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 الملخص:

، (Flexible Electronicsتعريف االلكترونيات المرنة )تتناول هذه الورقة 
المواد مكوناتها الداخلة في صناعتها، وكذلك من وجهة نظر ا ومزاياه اخصائصه

طرق وتقنيات بعض ، إضافة إلى ومراحل انتاجها دوائرهابناء المستخدمة في 
على الطرق المستخدمة في صناعة في هذه الورقة تم التركيز المختلفة. صناعتها 

والمعتمدة على ( Large Area Electronicsااللكترونيات كبيرة المساحة )
والتي بتم من (، Thin Film Transistor TFT) رقيقال فيلمترانزستور ال
مع مقارنتها بالمواد مباشرة  المرنةعلى الركائز يع كامل الدائرة نخاللها تص

 المستخدمة وتقنيات التصنيع التي تستخدم مع الركائز الصلبة متى دعت الحاجة.
في  التي تواجه صناعة هذه االلكترونيات تصنيعالمحددات بعض  إلىتطرقت كما 

التحديات التي والحلول التي استخدمت، كما تناولت بعض بعض التطبيقات 
لتناولها وإيجاد حلول تواجهها والتي جعلت منها مجال بحث نشط يجذب الباحثين 

 بأداء عالي.دوائر نتا  تطبيقات واعدة ولها إل

 مقدمة:. 1

االلكترونيات المرنة مؤخرا الكثير من االهتمام نظرا لتطبيقاتها جذبت 
الواعدة المتمثلة في إمكانية الحصول على حلول رخيصة لتطبيقات  

( مثل Large Area Electronicsااللكترونيات كبيرة المساحة )
الشاشات والتلفزيونات القابلة للف، الورق االلكتروني، الجلد االلكتروني، 

اليا الشمسية، الحساسات الذكية ودوائر تحديد الهوية باستخدام موجات الخ
الراديو وغيرها. ورغم حداثة هذه التطبيقات إال أن االلكترونيات المرنة 
بدأت منذ عدة عقود، فقبل أكثر من اربعين عاما تم ترقيق الخاليا الشمسية 

قدرتها  المصنوعة من السيلكون أحادي التبلور لتخفيف وزنها وزيادة
لينة ومرنة ويمكن  تلتستخدم في االقمار الصناعية، وألنها رقيقة فقد كان

ثنيها. والمرونة تعني الكثير من المزايا هنا، فهي تعني قابلية لالنحناء، خفة 
في الوزن، سهولة التشكيل، مقاومة للكسر، انتاج على مساحة كبيرة، 

 وغيرها.

عالم صناعة االلكترونيات  دا فيتعتبر االلكترونيات المرنة توجها جديو
ببساطة المتزايدة على الرقاقات المتكاملة. وهي  األعباءللتعامل مع مشاكل 

زجاج أو شرائح تجميع الدوائر االلكترونية على شريحة أو ركيزة مرنة )
بالستك أو معدن(  لالستفادة من خصائص الركيزة المرنة والمتمثلة في 

شفافيتها، متانتها، خصائصها العازلة، كثافة مكونات خفة وزنها، مرونتها، 
أبعادها، انخفاض  استقرارية، انخفاض تكلفة التصنيع إلى إضافة،دوائرها

بذلك  متيحةالمختلفة، معامالت التوسع الحراري وغيرها من الخصائص 
لحصول على أجهزة خفيفة الوزن ورفيعة وقابلة للطي واللف اإمكانية 

التي فتحت أبوابا لتطبيقات واعدة كانت باألمس بعيدة  وغيرها من المزايا
 المنال مع تقنية التصنيع المعتمدة على السليكون.

لم يكن من السهل جعل االلكترونيات المرنة واقعا ملموسا نرى منتجاته 
لم يكن مجرد استبدال لركيزة صلبة بركيزة  فاألمروتطبيقاته الواعدة اليوم، 
جديدة في تصنيع المكونات والدوائر  مواداستحداث مرنة، إنما تطلب األمر 

على هذه الركائز سواء العضوية منها أو غير العضوية،  وكذلك لم تكن 

تقنيات التصنيع في حد ذاتها مالئمة ومتوافقة سواء مع الركائز المرنة أو 
المواد المستخدمة في التصنيع بسبب الحرارة العالية أو تأثرها بخاصية 

 تعتبرفإن هذه التقنية  لكللدائرة ووظيفتها. لذتلفا لف والتي تسبب الثني أو ال
اآلن مجال بحث نشط يجذب الباحثين للبحث والتطوير في جيل جديد قادم 

عدد فرق البحث حول العالم أكثر  اآلنمن االلكترونيات الواعدة، إذ يقدر 
تعمل على مواضيع مختلفة في مجال االلكترونيات المرنة، كما  1500من 

أن تحليل األسواق العالمية خمن أن حجم الريع المتوقع من هذه الصناعة قد 
مليار  300حوالي  إلىمليار دوالر هذا العام، وقد يصل  30 إلىيصل 

 [.1] 2028دوالر بحلول العام 

 :الرقيقفيلمترانزستور ال .2

يعود (، وTFT) رقيقارتبطت االلكترونيات المرنة بتكنولوجيا الفيلم ال
تطور االلكترونيات المرنة إلى الستينات حيث تم ترقيق السيلكون إلى 

[، 3،2لتوفير المرونة ] مرنة( وتجميعها على ركيزة 100mحدود )
للتخفيض من استهالك  1973وشجع على استخدامها أزمة الطاقة في العام 

الكهرباء. كما تم صناعة خاليا شمسية من السيلكون غير المتبلور المهدرج 
(a-Si:H على ركائز معدنية مرنة أو بوليميرية بسبب انخفاض حرارة )

تم البدء في تصنيع خاليا شمسية من السيلكون  الثمانيناتترسيبه. ومنذ 
[ وركائز من 4غير المتبلور غير المهدرج على ركائز من الصلب المرن ]

 الفلم الرقيق.ترانزستور ( يوضح تركيبة 1شكل )[.  5البوليمر ]

 

 ( ترانزستور الفيلم الرقيق1شكل )

صنع  ، حيث1968( في العام TFTظهر أول ترانزستور الفيلم الرقيق )
( وعلى شريط ورقي، وفي السنوات Telluriumمن مادة التيلوريوم )

كائز المرنة مثل البولي الالحقة تمكنوا من صناعته على عدد من الر
( محتفظا بوظيفته، ”1/16قطر ) نصف ثنيه إلى باإلمكان، وكان ايثيلين

 [.6،7قصه على طول القناة ويضل النصفين يعمالن ] باإلمكانكما كان 

منتصف الثمانينات بدأت صناعة شاشات الكريستال السائل النشطة في 
 لكونييالس فيلمالمعتمدة على اللوحات الخلفية المعززة وترانزستور ال

وصناعة الخاليا الشمسية على الركائز  رقيقاألحادي التبلور المهدرج ال
صناعتها على ركائز  إمكانية دراسةهذا البحاث على  ثالمرنة، وقد ح

 تم تصنيع هذا الترانزستور على ركيزة بوليمايد 1994جديدة، وفي العام 
(Polymide) من تصنيع الترانزستور على شريحة  الباحثين، بينما تمكن

وتصنيع ، (Stainless Steel)الصلب المقاوم للصدأمرنة من 
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من السيلكون المتعدد التبلور على شريحة من  رقيقال فيلمترانزستور ال
 [.8،9البالستيك باستخدام الصقل بالليزر ]

ومذ ذاك الحين توسعت البحوث بسرعة كبيرة وتوالت عروض منتجات 
لوحة  2005الشركات المختلفة، حيث عرضت شركة سامسونج في 

، في حين ظهر نموذج بوصة 7قطر نصف العرض الكريستالي المرنة ب
على الثنائي العضوي الباعث للضوء بكل االلوان بلوحة  معتمدة لشاشة

معززة من ترانزستور فيلم السيلكون متعدد التبلور الرقيق على شريحة من 
 [.10الصلب ]

 المواد المستخدمة في االلكترونيات المرنة:. 3

(، Substrateتتكون التركيبة العامة لاللكترونيات المرنة من الركيزة )
، اضافة إلى التغليف. ولكي تكون والكترونيات لوحات التعزيز

كذلك ، وبالمرونة الثالثةااللكترونيات مرنة يجب أن تتمتع هذه التركيبات 
ذ أن فقدانها إرجة معينة دون أن تفقد وظيفتها. أن تكون قابلة للثني واللف لد

 للمرونة سيؤدي إلى تشقق الفيلم أو كسر الركيزة وعطب المكونات
 االلكترونية المكونة للدوائر.

يوجد طريقتين لصناعة الدوائر االلكترونية المرنة، الطريقة األولى تتمثل 
في تصنيع الدائرة كاملة على شريحة صلبة، وتسمى الركيزة الحاملة، لتنقل 
فيما بعد وتثبت على الركيزة المرنة. أما الطريقة الثانية فتتمثل في تصنيع 

 لركيزة المرنة مباشرة.كامل الدائرة على ا

في الطريقة األولى يتم بناء الدائرة كاملة بطرق التصنيع التقليدية 
المستخدمة مع السيلكون على شريحة من السيلكون أو الزجاج لتنقل فيما 
بعد إلى شريحة مرنة، وقد تم تطوير هذه الطريقة لتشمل تثبيت أشرطة من 

طاط صناعي متمدد لتشكل شبه مكونات السيلكون والجاليوم ارسنايد على م
موصل موجي يستطيع أن يتمدد ويرتخي عكسياً. وتتميز هذه الطريقة بانها 

عالي اليمكن الحصول عليه بالبناء المباشر  بأداءتتيح بناء دوائر تتميز 
لعملية المعالجة المطلوبة على ركائز البالستيك بسبب الحرارة المرتفعة 

 هذه الطريقة كلفتها العالية ومحدودة المساحة.على سبيل المثال، بينما يعيب 

تصنع الدوائر االلكترونية في جل التطبيقات على سطوح الركائز 
البالستيكية، إال أن هذا ليس ممكنا في كل الحاالت ولعدة أسباب من بينها 

 سيلكونأن بعض عمليات المعالجة التقليدية والمستخدمة مع ركائز ال
الستيكية كعمليات المعالجة التي تتطلب حرارة التتوافق مع الركائز الب

عالية جدا مثال. ولذلك فإن البناء المباشر على الركائز البالستيكية ممكن 
عند استخدام مواد شبه موصلة كالسيلكون عديم أو متعدد التبلور والذي 
يمكن معالجته عند درجة حرارة منخفضة، أو عند تطوير طرق معالجة 

مواد شبه موصلة جديدة تتناسب ومرونة الركيزة،  جديدة، أو باستخدام
ويمكن بنائها مباشرة على أن يتم التنازل عن جودة االداء مقابل استخدام 

تتحملها المادة البوليميرية. وتستطيع أن تقنيات تتطلب حرارة منخفضة 
ومن هنا يمكن االشارة إلى أن الطريقة الثانية هي مجال بحث حيوي اليوم 

تناول الورقة الطريقة الثانية وهي البناء المباشر على الركائز للبحاث، وست
 المرنة.

 درجة المرونة: 1.3

تعني المرونة عدة خصائص بالنسبة للمصنعين والمستخدمين، ومن وجهة 
ثالثة فئات، القابلية للثني واللف، التشكل  إلىتصنف  فإنهاالنظر الميكانيكية 

بشكل دائم والمرونة المطاطية. كل األدوات والمعدات المستخدمة في 
عمليات التصنع صممت لتعمل على ركائز مسطحة ولذا فان الركائز تشكل 

عند ثني أو طوي شريحة وتثنى الحقا بعد انتهاء العملية قدر االمكان. 
( rقطر )نصف إلى شكل اسطواني ب( dك )ذات سممتجانسة ميكانيكيا 

عموديا على محور الثني فإن سطحها الخارجي سوف يتمدد بينما سطحها 

المعطى بالمعادلة  ()الداخلي سوف ينكمش أو ينضغط بسبب انفعال الثني 
 التالية:( 1)

=d/2r ……………….. (1) 

الشريحة ليست متجانسة كما هو الحال في طبقة من ترانزستور  تإذا كان
عال ف، فان االنالفيلم السيلكوني المهدرج المبني على شريحة من البالستيك

سيختلف عن االنفعال المشار اليه بالمعادلة السابقة وان كان اليزال مفيدا 
ت في تطبيقات الشاشات وترانزستورات لوحافكقيمة تقريبية.  وعلى كل 

قل من القيمة الحرجة. ولتصغير قيمة أالتعزيز يجب أن تكون قيمة االنفعال 
تقليل قيمة السمك للشريحة يتم  (rاالنفعال حتى مع ثني حاد )تصغير قيمة 

(d). 

ويمكن أن  بالستيك،تشكل األسطح االلكترونية بواسطة تقنية إعادة تشكل ال
، الغير عضوي او المعدني الرقيق فيلميمتد التشكيل ليصل الى حد الكسر لل

يتم لمكونة من خالل وضعها على جزر صلبة. وعلى كل ولذلك تتم حماية ا
ن استخدام المواد التي يمكنها الخضوع لعملية تشكيل البالستيك لضماهنا 

 [.11،12،13عدم عطب المكونات الغير محمية ]

 االلكترونيات المرنةالمستخدمة في تصنيع  الركائز. 4
(Substrates): 

في  فتح استخدام الركائز المرنة الباب أمام الكثير من التطبيقات الواعدة
 شتى المجاالت، إال أن هذه الركائز يجب تتوفر فيها المتطلبات التالية:

. الخصائص البصرية، حيث يجب أن تكون واضحة بصريا وتتمتع 1
 بمعامل انكسار منخفض.

على  اثيرهتأخشونة سطحها لـ. خشونة السطح، حيث يجب تجنب 2
 الشبه الموصل.  فيلمرقة الدرجة وعلى الكهربية للدائرة الوظيفة 

الخصائص الحرارية والحرارية الميكانيكية، حيث أن اختالف درجة . 3
الحرارة التي تتحملها الركيزة عن درجة حرارة عملية المعالجة يمكن 

أن  الضروريلذا من أن يؤدي الى كسر الفيلم خالل عملية المعالجة، 
تكون درجة الحرارة التي تتحملها الركيزة أقل من درجة حرارة 

خالل عملية  البالستكيةالركيزة  أبعادالمعالجة للفيلم. أيضا استقرار 
 المعالجة أمر ينبغي أن يأخذ في الحسبان.

الخواص الكيميائية، حيث يجب أن ال تكون الركيزة مصدرا للملوثات . 4
انها يجب أن تكون خاملة كيميائيا والتتفاعل مع والشوائب اضافة الى 

مقاومة النفاذ إضافة إلى أن المواد الكيميائية المستخدمة في التصنيع. 
حد المتطلبات المهمة للركائز أيضا أالغازات والماء عبر الركائز هو 

 المرنة.

الخواص الميكانيكية، معامل المرونة يجعل من الركيزة قاسية، وسطح . 5
 الركائز القاسي يشكل دعما لطبقة المكون.

الكهربية والمغناطيسية، العزل الكهربي للركيزة مطلوب،  ص. الخصائ6
اقتران السعات وهذا أمر مطلوب. أما  ظاهرة وكونها عازلة يقلل من

الركائز الممغنطة فيمكن ان تستخدم مؤقتا لتثبيت الركائز خالل 
 المعالجة او لتثبيت المنتج النهائي.

لتي تستخدم لاللكترونيات المرنة وهي من مواد الركائز ا أنواع ثالثةيوجد 
يوضح  (2الركائز الزجاجية والبالستيكية والصلب المقاوم للصدأ. شكل )

 [14] .كل منها ( خصائص1الجدول )شكل هذه الركائز، بينما يوضح 
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)أ( ركيزة بالستيكية، )ب( ركيزة صلب مقاوم للصدأ، ) (  (:2شكل )
 ركيزة زجا 

 

 خصائص الركائز المستخدمة في صناعة االلكترونيات المرنة :(1جدول )

 بالستيك زجاج الوحدات الخاصية
صلب مقاوم 

 للصدأ

 μm 100 100 100 السمك
 g/m2 250 120 800 الوزن

نصف القطر االمن 
 للثني

cm 40 4 4 

القابلية لتقنية لفة 
 الى لفة

 نعم محتمل غير محتمل -

 ال البعض نعم - الشفافية المرئية

درجة الحرارة 
 القصوى للمعالجة

C° 600 
180 ،
300 

1000 

معامل تمدد 
 حراري

ppm/C° 4 16 10 

 GPa 70 5 200 معامل المرونة

نفاذية االوكسجين 
 وبخار الماء

 ال نعم ال 

التوسع معامل 
 المائي

ppm/%RH اليوجد 11،11 اليوجد 

 ال نعم ربما - التسخين االولي

 نعم ال ال - الحاجة لالستقطاب

الحاجة الى طبقة 
 عازلة ولماذا؟

 ربما -

نعم: 
االلتصاق 
والتخميل 
 الكيميائي

نعم: العزل 
الكهربي 

والتخمياللكيمي
 ائي

 عالي اليوجد اليوجد - التوصيل الكهربي

 W/m·C° 1 التوصيل الحراري
0.1 – 

0.2 
16 

 5x 1x 8x سمك الركيزة تغليف البالستيك

التشكيل بعد 
 معالجة المكون

 ال نعم ال -

 :(Glass Foil Substrates) ركائز الزجا  الرقيق 1.4

القياسية للوحات العرض المسطح اليوم. ان االلواح الزجاجية هي الركيزة 
 صناعة االلواح الزجاجية بسمك بضعة مئات من الميكرون يجعلها مرنة

معامل  ،وتتمتع بكل خصائص الزجاج مثل النفاذية البصرية ،[42،43]
، °600Cإلىسماحية درجة حرارة تصل  انكسار منخفض،  نعومة السطح

منخفض، مقاومة لمعظم معامل تمدد حراري ، عالي أبعاداستقرار 
الماء، مقاومة للخدش  أوالمعالجات الكيميائية، التسمح بنفاذ الغازات 

، اال انها هشة وصعبة المناولةرغم كل هذه الخصائص ووعازلة كهربيا. 
ويمكن تقليل احتمال كسرها خالل المناولة عبر تصفيحها برقائق بالستيكية 

 وصلب او بطالئها بمادة بوليميرية سميكة.او طالئها بطالء رقيق 

 :(Plastic substrates) البالستيك ركائز  2.4

تعتبر ركائز البوليمر عالية المرونة وغير مكلفة ومتوافقة مع المعالجة 
بتقنية لفة الى لفة. ولكنها بالمقابل غير مستقرة حراريا وغير مستقرة 
االبعاد مقارنة بالركائز الزجاجية، كما انها تسمح للغازات والماء بالنفاذ 

ويمكن التقليل ، يدالفيلم البوليمري يتمدد وتنكمش بالحرارة والتبرعبرها. 
 المطول. األوليمن اثر ذلك عبر الصقل 

عدد من المرنة  لإللكترونياتتتضمن قائمة البوليميرات المناسبة 
 Polyethyleneاللدائن الحرارية شبه البلورية مثل )البوليميرات مثل 

terephthalate PET( و )Polyethylene naphthalate 
PEN) ( وكذلك  اللدائن الحرارية غير البلورية مثلPolycarbonate 

PC و )(Polyethersulphone PES و ) التي تتحمل درجة المواد
 Polyarylates)مثل  (Tg) حرارة مرتفعة قبل التحول الزجاجي

PARو )(Polycyclic olefin PCO  و )(Polymide PI.)  وهذه
 PC, PES, PARالمواد متفاوتة المزايا والعيوب، حيث تتمتع المواد )

and PCO) بوضوح بصري ودرجة حرارة انتقال زجاجي عالي  مثال
 ( بينما معدل تمددها الحراري عاليPET, PEN and PIمقارنة بمواد )

رات تستطيع أن ي. واليوجد بوليمومقاومتها للتفاعل الكيميائي منخفضة
الشرط الالزم للنفاذية المنخفضة في تطبيقات الثنائيات العضوية توفر 

إلى  1(، حيث تكون النفاذية لهذه المواد في حدود OLEDالمشعة للضوء )
10مقارنة بحد أدنى مطلوب بقيمة جرام لكل متر مربع يوميا  10

-6
جرام  

سم 10إلى  1ومن لكل متر مربع يوميا  بالنسبة للماء، 
3

لكل متر مربع  
10بقيمة  األدنىبالحد يوميا لألكسجين مقارنة 

-5
سم 

3
لكل متر مربع يوميا  

االمتصاص وويمكن معالجة هذه العيوب وتقليل النفاذية بالنسبة لألكسجين. 
 فيلمللماء والغازات وكذلك تحسين مقاومتها للتفاعالت الكيميائية والتصاق ال

 [.15بطبقة حاجزة ]عبر طالئها وتقليل خشونة السطح 

 :(Metal Foil Substrates) الشرائح المعدنية 3.4

يجعلها مرنة ومناسبة  125µmصناعة الشرائح المعدنية بسمك أقل من 
لتطبيقات الشاشات الباعثة والعاكسة والتي التتطلب خاصية الشفافية. 

أستخدم بشكل واسع من قبل البحاث بسبب مقاومته الصلب المقاوم للصدأ 
ركائز الصلب المقاوم للصدأ تتحمل كما أن للتآكل والتفاعل الكيميائي. 

ستقرارية إدرجة مئوية محتفظة ب 1000درجات حرارة معالجة تصل إلى 
قابليتها ، والمتصاص الماء ونفاذ االكسجينمقاومة  إضافة إلى أنهاأبعادها، 

امكانية تثبيتها ومناولتها مغناطيسيا أثناء عملية المعالجة،  للمغنطة يمنحها
 كما أنها متينة مقارنة بغيرها من الركائز.

يعيب هذا النوع من الركائز هو وجود عالمات على سطحها أثناء صناعتها 
جعلها خشنة وقد يؤدي ذلك ، وهذا يالتصنيعناجمة عن عملية الدرفلة أثناء 

 100nmث تبلغ قيمة الخشونة لسطحها حوالي إلى عدم نجاح المكون، حي
ولذا يتم صقل هذه . 1nmفي حين التتجاوز خشونة سطح ركائز الزجاج 

أو أن تستقطب بواسطة فيلم من مادة عضوية أو غير  االسطح  بشكل جيد 
 [.14،16،17عضوية أو مزيج منهما ]

خاصية التوصيل الكهربي للركائز المعدنية قد تكون مطلوبة كما هو الحال 
في الخاليا الشمسية حيث تعمل كموصل خلفي، لكنها غير مرغوبة في بقية 

بطبقة عازلة كهربيا، وهذا العزل يفيد ايضا التطبيقات، ولذا تطلى الركيزة 
 في زيادة مقاومتها للتفاعل الكيميائي. 

 :(Encapsulation) التغليف. 5

لطالء بحاجز معدني الرقيق أستخدم منذ عقود، حيث استخدم ا فيلمتغليف ال
واآلن . أيضا ة، تاله الطالء بحاجز شفاف من طبقة واحدمن طبقة واحدة

 يستخدم الطالء بتركيبة متعددة الطبقات من األكسيد أو النيتريد والبوليمر. 
بطبقة ( OLEDللضوء )( يوضح تغليف ثنائي عضوي مشع 3) الشكل
 .للحماية وأكسيد الزنك األلمونيوميد سمن أك
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( بطبقة من أكيد OLED( تغليف ثنائي عضوي مشع للضوء )3الشكل )
 األلومنيوم وأكسيد الزنك

على نطاق واسع لتغليف المكونات يستخدم اآلن رقائق بالستيكية ممعدنة 
، حيث أيضا واللوازم الطبيةااللكترونية كالمستخدم في تغليف االطعمة 

أن يقلل من  nm100إلى  nm10من االلومنيوم بسمك من  فيلميمكن ل
مقارنة برقائق البوليمر غير المغلفة. أما في  1:1000نفاذ الغازات بنسبة 

حالة الحاجة إلى شفافية المكون فيستخدم حاجز اكسيدي شفاف يطلى 
لركائز البوليميرية بطبقة رفيعة وحاليا تطلى ا بالبصق أو التبخير الكيميائي.

 نةومان المرضمن االكاسيد الهشة والتي تكون مرنة عندما تكون رفيعة ل
[18،19.] 

مثل ثاني أكسيد من طبقة واحدة رغم فعالية المواد العازلة غير العضوية 
ومقاومتها لنفاذ الغازات والماء إال أن  األلمونيومالسيلكون وأكسيد 
بب سالعيوب المجهرية والشقوق والحبيبات والتي تن صناعتها التخلو م

وللتغلب على ذلك يتم استخدام  .مسارات تتسرب منها الغازات واألبخرة
أكثر من طبقة طالء من المواد غير العضوية ثم طبقة واحدة بوليميرية 

 [.18،20]الهيكل المركب للحاجز أو الغالف لزيادة مرونةسميكة 

تحديا كبيرا لجعل شاشات  الرقيق يفيلموتشكل صناعة الحاجز ال
(OLED مرنة. فركائز البوليمير تتطلب تغليفا لضمان خمولها وعدم )

تفاعلها وتحتاج ايضا إلى تغليف سطحها الخارجي لمنع نفاذ الغازات 
شاشات تشترط الشفافية حتى هذه العمرها، في حين أن إلطالة  واألبخرة

 ، وهذا يمثل تحديا لهذه التقنية.ه لتعملتتمكن من تمرير الضوء الذي تولد

 تقنيات صناعة االلكترونيات المرنة:. 6

 Batch) المعالجة على دفعات بتقنيةصناعة اإللكترونيات المرنة  1.6
Processing:) 

تصنع لوحات العرض والدوائر االلكترونية بطريقة تسمى المعالجة على 
إلنتاج مصفوفة خطوات المعالجة على دفعات  (4)شكل ، ويوضح الدفعات

في هذه الطريقة تقطع الركائز . من إبر ثاني أكسيد السيلكون الميكروية
ية. يتم سيلكونالمرنة إلى رقائق صغيرة توضع على ركائز زجاجية أو 

 هذه الشرائح بعدة طرق خالل عمليات المعالجة، ومنها: التعامل مع

 على شريحة صلبة حاملة، طليقة وسطحها ألعلى.وضعها  -

وضعها على شريحة صلبة حاملة، تلصق للحاملة وسطحها  -
 .ألسفلألعلى أو 

 .ألسفلأو  ألعلىتوتير وسطحها  إطاروضعها في  -

 .ألسفل، طليقة وسطحها إطاروضعها في  -

 لكتروستاتيكيا إلى ركيزة صلبة.إلصقها  -

 كيزة صلبة.ربطها مغناطيسيا إلى ر -

 

مصفوفة من إبر ثاني ( خطوات المعالجة على دفعات إلنتا  4شكل )
 أكسيد السيلكون الميكروية

 

المعطاة بالمعادلة  (D)مرونة الشريحة من خالل صرامة انحنائها تعرف 
 :( التالية2)

D=Et
3
/12(1-v) ………….. (2) 

فهي معامل بويسن  vهي سمك الشريحة أما  tهي معامل يونق، و  Eحيث 
 [.21] للشريحة

تثبيت الركائز والصاقها مؤقتا الى حاملة صلبة خالل عملية المعالجة  
يمكن أن يحسن من استقرار أبعادها، وااللصاق هنا ينصح به عند ترسيب 

النفعال الكبير الذي قد يحدث نتيجة لمادة غير عضوية على شريحة بوليمر 
ن بسبب هذا المزيج. المادة الالصقة يجب أن توفر قوة قص مناسبة بي

وتطلق القليل من الغاز والشوائب. وفي  الركيزة والحاملة  وأن تكون خاملة
نهاية العملية يجب أن تزال دون أن تسبب عطبا للمكونة االلكترونية. 

، لواصق اللدائن الحرارية توفر مقاومة للمذيبات ويمكن ازالتها بالتسخين
د من استخدامها إال أنها مع ذلك تفرض سقفا لدرجة حرارة العملية وهذا يح

 في المعالجات التي تتطلب حرارة عالية.

 :(Roll to Roll) لفة إلىبتقنية لفة صناعة االلكترونيات المرنة  2.6

فتصنيع  كبيرة المساحة، ارتبطت هذه التقنية بصناعة االلكترونيات المرنة
االلكترونيات الكبيرة المساحة بمافيها الخاليا الشمسية أمر مطلوب لتقليل 

ة التكلفة، حيث تصنع الخاليا الشمسية من السيلكون عديم التبلور بواسط
. إن صناعة الخاليا (PIشرائح البوليمر )هذه التقنية على الصلب المرن و

يتطلب عددا الخطوات الشمسية والشاشات وغيرها من األجهزة الكترونية 
المباشرة، القناع، الحفر باإلضافة لطباعة ا يتخللها العديد من عمليات

الضوئي وغيرها، وكل هذه التقنيات متوافقة مع طريقة المعالجة لفة الى 
وانتاجية لفة. مايعيب هذه الطريقة أن الكترونيات دوائر التعزيز تتطلب دقة 

ر دوات الحفر المتوفرة حاليا التوفة واالضوئي الطباعةعالية في حين أن 
 [.24،23،22] الدقة المطلوبة

هناك العديد من األدوات المستخدمة في تقنية المعالجة لفة الى لفة اليوم مثل 
، الحفر بالشريط، المبخر، الكاتب الليزري البصق، بالزمالالحفر با

، وهي طرق متعددة تعطي تنوعا في طرق والطباعة الحبرية وغيرها
( يوضح صناعة 5شكل ) .المعالجة تتناسب وطبيعة المواد المستخدمة

 لفة إلى لفة.تقنية باستخدام ( OLED)ثنائي عضوي مشع 
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 تقنية لفة إلى لفةصناعة ثنائي عضوي مشع باستخدام (: 5شكل )

 :(Additive Print) باإلضافةالطباعة  3.6

المتر المربع الواحد أكثر وهي تقنية رخيصة للغاية، حيث اليتجاوز طباعة 
ية للفة، عا إلىوهي متوافقة مع تقنية لفة [. 25من بضعة دوالرات ]

وأيضا يمكنها طباعة الموصالت العضوية والمعدنية وحتى أشباه  اإلنتاجية
طباعة المواد العضوية في  استخدامتم  وقد ،الموصالت والعوازل

شكيالت وبعض المواد الت. أقنعة الحفر أو نزع رقيقال فيلمترانزستور ال
 [.26،27] أيضايمكن أن تطبع باستخدام هذه التقنية  الغير عضوية

من الممكن أن يقلل من  النانونيةطباعة الموصالت المعدنية من الجسيمات 
درجة حرارة التلبيد المطلوبة الى قيم مقبولة لركائز البالستيك. والزالت 
طباعة عازل القاعدة بجودة عالية واالستقرار التشغيلي للمكونات المطبوعة 

 ( يوضح تقنية الطباعة باإلضافة.6الشكل )بهذه التقنية تحتاج الى حل. 

 

 باإلضافة(: تقنية الطباعة 6الشكل )

 

 مستقبلية:نظرة . 7

خالل الورقة من مكونات صناعة االلكترونيات المرنة مما تم استعراضه 
يمكن استنتاج أن هذه التقنية  ومواد تصنيعها وتقنيات صناعتها المختلفة 

بسبب وجود محددات الستعمال بعض  نشط الزالت موضوع بحث وتطوير
. حيث أن التقنيات والمواد في انتاج مكونات ودوائر ذات جودة عالية
التغليف  إلىاستخدام الركائز المرنة  والمواد الفيلمية المختلفة والحاجة 

امكانية الوصول الى بعض التطبيقات وغيرها فرض تحديات كثيرة أمام 
وتعاني تصنيعها التي تم  المكوناتداء الواعدة اضافة الى تحدي تحسين أ

 من قصور في األداء بسبب هذه التحديات.

فعلى سبيل المثال، استخدام المواد البوليميرية خلق قيودا أمام استخدام 
استخدام كما أن بعض تقنيات التصنيع التي ليست متوافقة مع هذه المواد. 

تحتاجها بعض  على درجة الحرارة التي حدوداالبالستيك كركيزة فرض 
معالجة بتقنيات تتطلب درجة استخدامها يتطلب عمليات التصنيع التي 

للمكونات المصنعة.  عالية أداءالحصول على كفاءة حرارة عالية لضمان 
مشكلة التغليف للمكونات لغرض الحماية أو الحصول على خصائص منع 

شكل عائقا أمام خاصية الشفافية التي يجب أن تتمتع بها تالنفاذ للغازات 
، الى غير ذلك من OLEDsبعض التطبيقات كما هو الحال في شاشات 

حاليا يوجد عشرات اآلالف من البحاث حول العالم الذين يعملون التحديات. 
سواء على صعيد في مجال تطوير هذه الصناعة للتغلب على هذه التحديات 

بهدف  ،إنتاجهافي تكوينها أو تقنيات التصنيع المستخدمة في  المواد الداخلة
تحسين أداء منتجاتها والوصول الى المزيد من التطبيقات الواعدة في شتى 

 المجاالت.

 الخالصة:. 8

ق الما يفتحه من أفللباحثين االلكترونيات المرنة مجال بحث خصب وجذاب 
التي من و في شتى المجاالت أمام العديد من التطبيقات الواعدة والمهمة

غير الممكن الحصول عليها من االلكترونيات التقليدية وحتى مما هو متاح 
. في هذا البحث تم عرض حاليا من إمكانيات وتقنيات لاللكترونيات المرنة

المواد خصائص مفهوم االلكترونيات المرنة ومكوناتها وطرق صناعتها و
 صناعةتقنيات المستخدمة في ، وكذلك بعض الفي بنائهاالمستخدمة 

ل منها ومعالجة هذه االلكترونيات. وقد تم عرض بعض األمثلة لك
محددات استخدامها في بعض إضافة إلى واستعراض مزاياها وعيوبها، 

مع استعراض بعض الحلول المستخدمة للتغلب على والتقنيات، التطبيقات 
ومن عوائق استخدام بعض هذه المواد أو التقنيات في بناء الدوائر المرنة. 

يمكن القول بأن هذه الصناعة هي صناعة واعدة  ماتم استعراضهخالل 
وتشمل أنشطة البحث والتطوير كافة رغم مرور عقود على بدايتها، 

نة، سواء على صعيد المواد العضوية وغير مكونات االلكترونيات المر
العضوية المستخدمة، أو مجال التقنيات المستخدمة في تصنيعها وذلك 
لغرض التقليل من محددات استخدام بعض هذه المواد في بعض التطبيقات 

التحديات الكبيرة.  إحدى، وهذه األداءلضمان جودة المنتجات وكفاء 
بشكل متزايد يعكس وومتسارعا فيها  والزال مجال البحث والتطوير خصبا

ماتعد به من تطبيقات، وكذلك على ماتعد من به تقنيات الطلب المتزايد على 
من تطبيقات تستخدم في يومنا  حاليا ومواد جديدة تحسن أداء ماهو متاح

 . هذا
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