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دیود های گسیل کننده نوری آلی



LCDتاریخچه 

یک تجدد و نوآوری در 1963در سال  LCDاختراع •
.تکنولوژی نمایشگرها بود

.  حجیم شد CRTجایگزین المپ های •
در گوشی های موبایل  و مثالوکاربرد زیادی پیدا کرد •

PDA م وخیلی از لواز( منشی دیجیتالی شخصی)ها
..  الکترونیکی



:LCDمزیت های 

ها  CRTکم حجم تر و نازکتر نسبت به •
مصرف توان کم•
,فیلتر رنگ ,نفوذگر پالریزه ,استفاده از نور زمینه•

کریستال مایع 
تغییرات در مشخصه نور•
خود گسیل نمی باشد•



LCDساختار 



:LCDمعایب 

بیشتر توان مصرفی صرف -به نور زمینه نیاز داریم •
.نور زمینه می شود 

زاویه دید کمی دارد•
برای راه اندازی نیاز به تجهیزات اضافی داریم•



OLED                             

:دیود های گسیل کننده نور آلی

ها یک قطعه گسیل  OLED,ها  LEDهمانند •
.کننده نوری حالت جامد می باشند

(  یافتهسازمان)بر اساس پدیده الکترولومینسانس آلی•
.می باشند 

در Van Slykeو  Ching Tangتوسط   •
.کشف شد1987سال  

•OLED  های تمام رنگ توسطKODAK و
sanyo    بوجود آمد1998درسال.



؟OLEDچرا 

بدون نور زمینه •
روشنی باال•
نرخ کنتراست باال•
LCDمصرف توان کم به نسبت •

به الیه های قطبیده ونفوذ گر که در نمایشگرهای•
LCD استفاده می شود نیاز نداریم.



OLEDساختار 



OLED & LCD



OLEDساختار 

نانومتر 500تا 100•
ضخامت 

تشکیل شده از سه جزء •
:اصلی

(Substrate)زیرساخت  

الکترودها
(سازمانی)الیه آلی



OLEDساختار 

معموال از جنس  پالستیک OLEDزیرساخت های •
ها  OLEDزیرساخت بعضی ,یا شیشه می باشد 

.بصورت منعکسی نیز می باشد
انی الیه سازم. الکترود ها شامل آند و کاتد می باشند •

آند همیشه شفاف . بین الکترود ها قرار می گیرد
.است ( گسیلنده نور)



OLEDساختار 

از مولکول های آلی یا پلیمر ساخته : الیه آلی•
.می شود 

:داریم  OLEDدو نوع الیه آلی در •
.حفره ها را از آند انتقال می دهد : الیه هدایت

 .الکترون ها را از کاتد انتقال می دهد: الیه گسیل 



:عملیات پایه

برای اعمال ولتاژ و ایجاد اختالف پتانسیل دو سر •

OLED نیاز به یک منبع تغذیه داریم.



ه جریان الکتریکی از آند ب•
کاتد  جاری می شود و از 

.الیه آلی عبور می کند
ه کاتد الکترون ها را به الی•

ی گسیلنده مولکول های آل
.می دهد 

آند هم الکترون ها را از الیه•
.هدایت برمی دارد 



مرز بین الیه هدایت والکترون ها در
.گسیل با حفره ها ترکیب می شوند
تون  انرژی حاصل از ترکیب  به شکل فو

.آزاد می شود 



 :عملکرد قطعه

شغال الکترون ها به پایین ترین اوربیتال مولکولی ا•
(LUMO.)نشده در کاتد تزریق می شوند 

ده در حفره ها به باالترین اوربیتال مولکولی اشغال ش•
(  HOMO)آند تزریق می شوند

لت حا.بارهای حامل از میان الیه گسیل عبور می کنند•
.برانگیخته تمام شده و نور ساطع می شود



وتابع  HOMOاختالف زیاد در انرژی بین
وتابع کار کاتد به علت  LUMOکار آند یا

.می باشدناچیزبارهای تزریقی



چطور سد انرژی را برای تزریق بار کاهش دهیم؟

با خاصیت حفره یا الکترونتشکیل یک الیه-
خواهی خوب



:هاOLEDطبقه بندی 

:براساس راه اندازی جریانی-•
• Passive matrix OLED [PMOLED]     

• Active matrix  OLED  [AMOLED]

:براساس ساختار و هدف-•
• Transparent OLED [TOLED]

• Top emitting OLED

• Flexible OLED [FOLED]

• White OLED



Passive Matrix OLED 

[PMOLED] :

نوارهای آند و کاتد•
الیه آلی بین بین•

نوارها قرار گرفته 
.است

فصل مشترک آند و •
ده کاتد پیکسل نامی

.می شود



Passive matrix OLED

الیه آلی با عبور الکتریسیته از خطوط سطری و•
.نور گسیل می کند,ستونی 

جریان درایو باالیی برای شدت نور متوسط الزم •
.است

.شدت روشنایی ارتباط مستقیمی با جریان دارد•
.توان بیشتری برای عملکرد الزم داریم•
.برای نوشته وتصویر مناسب است•
ثل در دستگاه هایی که صفحه نمایش کوچکی دارند م•

PDA ها استفاده می شود.



Active Matrix OLED 

[AMOLED] :

از لحاظ کیفیت نمایش•
PMOLEDشبیه به  
.می باشد

الیه آند توسط یک •
پوشیده  TFTالیه 

.شده است
مصرف توان پایین تری•

PMOLEDنسبت به 

.دارد 



Active Matrix OLED

مداری است که روشن شدن هر TFTماتریس •
.پیکسل را تعیین می کند 

.دو ترانزیستور و خازن در هر پیکسل وجود دارد•
ی جریانی را که بوسیله آن شدت روشنایTFTآرایه •

.تغییر می کند را کنترل می کند
,یوترکاربرد چنین نمایشگرهایی در مانیتورهای کامپ•

تلویزیون های صفحه بزرگ و نمایشگرهای 
 .الکترونیکی می باشد



Transparent OLED

آند و کاتد ,زیر ساخت •
ذر بصورت شفاف و نور گ

.است
ر شفافیت وقتی که کا•

.است% 75نمی کند 
در شیشه جلوی •

اتومبیل می تواند 
 .استفاده شود



Top Emitting OLED

 OLEDزیر ساخت چنین •
هایی بصورت مات یا انعکاسی

.است
برای طراحی •

active matrix     ها
.مناسب است

در واحد نمایش سرعت سنج •
اتومبیل و در

smart card   ها کاربرد
 .دارد



Flexible OLED [FOLED]

از فویل های فلزی و •
ذیر پالستیکی انعطاف پ

.ساخته می شوند 
الیه فلزی نازک بین •

.پیکسل ها می باشد
در ماسک های محافظ •

صورت و در کارخانه
 .کاربرد دارد



White OLED

لی نور سفید با شدت خی•
.باال ساطع می کند 

پ می تواند جایگزین الم•
.های دیگر باشد

در صفحات بزرگی •
.ساخته می شود

در روشنایی عمومی •
 .کاربرد دارد



چالش هایی که در 
وجود                  OLEDتکنولوژی

 :دارند

:ناشی از   OLEDطول عمر و خرابی  •
نقل وانتقال 

تولید گرما
رطوبت

:  مشکالت ساخت •
نفوذ کاتد به الیه آلی

ته نشینی کلسیم وجلوگیری از آن



OLEDمزیت های 

روشنایی باال•
طول عمر باال•
مصرف توان کم•
زاویه دید زیاد•
نرخ کنتراست باال•
تفکیک پذیری باال•
کارکرد دررنج وسیع •

دمایی



:  OLEDمعایب

متر طول عمر الیه آلی آبی در مقایسه با سبز و قرمز ک•
.است

هزینه ساخت گران •
.آسیب برساند OLEDرطوبت می تواند به •



:OLEDآینده 

از در حال حاضر در وسایلی با صفحه نمایشگر کوچک•
.ها استفاده می شود, PDAقبیل موبایل 

ازک شرکت سامسونگ اولین تلویزیون  فوق العاده ن•
ها توسعه داده  OLEDاینچ خود را بر مبنای 40

.است
نمایشگرهای ,ها  Bill-boardکاربرد دیگر در  •

روشنایی منازل و نمایشگرهای ,صفحه چرخان 
.انعطاف پذیر می باشد

با قابلیت رفرش  OLEDدر آینده روزنامه های •
.اطالعات و بصورت تاه شو به بازار خواهد آمد
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