
 کاربرد فناوری نانو 
در گوشی های هوشمند

www.nano.ir  ستادویژهتوسعهفناورینانو

سالانتشار:1399ویرایشنخست

گزارششماره212 صنعتبرقوالکترونیکمجموعهگزارشهایصنعتیفناورینانو



2

مقدمه......................................................................................................3
کاربردفناورینانودرگوشــیهایهوشــمند..................................................................3 
گوشــیهایهوشــمند............................................................3 کاربردفناورینانودررنگ 
کاربــردفناورینانودراحیایخودبهخــودیمدارهــا..........................................................4 
کاربردفناورینانودرباتریگوشــیهایهوشــمند............................................................4 
کاربــردفناورینانودرســاختنمایشــگرها..................................................................5 
بازارخارجی.................................................................................................6
خالصه.....................................................................................................10

فهرست مطالب

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

توسعهفناوریمهرویژن طراحیواجرا:  

داودقرایلو نظارت: 
report@nano.ir

ind@nano.ir  :پستالکترونیک

دکترسیدفرزادحسینینسب تهیهکننده:  

021-63100 تلفن: 

021-63106310 نمابر: 

14565-344 صندوقپستی:  

www.nano.ir پایگاهاینترنتی: 
www.indnano.ir

شناسنامه

 گروهرصدوتولیدمحتوادرصنعتبرقوانرژی
بخشترویجصنعتی

مجموعه گزارش های  
فناوری نانـــو کاربرد فناوری نانو در گوشی های هوشمند212صنعتــی 



3

مقدمه
با توسعه فناوری نانو در صنعت، محققان در عرصه الکترونیک به منظور استفاده از خواص منحصربه فرد مقیاس 
نانو، به سمت استفاده از این فناوری در سیستم های الکترونیکی مانند رایانه، تلفن های همراه، تلویزیون و سایر 
کردند]1-6[. با به کارگیری فناوری نانو در حوزه الکترونیک، خواصی از قبیل  دستگاه های الکترونیکی سوق پیدا 

گرمایی و الکتریکی بهبود داده شد]7-8[. وزن، استحکام، هدایت 
گوشــی ها روزبه روز نازک تر  گوشــی های هوشــمند از لحاظ فناوری در وضعیت پیشــرفته ای قرار دارند، قطر  امروزه 
کرده اســت همچنین فناوری وضوح تصویــر صفحه نمایش و دوربین آن ها  و ســرعت عملکــرد آن ها افزایش پیدا 
متحــول شــده اســت. با اختــراع صفحه هــای OLED، نســل جدیــد صفحه نمایش هــا ماننــد صفحه نمایش های 

که در مقابل شکستن پایداری باالیی دارند، رونمایی شده است ]9[. منعطف 
گوشی های هوشمند در سراسر دنیا پرداخته خواهد شد. در ادامه به نحؤه استفاده از فناوری نانو در 

کاربرد فناوری نانو در گوشی های هوشمند
رشــد فناوری نانــو، باعــث ایجــاد تغییــرات شــگرفی در صنایعــی ماننــد تلفن همراه شــده اســت و می توانــد آینده 
تلفن هــای همــراه را به ســمت تغییــر و تحوالتــی ماننــد کوچک تــر و ظریف تر شــدن و در عین حال ســرعت بیشــتر 
پیــش ببــرد. همچنین نانو فنــاوری می تواند در مواردی مانند باتری، وضوح تصویــر و کیفیت دوربین نیز تأثیرگذار 
کسید نانوذرات و  کوانتومی، ا گرافن، نقاط  کربنی،  باشد. این تحوالت با استفاده از نانوموادی مانند نانولوله های 
یت ها انجام می پذیرد و می تواند منجر به ایجاد راه کارهایی برای سیستم های الکترونیکی، منابع انرژی  نانوکامپوز

یست محیطی شود. و مشکالت ز
گوشی های هوشمند با استفاده از فناوری نانو عبارت اند از: به طور خالصه عوامل تأثیرگذار در بهبود عملکرد 

کیفیت رنگ؛  
گوشی های همراه؛  عمر باتری 

 احیای خودبه خودی مدار؛
 انعطاف پذیری صفحه نمایش؛

کاهش ابعاد تراشه و افزایش حافظه؛  
گوشی همراه. یست سازگاری اجزای   و ز

کاربرد فناوری نانو در رنگ گوشی های هوشمند
یکی از عوامل زیبایی گوشی های همراه، رنگ بدنه گوشی است. بدین منظور با استفاده از نانوذرات و ترکیب آن ها 
در مواد پلیمری و آلی و ترکیبات غیرآلی می توان عالوه بر زیبایی ظاهری و مقاومت در برابر خش به خواص دیگری 
مانند کاهش وزن و ســازگاری با محیط زیســت دســت یافت. با افزودن مواد نانوســاختار خصوصًا نانوذرات اکسید 
کتریال کردن  فلزی همچنین می توان خطرات ناشی از مشکالت زیست محیطی را تا حد زیادی کنترل کرد و با آنتی با
کودکان  کتری ها و بیماری های احتمالی در صورت تماس با دست انسان به خصوص  بدنه گوشی همراه از رشد با

جلوگیری کرد ]1۳-1۰[.
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کاربرد فناوری نانو در احیای خودبه خودی مدارها
به طــور کلــی مواد خودترمیم شــونده شــاخه جدیــدی از تحقیقــات را به خــود اختصاص داده انــد. این مــواد توانایی 
که از جمله  کرده اند  کاربرد بسیاری پیدا  تشخیص خودکار عیب و ترمیم آن را دارند. مواد نانوساختار در این زمینه 

آن ها می توان به نانولوله های کربنی اشاره کرد.
با زمین خوردن گوشــی تلفن همراه، معمواًل به قطعات و مدارهای ســخت افزاری گوشــی صدمه وارد می شود. برای 
رفع شــکاف و گســیختگی ایجاد شــده در ســاختار مدار، امروزه محققان اســتفاده از نانولوله های کربنی را پیشنهاد 
می دهنــد. ایــن نانومــواد عالوه بر رســانایی الکتریکــی و حرارتی باال، باعــث ایجاد خاصیت خودترمیم شــوندگی در 

ساختار نیز می شوند.]14[.

کاربرد فناوری نانو در باتری گوشی های هوشمند
که در  یکی از انواع باتری های معمول مورداســتفاده در صنعت الکترونیک امروزی، باتری های لیتیوم یون اســت 
گوشی های هوشمند و اتومبیل های الکتریکی به عنوان استاندارد شناخته  محصوالت مختلف مانند لپ تاپ، 
شــده اســت. بــا ایــن حال، نگرانی هــای امنیتــی در مورد باتری هــای لیتیوم یــون وجــود دارد. از جملــه راه کارهای 
کوتاه تر کردن  که بــا  کــرد  بهبــود باتری هــای لیتیوم-یــون، کوچک کــردن باتری هاســت؛ زیــرا می تــوان این طور تصور 
کنش های شــیمیایی در طول  مســیر یون های لیتیوم در عبور از الکترولیت نرخ بازدهی بیشــتر شــود درحالی که وا
مســیر کوتــاه افزایــش یافتــه و عمر باتری کوتاه می شــود. برای جبران این مشــکل محققان و صنعت گران در بیشــتر 
گرافیــت در الکترود منفی اســتفاده می کننــد که چگالی انرژی باالیــی دارد. زمانی که  باتری هــای لیتیوم-یــون از 
یت درآمــده و جریان های  باتــری با نرخ باالیی شــارژ شــود، رشــته های لیتیومی به صورت رشــته های عصبی دندر
گرفتن آن می شود. برای جبران و برقراری ایمنی در این  کوچکی تشــکیل می شــود که منجر به انفجار باتری و آتش 

گرافیت شود ]15[. گرافن با ساختار نانویی جایگزین  مشکل باید در الکترود منفی، 
همواره چالش هایی مانند عمر نســبتًا کم و تخلیه شــارژ ســریع در مورد باتری گوشــی های هوشــمند وجود داشــته 
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کار نمی شــود1 به انــدازه 18 تا ۲۰  اســت. عــالوه بــر این، کم تریــن توان مصرفی تلفن هــای همراه در حالتی که با آن 
گر قابلیت هــای مختلف گوشــی مانند صفحه نمایش روشــن، رادیو و یا ســایر  کــه ا میلــی وات اســت، در صورتــی 

گیرد، توان مصرفی حدود ۲۰۰۰ میلی وات افزایش می یابد. کاربردی مورداستفاده قرار  برنامه های 
که  که هر قدر  معمواًل جهت ســنجش میزان قدرت ذخیره ســازی باتری، چگالی نیرو را می ســنجند بدین ترتیب 
باتری در وزن و ســطح کمتر، انرژی بیشــتری ذخیره کند، عملکرد باتری بهتری دارد. میزان شــارژی که یک باتری 
می تواند در مدتی مشخص در گوشی ذخیره کند به سطح الکترود و جنس الکترودهای باتری بستگی نمونه های 
ساخته شده گوشی همراه با استفاده از نانو مواد در الکترودها نشان دهنده افزایش چگالی نیرو و عمر باتری است.
گرافــن به عنوان  در حــال حاضــر، دانشــمندان به دنبــال افزایــش قابلیت هــای باتری هــای لیتیوم-یون )بــا ترکیب 
یــک آنــد( بــرای ارائــه ظرفیــت ذخیره ســازی بســیار باالتــر با طــول عمر و نرخ شــارژ بســیار بیشــتر هســتند. در بین 
کــه می تواند  گرافــن بــه دلیل داشــتن خــواص منحصربه فرد موردمطالعه و توســعه قرار گرفته اســت  نانوســاختارها 
یادی انرژی را ذخیــره کنند. این نوع باتری ها معمواًل برای اســتفاده در  کار رود و مقدار ز در ســاختار آنــد باتــری بــه 
کــم انرژی ماننــد تلفن های هوشــمند و لپ تاپ با وزن پایین توســعه یافته انــد و احتمااًل در  کاربــردی  برنامه هــای 
گرافن محققان و صنعت گران با استفاده  عرض 1۰ سال آینده به صورت تجاری در دسترس خواهند بود. عالوه بر 
گوشــی های هوشــمند و  کربنــی در باتری های تلفن هوشــمند موفق به افزایش ذخیره ســازی شــارژ  از نانولوله هــای 

افزایش عمر باتری ها تا 1۰۰ برابر شدند.
گوشی های هوشــمند به ســمت انعطاف پذیری، الکترودهای شــفاف و صفحه های خودتمیز شونده  نســل جدید 
گوشی های هوشمند نسل جدید استفاده از انرژی خورشیدی برای شارژ و  می روند. از دیگر فعالیت های این نوع 

یست است ]16[. استفاده از حسگرها متناسب با محیط ز

کاربرد فناوری نانو در ساخت نمایشگرها
 )OLED( ۲صفحه نمایــش گوشــی های هوشــمند یــا به طــور دقیق تــر دیودهــای نــوری و یا دیود گســیل نــور ارگانیــک
به جــای اســتفاده از مــواد ســخت و انعطاف ناپذیــر، در زیــر پوشــش انعطاف پذیــر ماننــد پالســتیک قــرار گرفته اند. 
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 Reflex صفحه نمایش های نسل جدید خم می شوند ولی نمی شکنند. نخستین بار گوشی تلفن همراه تاشو به نام
بــا ایــده گرفتــن از فنــاوری صفحــات انعطاف پذیــر ال جــی تولید شــدند. این نمونه طراحی شــده بــا صفحه نمایش 
شــش اینچی توســط شرکت ال جی ســاخته شده است و در ســاخت آن از فناوری ۳FOLED اســتفاده شده است. 
نکتــه قابل توجــه در رابطــه بــا این نوع گوشــی این اســت کــه این نوع گوشــی ها تا ۳-4 ســال آینــده نمی توانند به طور 

صنعتی تولید شده و کاربردی تجاری داشته باشند ]17[.
که ماده اصلی صفحه نمایش ها هستند،  اخیرًا محققان دانشگاه ساسکس با استفاده از ترکیب نانوسیم های نقره 
کیفیت تر و در عین حال مقرون به صرفه تر ســاخته اند. ویژگی  در ترکیــب بــا گرافن، صفحه نمایش هایــی مقاوم تر و با
گوشی ها انعطاف پذیری و مقاومت آن ها در مقابل ضربه و افتادن بر روی زمین است. ویژگی دیگر این  بارز این نوع 
صفحات، کاهش مصرف انرژی آن هاست. صفحات امروزی به علت داشتن یک الیه اکسید قلع و ایندیوم بسیار 

سریع می شکنند و گران قیمت نیز هستند.
عــالوه بــر ایــن، در کشــورهای کره و ژاپن فیلم هــای گرافنی را به عنوان الکترودهای شــفاف در ابعاد ده ها ســانتی متر 
کرده اند. این نوع حسگرهای لمسی و  کرده اند و آن ها را در داخل افزاره های صفحه نمایش لمسی استفاده  طراحی 
قابل انعطاف عالوه بر این که صفحه نمایش را نشــکن و ضدضربه می کند قابلیت های فوق العاده دیگری به گوشــی 

می دهد ]17[.

بازار خارجی
4Toshiba شرکت

:)SCiB™( محصول باتری قابل شارژ 
که به منظــور ذخیره ســازی انرژی در  کارایی باال، عمــر طوالنی و قابل شــارژ  باتــری قابل شــارژ توشــیبا یــک باتری بــا 
کار مــی رود. باتری هــای SciB را می توان بــه اندازه 1۰  وســایل الکترونیکــی ماننــد گوشــی های همراه و لپ تــاپ به 
کرد، این باتری ها دارای عملکرد حرارتی باال هســتند. در این باتری ها از نانوبلورهای لیتیوم تیتانات  دقیقه شــارژ 
اســتفاده شــده اســت. از دیگــر ویژگی هــای ایــن نــوع باتری، عملکــرد خروجی بــاال معادل بــا خازن هــای فوقانی، 
یســت محیطی  عملکــرد فوق العــاده حتی در دمــای کمتر از منفی ۳۰ درجه ســانتی گراد و کاهش تأثیرات منفی ز
زبالــه باتری هــای قدیمــی اســت. شــرکت توشــیبا باتری های SciB خــود را در خط تولیــدی اتوماتیــک و با حجم و 

کیفیت باال تولید می کند ]18-19[.

 5Saintjeancarbon شرکت
 محصول باتری لیتیومی مبتنی بر گرافن

شــرکت saintjeancarbon کــه در حــوزه ذخیره ســازی ســبز انــرژی به دنبال اســتفاده از مواد کربنی برای ســاخت 
باتــری اســت. ایــن شــرکت با اســتفاده از باتری های گرافنی نســبت به گرافیتی توانســت در مدت زمــان 4-5 دقیقه 
باتری را شــارژ کند و تا ۲5 دقیقه انرژی موردنیاز آن را تأمین کند. در واقع این شــرکت درصد رســیدن به دو برابر کردن 
عملکرد آندهای گرافیتی است و می تواند در مدت 1 دقیقه،8۰درصد از ظرفیت انرژی باتری را شارژ کند و به دنبال 

تجاری سازی این نوع باتری هاست]۲۰-۲1[.
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گرافــن بــر مبتنــی لیتیومــی باتریهــای تصویــر شــکل  
saintjeancarbonتولیدشدهدرشرکت

گوشیمنعطفشرکتسامسونگ  شکل2-

 محصول باتری های لیتیومی مبتنی بر گرافن در ژل آب نمک
این شرکت عالوه بر باتری های گرافنی به دنبال نسل جدیدی از باتری های لیتیومی است که در آن، گرافن در ژل آب 
نمک غلیظ می شود و به بهبود عملکرد باتری کمک می کند. یکی از مزایای باتری های آب نمکی این است که آتش 
نمی گیرد، این شرکت می تواند این نوع باتری را به صورت باتری با ظرفیت باال و مناسب لوازم الکترونیکی تولید کند 

و قصد دارد در اواسط سال ۲۰۲۰ این نوع باتری را به صورت تجاری تولید کند ]۲۲-۲۰[.

شرکت سامسونگ
شرکت سامسونگ از جمله شرکت هایی است که در زمینه استفاده از فناوری نانو در تولید محصوالت خود، فعال 
است. یکی از حوزه های مورد استفاده این شرکت، بهبود عمر باتری گوشی های هوشمند با استفاده از مولکول های 
کار برده شده است و از مزایای آن  پپتیدی است. این نوع از باتری ها، در گوشی های گلکسی اس ۳ سامسونگ به 

شارژ کامل گوشی در کمتر از یک دقیقه است ]۲۳[. 
یکی دیگر از دستاوردهای شرکت سامسونگ، ساخت صفحه نمایش های تاشو است، این شرکت نوید این را داده 

است که در آینده ای نزدیک این فناوری، با افزایش قیمتی جزئی روانه بازار شود ]۲4[.
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شرکت اپل
شــرکت اپــل نیــز از ایــن رقابــت کــه در بین گوشــی های همراه ایجاد شــده اســت، مســتثنی نیســت و در پی عرضه 
گوش های هوشمند منعطف خود است ]۲6[. عالوه بر این، شرکت اپل همانند سامسونگ در پی افزایش عملکرد 
کــرد، به کارگیــری گرافن  و عمــر باتــری گوشــی های خود اســت. بدیــن منظــور از ماده شــگفت انگیز گرافن اســتفاده 

مزیت های فراوانی دارد از جمله مزیت هایی که می توان گفت عبارت اند از:
هدایت الکتریکی گرافن 1۰ برابر مؤثرتر از مس است که باعث کاهش گرما می شود در واقع گرافن با از بین بردن گرمای 
بیــش از حــد درون گوشــی به ســرعت هدایت الکتریکی کمــک می کند در نتیجه عمــر باتری را تــا ۲۰درصد افزایش 
می دهد و این دقیقًا چیزی است که گوشی های آیفون همراه با نانو به نام nanocase انجام می دهند. عالوه بر این 
گرافن مورداستفاده در باتری از وزن بسیار پایینی برخوردار است و این موضوع منجر به باریک شدن و سبکی گوشی 
کار  می شود. این نوع باتری های نانویی در گوشی های آیفون X، آیفون 7، آیفون پالس 7، آیفون 8 و آیفون پالس 8 به 

رفته است ]۲7[.

 شکل3-تبلتMate Xنسلجدیدتبلتشرکتهواوی

شرکت هواوی
یکی از رقیب های مهم شــرکت سامســونگ در تولید گوشــی های نسل جدید، شرکت هواوی است. شرکت هواوی 
توانســته اســت گوشــی هایی نازک تــر، صفحه نمایــش بزرگ تر بــا وضوح تصویــری بیشــتری را ارائه دهد. هــواوی این 
محصول منحصربه فرد خود را با نام Huawei Mate X معرفی کرده اســت. گوشــی Mate X دارای صفحه نمایش 
یــادی قرار گرفته  OLED 8 اینچــی بــا ضخامتــی کمتر از 11 میلی متر و مشــخصات ســخت افزاری آن نیز موردتوجه ز

اســت و دارای یــک باتــری 45۰۰ میلی آمپری و 5G اســت. عــالوه بر این می توان گفــت صفحه نمایش OLED تبلت 
به تنهایی ســه کار انجام می دهد. بدین ترتیب، هنگامی که دســتگاه بســته اســت، همانند یک گوشــی هوشمند 
عمل می کند و گوشی هوشمند با صفحه نمایش دوم در عقب آن این اجازه را می دهد تا خودتان را با دوربین اصلی 
بچرخانید یا تصویر خودتان و شخص دیگری که در عقب گوشی قرار دارد را هم زمان به اشتراک بگذارید، از آنجایی 
که ســاخت گوشــی با لوالی تاشــوی بیرونی کمی ســخت تر اســت، هواوی گوشــی منعطف خود را با لوالی تاشــوی 

داخلی طراحی کرده است]۲5[.
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گرافنی]27[ گوشیآیفونهمراهباباتری  شکل

گوشیRAZRشرکتموتوروال]28[  شکل5-طرح

شرکت ال جی
شرکت ال جی طی سال های اخیر پتنت هایی را در خصوص صفحه نمایش های OLED تاشو ارائه کرده است، این 
صفحه نمایش های تاشو و قابل انعطاف توسط یک چفت آهن ربایی در حالت تاشده به پشت نگه داشته می شوند. 
ال جی علی رغم موفقیت در تولید صفحه های تلویزیون منعطف ولی هنوز گوشی با صفحه نمایش تاشو به صورت 

تجاری ارائه نداده است]۲8[.

شرکت موتوروال
که موفق به طراحی صفحه نمایش تاشو  شده، شرکت موتوروالست، این شرکت گوشی جدید  از دیگر شرکت هایی 
RAZR با یک صفحه نمایش تاشــو را به تازگی رونمایی کرده اســت ولی هنوز به صورت رسمی این دستگاه را معرفی 

نکرده است ]۲8[.
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خالصه 
می تــوان انتظار داشــت که با به کارگیری فناوری نانو و نانوســاختارهایی مانند نقاط کوانتومــی، نانولوله ها و گرافن در 
فرایند تولید گوشــی های هوشــمند، از نســل جدید گوشی های هوشــمند منعطف و با عملکرد و عمر باتری باالتری 
کار روند و از بروز آلودگی در تماس  رونمایی شود. نانواکسیدهای تمیزشونده می توانند در بدنه گوشی های همراه به 
بــا دســت انســان تا حدی جلوگیــری کنند؛ عالوه بر این بــا به کارگیــری فناوری نانو می توان از اثرات زیســت محیطی 
و مصــرف انــرژی بــاال رهایی یافت. اگرچه اســتفاده از فنــاوری نوین موانعــی مانند افزایش قیمت، دشــواری فرایند 
ساخت در صنعت را به همراه دارد اما امروزه شرکت های بزرگ تولیدکننده گوشی تلفن همراه به دنبال راهی برای از 

بین بردن موانع و ساخت گوشی هایی با ضخامت کمتر، کیفیت تصویر باالتر و کارایی راحت تر هستند.
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