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GİRİŞ
Esnek elektronik devreler ; bükülebilme , 
incelik , düşük ağırlık ve ideal dielektrik 
katsayısı gibi özelliklere sahip olmaları  
nedeniyle birçok üründe kullanılır. Bu ürünlere 
örnek olarak ; cep telefonları , ufak aygıtlar , 
ekran bağlantı kabloları gibi küçük boyutlu 
cihazlar gösterilebilir.

Esnek elektronik devrelerin üretiminde 
kullanılan bazı yöntemler :
• Geniş-Alan litografisi ( Large Area 

Lithography)
• Esnek katmanlar üzerinde rulodan ruloya 

litografi (Roll to roll Lithography on Flexible 
Substrates)

• Işıl aşındırma (Photoablation)
• Anamorfik Görüntü Ölçekleme 

(Anamorphic Image Scaling)

Bu çalışmada, üretim teknikleri arasından , 
uygulama kolaylığı , çalışma maliyetinin düşük 
oluşu gibi nedenlerden dolayı , ‘Esnek 
katmanlar üzerinde rulodan ruloya litografi’ 
yöntemi seçilmiştir.

Şekil 1(üstte) : Çeşitli ekran kabloları
Şekil 2(altta) : Esnek baskı devre

RULODAN RULOYA LİTOGRAFİ
Rulolar üzerinden aktarılan esnek substrat üzerinde 
kürlenebilir malzeme kaplanması , bu malzemeye 
model aktarımı , malzemenin kürlenmesi ve yolların 
çıkarılması işlemlerinin sırayla yapıldığı üretim 
tekniğidir. 
Uzun ve esnek elektronik cihazların, yüksek hızlarda 
, kesintisiz olarak imalatını gerçekleştirmektedir.
Bu yöntem hala geliştirilme aşamasındadır ve güneş 
pilleri , OLED  ekran gibi ince ve pahalı yarı-iletken 
cihazların üretimine ciddi anlamda katkı 
sağlayacaktır.

Şekil 3 : Model aktarımı

AMAÇ
Prototip makinenin , mümkün olduğunda ufak 
boyutlarda olması ve 15cm genişliğinde , dakikada 
10m hızında baskı devre üretmesi amaçlanmıştır.

TASARIM
Kürlenebilir sıvı olarak , düşük viskozite , yüzeye 
tutunuş , çabuk kürlenme gibi özelliklerinden 
dolayı , termal kürlenebilir bir malzeme olan 
PDMS(PoliDiMetilSiloksan) seçilmiştir.
Esnek substrat olarak , esneklik , iletkenlik ve 
incelik açısından 46μM kalınlıkta Cu+Pet folyo 
laminasyonu seçilmiştir.
Rulolar yüzey iyileştirmesi yapılmış paslanmaz 
çeliktir.
Asit ve durulama kaplarındaki rulolar , 
aşınmamaları için PET malzemedendir.
Sistem 2 büyük rulodan(Sarma ve Model) , AC 
servo motor ile triger kayışı yardımıyla tahrik 
edilecektir.
3 adet çelik ve 3 adet PET , ufak boy rulolar , 
folyoya istenen açıyı verebilmek için 
kullanılmıştır.

Şekil 4 : Solidworks ortamında çizilen cihaz

SONUÇ
Rulodan ruloya cihazı , teorik olarak 
tasarlanmıştır ve ileri tarihlerde gerçek 
ortamda denenecektir.
Gözlemlenecek sonuçlar arasında ;
• Optimum PDMS kalınlığı
• Hata oranının kabul edilebilir 

seviyelerde olduğu en yüksek hız
• PDMS’in sıcaklığa bağlı kürlenme hızı
• Elektron mikroskobu ile ulaşılabilen 

boyutların ölçümü
• Bakırı eritecek olan asit çözeltisinin 

oranı
gibi parametreler olacaktır.

Şekil 5 : Tasarımdaki rulolar ve işlevleri


