
OLED )organic light emitting diode (نوعي از پليمر نورافشان است كه در اليه اي كه  (آلي) ديود گسيل نور ارگانيك ،
اين اليه معموالً داري جسم پليمري است كه اجازه ميدهد تركيبات آلي به خوبي  قرار دارد. است، دور آن غشايي از تركيبات آلي

صاف حامل طي يك فرايند انتشار ساده قرار  ◌ٔ ها و سطرهايي بر روي يك صفحهدر آن جمع شوند، اين تركيبات در رديف
د. اين گونه نفاوت از خود ساطع كنبا رنگهاي متو ميتواند نورهاي مختلف ، تشكيل شده هاييگيرند، اين مجموعه از پيكسلم

قرار گيرد در موارد تبليغاتي  وبايلم وسايل قابل حمل مانند ◌ٔ كامپيوتر و صفحه ◌ٔ صفحه ،تلويزيون ◌ٔ سيستم ميتواند در صفحه
استفاده ميتواند به عنوان منبع نور در محيطهاي عمومي  OLEDهمچنين . همچون بيل بردهاي تبليغاتي از آن استفاده ميشود

براي تشكيل منبع نور نقطه اي  LED دارد. ، استفاده شدهكه ساختار جامد در آن  LEDه نور كمتري نسبت ب OLEDعموالً د. مشو
 .درست شده است

 OLED ساختار

 ه:هاي تشكيل دهنديهال

 ه محافظيال 

 آند: ترمينال منفي گسيل الكترون 

 اليه ارگانيك: دو اليه رسانا و گسيل كننده نور 

  :ترمينال مثبت گسيل الكترونكاتد 

  : OLED طرز كار

OLED نيز مانند LED كند. در اين روندنور را تحت روندي به نام الكتروفسفرواسنس گسيل مي: 

 ابتدا منبع برق اختالف پتانسيلي در مدار OLED كندايجاد مي. 

 كندهاي ارگانيك شارش ميجريان از كاتد به آند در اليه. 

 دهدبه اليه گسيل كننده مي ها راكاتد الكترون. 

 كندرسد را خارج ميهايي كه به اليه رسانا ميآند الكترون. 

 گيردها در فضاهاي فاقد الكترون قرار ميدر مرز بين اليه رسانا و گسيل كننده، الكترون. 

 د.شوهاي ارگانيك تعيين مينس اليهرنگ نور نيز با توجه به ج 

OLED :هاي شفاف  

ها مي توانند ميزان شفافيت بهبود  TOLEDها از اليه هاي شفاف يا نيمه شفاف در هر دو طرف استفاده مي كنند.  OLEDاين 
ببخشند كه اين ويژگي باعث مي شود تا نور آنها در زير نور خورشيد راحت تر ديده شود. اين تكنولوژي مي تواند براي نمايشگرها، 

درصد شفافيت در سال  70الي  60ميزان هايي با  Novaled ،OLEDشركت  قرار گيرد. د و ... مورد استفاده پنجره هاي هوشمن
  توليد كرد. 2010

  

 



  :هاOLED مزاياي 

 ساطع كردن نور در OLED منبع نوري پشت صفحه و عدم احتياج به )BackLighting (  مهمترين برتري آن نسبت
شده  OLED انرژي و همچنين ضخامت و وزن كمتراست، كه باعث كاهش مصرف  (LCD) به نمايشگر كريستال مايع

 .است

 اليه LCD شدت نور پس زمينه را گرفته و با نشت نور به سلول هاي مجاور باعث كاهش كنتراست مي شود. اما  
OLED با توليد مستقل نور توسط هر سلول، عالوه بر نداشتن مشكل زاويه ديد مانند LCDبا  ، تصاويري شفاف

 90ها رنگها را بدرستي نمايش مي دهند حتي در زاويه ي ديد نزديك به  OLED. ايش مي دهدكنتراست عالي نم
 درصد نسبت به زاويه ي ديد نرمال.

 سرعت پاسخگويي OLED بسيار باالست و برخالف LCD و شدن تصوير در نمايش صحنه هاي مشكل واماندگي و مح
 8الي  2ها معادل  LCDميلي ثانيه است كه اين ميزان در  0,01ها كمتر از  OLED. زمان پاسخگويي يع را نداردرس

 ميلي ثانيه مي باشد.

  :قيمت پايين تر در آيندهOLED  شوند و يا صفحه ي مناسبي با چاپگرهاي جوهر افشار چاپها مي توانند در هر اليه .
است اما  TFT LCDگران تر از  OLEDها را ارزان تر از ديگر نمايشگرها مي سازد. يك  OLEDاين به صورت نظري 

براي وسايل  roll vapour-depositionدر روش هاي توليد انبوه اين عكس اين قضيه صادق است. روش هاي 
دقيقه با كمترين قيمت توليد كنند، اگرچه اين روش در را در  OLEDارگانيك، در زمان توليد انبوه مي توانند هزاران 

  ل مي شود.توليد وسايل چند اليه دچار مشك
  وزن سبك و اليه پالستيكي كه موجب انعطاف پذيريOLED .ها مي شود 

  مصرف كم انرژي درOLED .ها 

  در توليدOLED .ها از مواد خطرناك مانند جيوه استفاده نمي شود 

  ها: OLEDمعايب 

  آب مي تواند به مواد ارگانيك (آلي)، صدمه بزند، كه اين مي تواند طول عمرOLED را كاهش دهد 

 OLED  ها اگر به مدت طوالني در معرض اشعهUV  قرار بگيرند، صدمه مي بينند. اين مشكل با نصب فيلتر محافظ
 ها از كار بيفتند. OLEDبرطرف مي شود در غير اين صورت ممكن است بعد از مدت كوتاهي 

 ا منبع نوري معمولي، روشنايي هر پيكسل برخالف نمايشگرهاي بOLED محتواي نمايش داده شده بستگي دارد. ، به
  طول عمر متفاوت رنگهاي ارگانيك، باعث اختالف شدت بين رنگ آبي و قرمز و سبز مي شود.

  اگرچه يكOLED  درصد يك  40براي نمايش يك تصوير كه عمدتا سياه است حدودLCD  برق مصرف مي كند و
مصرف دارد ولي براي نمايش يك تصوير تماما سفيد  LCDدرصد يك  80الي  60براي بيشتر تصاوير معمولي حدود 

 حدود سه برابر مصرف دارد كه اين مي تواند مثال عمر باطري موبايل را كاهش دهد.

  كاتد فلزيOLED  درصد دارد، كه اين موجب خوانايي و ديد ضعيف  80مانند يك آينه عمل مي كند و قابليت انعكاس
باز در روز مي شود. اگرچه با استفاده مناسب از يك مدار پوالريزر و يك پوشش در محيط هاي پرنور مثال محيط هاي سر

 درصد كاهش داد. 0,1آنتي رفلكس مي توان اين مشكل را تا كمتر از 

  بازدهيOLED  هاي آبي: بهبود كارايي و طول عمرOLED  هاي آبي براي موفقيت اين تكنولوژي حياتي است. ميزان
درصد مي  nm (19 530درصد و براي ديودهاي سبز nm (20 ) 625براي ديود هاي قرمز ( كارايي كوانتومي خارجي

 درصد اين كارايي دست يابند. 6الي  4) فقط قادرند به nm 430باشد اين درحالي است كه ديودهاي آبي (



  مواد استفاده شده برايOLED يد مي كنند كار مي ها براي توليد نور آبي، سريعتر از موادي كه نورهاي ديگر را تول
مي كند. اين تغيير در خروجي باعث تغيير در تراز رنگ تر از دو رنگ ديگر به نصف كاهش پيدا سريع ديود آبيخروجي نور كند. 

نمايش داده شده مي شود. مسئله نياز به مدارات كنترلي پيشرفته و تعامل كابر دارد كه از طرف بيشتر كاربرها پذيرفتني نيست. 
زندگان سايز پيكسل ها طوري بهينه كرده اند كه طول عمر نور ساتع شده از هر پيكسل به يك اندازه باشد. مثال ممكن اگرچه سا

درصد كوچكتر از پيكسل  10درصد بزرگتر از يك پيكسل سبز باشد و يك پيكسل قرمز ممكن است  100است يك پيكسل ابي 
 سبز باشد.

  قيمت كنوني: توليدOLED  نيازمند انجام فرايندهايي است كه ساخت آن را پرهزينه مي سازد. در حال حاضر  

( it requires the use of Low-Temperature Polysilicon backplanes; LTPS backplanes in 
turn require laser annealing from an amorphous silicon start, so this part of the 
manufacturing process for AMOLEDs starts with the process costs of standard LCD, and 
then adds an expensive, time-consuming process that cannot currently be used on large-
area glass substrates.) 

 به عنوان مثال : بزرگترين مشكل اين تكنولوژي، كم بودن طول عمر مواد ارگانيك است.كوتاه طول عمر OLED  هاي
ساعت روشنايي در  8سال براي  5ساعت براي توليد نيمي از روشنايي اصليشان دارند ( 14000آبي طول عمري معادل 

  ها است. LEDو يا  LCDروز). اين ميزان كمتر از طول عمر 

(However, some manufacturers' displays aim to increase the lifespan of OLED displays, 
pushing their expected life past that of LCD displays by improving light outcoupling, thus 
achieving the same brightness at a lower drive current. In 2007, experimental OLEDs 
were created which can sustain 400 cd/m2 of luminance for over 198,000 hours for green 
OLEDs and 62,000 hours for blue OLEDs.)  

   www.wikipedia.orgمنبع:

  


