن حوزه فعــال بودند امــا امروزه یا بــر زمینه ی  دارنــد. تعــداد ز
یاد تعطیل شده اند. چالش اصلی در این حوزه، رقابت با سیلیکون در  کرده اند یا پس از ضرردهی ز دیگری تمرکز 
قیمت اســت. به عنوان مثال، مدارات مجتمع RFID ســیلیکونی که شــامل 60,000 ترانزیستور هستند، قیمتی در 
حدود 1/5 سنت دارند. در نتیجه، تولیدکنندگان این حوزه باید بر کاربردهایی همچون الکترونیک انعطاف پذیر 
کوچک باشد و سرمایه گذاری  کارایی نداشته باشد یا اینکه حجم بازار مربوطه  که سیلیکون در آن ها  کنند  تمرکز 

اولیه ی مورد نیاز سیلیکون را توجیه نکند.

نمایشگرها
که بر اساس دیودهای نوری  بیشترین سهم از بازار الکترونیک چاپی در این حوزه مربوط به نمایشگرهایی است 
آلی )OLED( کار می کنند. این افزاره ها در سال 2017 بیش از 21 میلیارد دالر فروش داشته اند و پیش بینی می شود 
کــه ایــن مقدار تا ســال 2027 به 58 میلیارد دالر برســد. البته به دلیل محدودیت های فنی مذکور، نمایشــگرهای 
OLED غالبًا به روش های غیرچاپی ساخته می شوند، اما شرکت های بزرگ این حوزه در حال سرمایه گذاری برای 

کریستال مایع )LCD(، معمواًل برای  پیاده سازی فناوری چاپ در تولید آن ها هستند. در مقایسه با نمایشگرهای 
یاد و کیفیت  یه دیــد ز نــوع OLED مزایایــی از جملــه قابلیــت تولید به صورت انعطاف پذیــر، توان مصرفی کم، زاو
یه دید آن ها برای مصرف کننده چندان محســوس  رنگ باال ذکر می شــوند؛ هرچند، تفاوت در کیفیت تصویر و زاو
کنون تلویزیون OLED انعطاف پذیر  کمتر از OLEDها نیســت و همچنین تا نیســت، بازده توان LCDهای جدید 
کرد:  به بازار عرضه نشــده اســت. بنابراین، دلیل موفقیت نمایشــگرهای OLED را باید در جای دیگری جســتجو 

 شکل 7. الکترونیکی چاپی برای سنجش دمای محیط
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یاد در صنعت LCD موجب کاهش قیمت ها و عدم سودآوری بازار آن شده است. در نتیجه شرکت های  رقابت ز
کار تبلیغاتی  تولیدکننــده، نمایشــگر OLED را بــه عنــوان راه نجاتــی از این وضعیت می بیننــد و ســرمایه گذاری و 
ی  یــادی را در زمینــه کرده انــد. بــه عنوان مثال، مجمــوع ســرمایه گذاری شــرکت های Samsung ،LG و BOE رو ز

نمایشگرهای OLED به حدود 20 میلیارد دالر می رسد.

کار  کــه براســاس نشــر نــور  بــر خــالف نمایشــگرهایی 
می کننــد، عملکــرد نمایشــگرهای الکتروفورتیــک بــر 
پایه بازتاب نور محیط بوده و در نتیجه تصویر آن ها را 
در نور شدید نیز قابل مشاهده است. این نمایشگرها 
کمتری نســبت به نمایشــگرهای  مصرف توان خیلی 
که تنها هنــگام تغییر تصویر انرژی  معمــول دارند، چرا
کاربرد این  الکتریکــی مصرف می کننــد. معروفتریــن 
 Kindle کتاب خوان هــای الکترونیکــی نمایشــگرها، 
کــه بیــش از 25  محصــول شــرکت Amazon اســت 
میلیــون دســتگاه از آن ها تنها در ســال 2011 به فروش 
رفــت؛ اما بــه دلیل رنگی نبــودن و همچنین ســرعت 
کــم تغییــر تصویــر، فــروش ســالیانه آن هــا به حــدود 5 
 E-ink میلیون دســتگاه کاهش یافته اســت. شــرکت
کاربردهــای  بــرای  الکتروفورتیــک  نمایشــگرهای  از 
کنــون بــازار رو بــه رشــدی  جدیــدی بهــره می بــرد و تا

 شکل 8. نمایشگرهای OLED پالستیکی برای تولید قطعات الکترونیکی انعطاف پذیر

 Kindle شکل 9. کتاب خوان های الکترونیکی 
محصول شرکت Amazon با نمایشگر الکتروفورتیک
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نمایشگرهای الکتروکرومیک نیز از انواع بازتابی هستند که به دلیل تنوع رنگ، هزینه ساخت کم و سازگاری با محیط 
زیست، موضوع تحقیقات و سرمایه گذاری های زیادی بوده اند. بزرگترین چالش در راه تجاری سازی این نمایشگرها، 
طول عمر کم آن ها اســت که بر اســاس نوع بســته بندی معمواًل در محدوده 6 ماه تا 1 ســال قرار دارد. کارت های بانکی 
و ویزیــت هوشــمند از کاربردهــای نمایشــگرهای الکتروکرومیک هســتند، هرچند، بــازار بزرگی بــرای آن ها پیش بینی 
نمی شــود. در مقابل، اســباب بازی ها، وســایل پزشکی و اقالم تبلیغاتی مواردی هســتند که در صورت کاهش هزینه 
تولید ممکن است بازار گسترده ای را برای این نمایشگرها به وجود آورند. بازار کنونی این افزاره ها در حدود 2-1 میلیون 

دالر است که به برخی اقالم تبلیغاتی محدود می شود و گسترش آن نیازمند فعالیت های تحقیق و توسعه زیاد است.

کارت های بانکی و ویزیت هوشمند،  کاربرد نمایشگر الکتروکرومیک در ساخت   شکل 11. 
اسباب بازی ها و اقالم تبلیغاتی

کاربرد نمایشگرهای   شکل 10. 
الکتروفورتیک به عنوان 

دیوارپوش های متحرک، نمایشگر 
ثانویه تلفن هوشمند، برچسب قیمت 

در فروشگاه ها و تابلوی اعالنات

را شــاهد بوده اســت. برچســب قیمت برای قفســه ی فروشــگاه ها، بنرهــای تبلیغاتی، نمایشــگر ثانویــه تلفن های 
کاربردها هســتند. در ســال 2017 حجم بازار این نمایشــگرها  هوشــمند و دیوارپوش هــای متحــرک از جملــه ایــن 

که تا سال 2027 به 1 میلیارد دالر برسد. حدود 270 میلیون دالر بوده است و پیش بینی می شود 
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LED و OLED روشنایی های
روشــنایی های OLED پتانســیل باالیــی بــرای کاهــش هزینه هــای تولیــد و افزایــش بازده انــرژی دارنــد و همچنین 
که بر اســاس  ذات انعطاف پذیــر آن هــا مورد عالقه مصرف کنندگان اســت. بــا این وجود، بلوغ فناوری LED هایی 
ی آن ها اعمال شــده اســت، موجب شده  نیمه هادی های بلورین ســاخته می شــوند و بهبودهایی که طی زمان رو
که OLEDها از لحاظ قیمت و عملکرد، توان رقابت چندانی را در شــرایط کنونی نداشــته باشــند و در نتیجه بازار 
آن هــا در ســال 2017 بــه 50 میلیــون دالر محــدود بوده اســت. این افزاره هــا فعاًل در حــال ایجاد بــازار در حوزه های 
که تنها در این صنایع است که زیبایی محصول  خودروســازی و معماری داخلی مکان های عمومی هســتند چرا
می تواند قیمت باالی آن را توجیه کند. شــرکت Konica Minolta با ســرمایه گذاری 100 میلیون دالر، کارخانه ای 
که در آن افزاره هایی با بازده نوری بیش  کرده است  با ظرفیت تولید یک میلیون المپ OLED در ماه را راه اندازی 
ی زیرپایه های پالســتیکی ســاخته می شــوند. با توجه به ســرمایه گذاری ها  از lm/W 130 به روش roll-to-roll رو
و فعالیت هــای پژوهشــی جــاری، پیش بینی می شــود که حجم بازار این روشــنایی ها در ســال 2027 به بیش از 2 

میلیارد دالر برسد.

که با تغییر دمــا، رنگ آن ها عوض  نمایشــگرهای ترموکرومیــک، نــوع دیگری از نمایشــگرهای قابل چاپ هســتند 
که  کرده اســت  کاربرد خاص، شــرکت Duracell برچســب هایی را طراحــی و روانه بازار  می شــود. بــه عنــوان یک 
بــه کمــک آن ها می توان عمر باقی مانده باتری را مشــخص کرد. عملکرد این افــزاره را می توان اینگونه توضیح داد: 
ی ایــن برچســب ها، مقاومت هــای الکتریکــی کوچکی چاپ شــده اســت. هنگامی که عمر باتــری رو به اتمام  رو
اســت، تــوان الکتریکی که می توانــد به این مقاومت ها اعمال کند کاهش می یابــد. تغییر در توان اعمالی موجب 
 Duracell تغییر دمای مقاومت شده و به کمک یک نمایشگر ترموکرومیک آشکار می گردد. در زمان اوج، شرکت
سالیانه 2/5 میلیارد برچسب را به فروش می رساند اما امروزه وجود رقبای آسیای شرقی باعث شده است که این 
کمی دارند  کم، این نمایشگرها مصرف توان باال و سرعت  کاهش یابد. با وجود قیمت  عدد به چند صد میلیون 

کار برده شوند. و تنها می توانند در افزاره های خاصی به 

کاربرد   شکل 12. 
نمایشگر ترموکرومیک در 

برچسب سنجش عمر 
باتری
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که می تواند بدون نیاز به الیه های حائل  یک جایگزین جدید برای روشنایی OLED، روشنایی LED چاپی است 
پیچیده، دوام باالیی داشــته باشــد. این افزاره ها توســط شــرکت NthDegree در آمریکا ســاخته می شوند. البته 
فعــاًل قیمــت باالیی برای این روشــنایی نوظهور تعیین شــده اســت: یک نــوار LED به طول 12 اینــچ و عرض 2/5 
اینچ، 15 دالر قیمت دارد؛ اما با توسعه فناوری، این قیمت به شدت کاهش می یابد. برای ساخت این المپ ها، 
مــواد رایــج در LEDهای مرســوم به صورت جوهر تهیه شــده و به روش roll-to-roll چاپ می شــوند. دقت نســبتًا 
ی یک نوار به درســتی سر جای خود قرار  که تمام LEDها رو پایین چاپ و انعطاف پذیری زیرپایه موجب می شــود 

که بازده تولید این نوع روشنایی افزایش یابد. نگیرند؛ در نتیجه نیاز است 

 شکل 14. روشنایی LED چاپی با انعطاف پذیری باال

 شکل 13. کاربرد روشنایی OLED در صنایع خودرو و معماری
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سلول های خورشیدی
مدت هــا اســت که خطوط هادی در ســلول های خورشــیدی پایه ســیلیکونی بــه روش چاپ اســکرین جوهر نقره 
کــه بتوان غالــب الیه های فعال آن هــا را چاپ  ایجــاد می گردنــد؛ امــا تمرکــز اصلی این بخش، ســلول هایی اســت 
کرد. در میان گســتره وســیع ســلول های خورشیدی الیه نازک، انواع رنگ حســاس، آلی و پروسکایت در این دسته 
جــای می گیرنــد. حجــم بــازار ســلول های خورشــیدی چاپــی در ســال 2017 حــدود 2 میلیــون دالر بــوده اســت و 
که با یک روند رشد سریع، تا سال 2027 به حدود 1 میلیارد دالر برسد. سلول های خورشیدی  پیش بینی می شود 
کثر حدود 12%( از خود نشــان  رنگ حســاس و آلــی در شــرایط اســتاندارد AM 1.5، بــازده تبدیــل توان کمــی )حدا
کاربرد در نیروگاه های خورشــیدی و بام ســاختمان ها  می دهنــد و از ایــن رو، توان رقابت با ســایر ســلول ها را بــرای 
که بازده آن ها  ندارنــد. بــا این وجود، این افزاره ها پتانســیل باالیی برای عملکرد درون محیط های بســته دارند چرا
کــم می توانــد حتی از ســایر ســلول ها باالتر رود )بــازده حدود 29% برای نور 1000 لوکس گزارش شــده اســت(  در نــور 
یاد  کــم و قیمت ز و همچنیــن می تــوان آن هــا را بــه صورت نیمه شــفاف و انعطاف پذیر ســاخت. البتــه، طول عمر 

کرده است. )حدود 4 دالر بر وات( بازار آن ها را به شدت محدود 

گرفته اند؛  ســلول های خورشــیدی پروســکایت در بســیاری از جنبه ها از همتایان رنگ حســاس و آلی خود پیشی 
که در محدوده بازده سلول های  گزارش شده است  بازده توان حدود 20% در شرایط استاندارد AM 1.5 برای آن ها 
CdTe و 7CIGS قرار دارد. این سلول ها نیز مزایای انعطاف پذیری و نیمه شفافیت را دارا هستند، می توانند قیمت 

یکرد  کمی )حدود 0/5 دالر بر وات( داشــته باشــند و در نور کم هم عملکرد قابل قبولی دارند. همچنین در یک رو
نوین، از ســلول های پروســکایت به عنوان مکمل ســلول های پایه ســیلیکونی استفاده شــده و از این طریق، بازده 
تبدیل توان حدود 30% حاصل شــده اســت. مهم ترین چالش در راه تجاری ســازی این سلول ها، پایداری است. 
کرده اند، اما این  شرکت های Oxford PV و Dyesol، پوشش دهی افزاره با شیشه را به عنوان یک راه حل مطرح 
پوشــش موجب از دســت رفتن انعطاف پذیری می شــود. مســئله مهم دیگر، تولید ســلول در ســطوح وسیع است؛ 
کاهش 30% بازده توان با افزایش سطح سلول از cm² 0.1 به cm² 1 مشاهده شده است.  مثاًل در یک مورد خاص، 
که از عناصر اصلی ســلول های پروســکایت به  نگرانی دیگر در مورد این افزاره ها، ســمّیت ترکیبات ســرب اســت 
شــمار می آید. برای ســلول های بدون ســرب، بازده ای باالتر از 6% به دســت نیامده اســت. البته این مسئله نیز به 

کمک پوشش شیشه قابل حل است اما هزینه تولید بیشتر و فقدان انعطاف پذیری را در بر دارد.

 شکل 15. سلول های خورشیدی آلی و رنگ حساس که به روش roll-to-roll تولید می شوند
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باتری ها
کثر افزاره های الکترونیکی کوچک و قابل حمل امروزی از باتری های سکه ای و قلمی استفاده می کنند. ماهیت  ا
کاربرد ایــن نوع باتری هــا را برای تأمین تــوان در الکترونیــک انعطاف پذیر  یــاد،  ســخت و همچنیــن حجــم و وزن ز
یادی هســتند. یکی از  محــدود می کنــد. از ایــن رو، باتری هــای ورقه ای موضــوع تحقیقات و ســرمایه گذاری های ز
که برای  کاربردهای موفق این نوع باتری ها، برچســب های هوشــمند پوســتیEstee Lauder 8 بوده اســت  اولین 
انتقــال مــواد آرایشــی و دارو از طریــق پوســت اســتفاده می شــوند. باتــری ورقــه ای در ایــن برچســب ها، یک ســلول 
کســید منگنز اســت. پس از موفقیت شــرکت Estee Lauder در زمینه برچســب های هوشــمند پوستی،  ی - ا رو
ی آوردند. از ســال 2013، برچسب های Biobliss نیز از باتری های چاپی  کاربرد رو شــرکت های دیگری نیز به این 

کار برده شده اند. Blue Spark برای تأمین توان بهره می برند. به عالوه، این باتری ها در افزاره های RFID نیز به 

 شکل 16. ترکیب سلول های خورشیدی پروسکایت و سیلیکونی

کاربرد باتری های چاپی در صنایع آرایشی و پزشکی  شکل 17. 

شرکت های Blue Spark Technologies ،Enfucell ،Power Paper و ENAS Fraunhofer از تولیدکنندگان 
کاری  کسید منگنز هستند. این باتری ها معمواًل ولتاژ  ی - ا باتری های ورقه ای یک بار مصرف چاپی با فناوری رو
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حسگرها
یســتی، لمس، نور، پیزومقاومتی، پیزوالکتریک، دما، رطوبت و گاز از جمله ی حسگرهایی هستند  حســگرهای ز
که از طریق چاپ تولید می گردند. چاپ اســکرین متداول ترین روش برای تولید این نوع حســگرها اســت و کاربرد 
ســایر فناوری هــای چــاپ، هماننــد روش جوهرافشــان، بــه فعالیت هــای تحقیــق و توســعه محــدود می شــود. در 
گلوکز(، پیزومقاومتی و لمس در مرحله تولید انبوه  یســتی )نوارهای تســت  میان حســگرهای مذکور، برخی انواع ز
هســتند، حســگرهای نور، الکتروشــیمیایی و دما به صورت محدود تجاری شــده اند اما تولید انبوه آن ها مســتلزم 
یاد اســت و ســایر حسگرها در مرحله تحقیق و توســعه فناوری قرار دارند. حجم بازار حسگرهای  ســرمایه گذاری ز
یست حسگرها )غالبًا  که حدود 98% این مبلغ مربوط به ز چاپی در سال 2017 بیش از 6 میلیارد دالر بوده است 
نوارهای تســت گلوکز( اســت. پیش بینی می شود که تا سال 2027 سهم سایر حسگرها افزایش یافته و حجم کلی 
که در حوزه حسگرهای نوین چاپی سرمایه گذاری می کنند، به  بازار به بیش از 9 میلیارد دالر برسد. شرکت هایی 

دلیل پیشگام بودن در فناوری، بازار سودبخشی خواهند داشت.
کربن و نقره  گلوکز تولید می شــود که در 70% آن ها، الکترودها توســط جوهــر  ســالیانه حــدود 30 میلیون نوار تســت 
ی الکترودها چاپ شوند.  چاپ می گردند. همچنین آنزیم ها و واسط های افزاره نیز می توانند به روش اسکرین رو
ی تولیدکنندگان این نوارها موجب پایین آمدن ســودآوری بازارشان شده  یاد، فشــارهای دولتی رو با وجود فروش ز
که الیه های هادی آن ها چاپی اســت و تولید  اســت. حســگرهای نوار قلب نیز بخش دیگری از این بازار هســتند 

سالیانه آن ها به صدها میلیون دستگاه می رسد.

V 1.5 دارند، می توانند چگالی جریان در محدوده mA/cm² 0.1 را تأمین کنند، هزینه تولید آن ها حدود یک دهم 
باتری هــای الیه نازک لیتیومی با همین مشــخصات اســت و بــا ضخامتی کمتر از mm 1 به صــورت انعطاف پذیر 
کنش پذیری کمتری بــا محیط دارد، این  ی نســبت به لیتیــوم وا ســاخته می شــوند. همچنیــن از آنجایی که فلز رو
باتری ها به بســته بندی و پوشــش دهی پیچیده ای نیازمند نیستند. شرکت Imprint Energy با جایگزین کردن 
کســید منگنز با یک الکترولیت پلیمری رســانا، باتری های قابل شــارژ چاپی با  ی - ا الکترولیت آبی باتری های رو
نــام تجــاری ZincPoly بــه بازار عرضه کرده اســت که ظرفیت آن هــا به Wh/kg 130 می رســد و می توانند بیش از 
100 بار شارژ و تخلیه شوند. حجم بازار باتری های ورقه ای چاپی در سال 2017 حدود 3 میلیون دالر بوده است و 

که تا سال 2027 با توسعه این فناوری به بیش از 200 میلیون دالر برسد. پیش بینی می شود 

کسید منگنز  شکل 18. باتری های چاپی یک بارمصرف با فناوری روی - ا
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حســگرهای خازنی نمایشــگرهای لمســی معمواًل به روش های غیرچاپی و با اســتفاده از ITO ســاخته می شــوند 
کاربرد، حســگرهای لمس  امــا جایگزین هــای قابــل چاپ ITO در مرحله تحقیق و توســعه هســتند. به غیر از این 
کلیدهــای مکانیکــی در صنایــع خــودرو و لــوازم خانگــی  کاربردهــای ســاده تر همچــون جایگزینــی  می تواننــد در 
اســتفاده شــوند. به عنوان نمونه، شــرکت T-ink پیشــخوان یک خودرو را با اســتفاده از این حســگرها و همچنین 
کاهش 70% وزن، 30% هزینه ســاخت، 40% زمان مونتاژ و آزادی بیشــتر در  که منجر به  فناوری قالب زنی ســاخته 
طراحی قطعه شده است. شرکت Agfa نیز از پلیمرهای هادی برای ساخت قطعه ای مشابه اما شفاف استفاده 

کرده است.
حســگرهای چاپــی فشــار فناوری جدیــدی نیســتند و از اواخر دهــه ی هفتاد میــالدی در بازار حضور داشــته اند. 
روش ســاخت این حســگرها چاپ اســکرین و ماده ی فعال شــان، یک پلیمر پیزومقاومتی اســت. تولیدکنندگان 
کــه بازاری به  اصلــی ایــن افزاره هــا، شــرکت های Interlink Electronics ،Tekscan و Sensitronics هســتند 
که در زمینه ی پزشکی  ی پارچه نیز ساخته اند  حجم سالیانه ی 50 میلیون دالر دارند. به تازگی این حسگرها را رو

کاربرد دارند.

گلوکز تولید شده با فناوری چاپ  شکل 19. نوار تست 
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کرده اســت به طوری  کمتر حرکت  کوچک تر با مصرف توان  گاز همواره به ســمت افزاره های  فناوری حســگرهای 
 Integrated Device گاز با تلفن هوشــمند چندان دور از ذهن نیســت. شرکت که امروزه مجتمع کردن حســگر 
Technology حســگرهای MEMS شــیمیایی - مقاومتی ای تولید می کند الیه ی حســاس آن ها چاپی اســت و 

در حســگرهای نور و تصویر متداول CMOS، از ســیلیکون به عنوان ماده حســاس استفاده می شود. به منظور بهبود 
عملکرد، شرکت های زیادی شامل Fujifilm ،ISORG و InVisage، سطح این حسگرها را با یک ماده حساس تر 
پوشش می دهند. همچنین شرکت ISORG توانسته است آرایه ی حسگرهای آلی نور را کاماًل به صورت چاپی تولید 
کنــد. ایــن افزاره ها منعطف هســتند، می توانند در ســطوح وســیع cm × 70 cm 60 تولید گردنــد، با هزینه ی پایینی 
ســاخته می شــوند، دارای ضخامت μm 300 و تراکم حســگر DPI 500 هســتند و مشــخصات عملکردی آن ها قابل 

مقایسه با انواع سیلیکونی است. هم اکنون این شرکت در حال تکمیل خط تولید این آرایه های حسگری است.

کاربرد حسگرهای فشار چاپی  شکل 20. نمونه هایی از 

کاربرد آن  شکل 21. آرایه ای از حسگرهای آلی نور و نمونه هایی از 
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خالصه مدیریتی
یادی برای بهبود عملکرد افزاره های پیشــین و همچنین ایجــاد کاربردهای نوین با  الکترونیــک چاپــی پتانســیل ز
کمی، بازار ســودده داخلی و خارجی را در  یاد دارد. در این موارد می توان با ســرمایه گذاری نســبتًا  ارزش افزوده ی ز
کوتــاه به وجــود آورد؛ هرچنــد، ترغیب مصرف کننــده و ایجاد بازار ممکن اســت هزینه بر باشــد. در مقابل،  زمانــی 
کــردن فناوری های پیشــین با الکترونیک چاپی به ســرمایه گذاری باالیی نیاز دارد. بــه عالوه، به دلیل  جایگزیــن 
ی فعالیت های  ســابقه ی طوالنی و بلوغ فناوری افزاره های موجود، در این مورد صرف زمان و هزینه ی بیشــتری رو
تحقیق و توسعه نیاز است تا احتمال موفقیت در بازار رقابتی افزایش یابد. البته در صورت غلبه بر رقبا از لحاظ 
قیمــت و یــا قابلیت هــای محصول، وجود بازار مطمئن یک نکته مثبت خواهد بــود. جوهرهای الکترونیکی مورد 
اســتفاده در ایــن صنعــت، خود بازاری وســیع دارند. البته، جوهــر تولیدی باید از لحاظ کیفیــت و قیمت با انواع 
خارجــی، خصوصــًا انواعــی که در آســیای شــرقی تولید می شــوند، قابــل رقابت باشــد. در این زمینه می تــوان بازار 
کاهش هزینه ها،  مطمئن اما محدود داخلی را به عنوان هدف اولیه برگزید و ســپس با توســعه ی بیشــتر فناوری و 
که بیش از %70  بازار رقابتی خارجی را هدف قرار داد. یک نکته ی مهم در مورد جوهرهای الکترونیکی این است 
جوهرهای تولید شــده در دنیا، در کشــورهای آسیای شرقی مصرف می شوند که صادرات به آن ها نسبت به سایر 
کشورها با موانع کمتری روبرو است. به دلیل روند رو به رشد صنعت الکترونیک چاپی، ساخت چاپگرهای مورد 
گسترده و سودده داخلی و خارجی را در پی دارد. به عنوان یک روش ابتدایی اما متداول، می توان با  نیاز نیز بازار 

 شکل 22. ترمیستور چاپی بر پایه ی جوهر سیلیکون

مصــرف توانــی در محــدوده mW 10 دارنــد. شــرکت KWJ Engineering نیــز حســگرهای الکتروشــیمیایی ای را 
Honey- و SPEC Sensor که توان مصرفی آن ها چند میکرووات اســت. همچنین شــرکت های  چــاپ می کنــد 

گاز چاپی خود هستند. well، در حال تجاری سازی حسگرهای 

کرد.  ی یک زیرپایه تولید  حسگرهای مقاومتی دما )ترمیستور( را می توان با چاپ یک الیه ی رسانا یا نیمه رسانا رو
که به دمای پخت باالیی نیاز دارند و  کســید فلزی هستند  غالب ترمیســتورهای چاپی از جنس نیمه هادی های ا
ی زیرپایه ی انعطاف پذیر ســاخته نمی شــوند. شرکت PST Sensors از یک جوهر سیلیکون خاص  در نتیجه، رو
گســتره ی  کمتر از ms 100 دارد و می تواند در  که زمان پاســخ  برای تولید ترمیســتور انعطاف پذیری بهره برده اســت 

یابی برای این محصول است. کنون در حال انجام فعالیت های بازار کار رود. این شرکت ا وسیعی از دما به 

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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پی نوشت ها
1  Indium tin oxide
2  Screen printing
3  Smart textiles
4  Sensor tags

5  Radio frequency identification
6  Smart packaging
7  Copper indium gallium selenide
8  Smart skin tags
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کرد. اعمال اصالحاتی در ساختار چاپگرهای معمول، آن ها را تبدیل به چاپگر جوهر الکترونیکی 
الکترونیک چاپی، یک فناوری نوظهور در دنیا است و می توان با پیشگامی در این حوزه، سهمی بزرگ را در بازار 
کــرد. با توجه به پتانســیل علمی موجود در کشــور، عدم نیاز به زیرســاخت های پیچیده  رو بــه رشــد آن تصاحــب 
کاربــرد وســیع محصــوالت ایــن فنــاوری در زندگــی روزمره، نیــاز به تبیین اســتراتژی  و ســرمایه گذاری های کالن و 
کاماًل محسوس است. لذا ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سال 1396  صحیح ورود و سرمایه گذاری در این حوزه 
یت های مختلف برای شرکت ها و شبکه سازی در این بخش  بررسی های مطالعاتی و به موازات آن تعریف مأمور
کاری خود  کاربرد محصوالت و تجهیزات این حوزه را در برنامه ی  کرده و بســتر تجاری ســازی و توســعه ی  را آغاز 
قرار داده اســت. یقینًا حمایت از توســعه این صنعت در کشــور، فرصت مناسبی برای حذف فاصله ی موجود در 
فنــاوری الکترونیــک با کشــورهای پیشــرو دنیا را فراهم می ســازد که می توانــد ایران را نه تنها بــه یکی از قطب های 

کند، بلکه فرصت صادرات و رقابت جهانی در این بخش را پدید آورد. ی منطقه ای تبدیل  پیشرو

صنعتالکترونیکچاپی؛فرصتهاوچالشها مجموعه گزارش های  
189صنعتــی فنــاوری نانــو


