Olight  hrozba pre LCD

Èo znamená Olight?

Technológia Olight

Olight je technológia vyuívaná pri výrobe
displejov. Jej názov je odvodený od výrazov
OLED (organic light emitting diode)
a light (svetlo). (Displeje OLED sme
v krátkosti predstavili v ATP journali
è. 11/2002, na str. 34  36.) Táto technológia sa vyznaèuje mimoriadnym jasom
a kontrastným pomerom pre ostrý obraz.
Technológia OLED tie podporuje obrazy
v pohybe s rýchlym èasom odozvy a ponúka iroký uhol poh¾adu bez inverzie obrazu
èi straty kontrastného pomeru. Tieto faktory, ktoré zvyujú kvalitu zobrazenia súvisiacu s poh¾adom na displej, sú pri technológii Olight lepie ne pri LCD.

Displeje Olight vyuívajú organické materiály na tvorbu svetla. Tenké vrstvy tohto
materiálu sú vloené medzi prísluné vrstvy anódy a katódy, potom relatívne nízke
napätie (väèinou 2  10 voltov) naprieè
materiálom zapríèiní emisiu svetla procesom nazývaným elektroluminiscencia.
Táto kombinácia materiálu anódy, katódy
a organických materiálov emitujúcich svetlo vytvára mechanizmus Olight. Je to technológia tenkovrstvovej emisie, ktorá sa
môe aplikova vo forme roztoku alebo pary. Displej Olight predstavuje zariadenie
zloené z mnohých kontaktov usporiadaných do matrice, ktorá umoòuje individuálne adresovanie kadého kontaktu.
Na plnofarebných obrazovkách typu
Olight pozostáva kadý farebný bod alebo
pixel z troch individuálnych, jednofarebných subpixelov: zvlá pre emisiu èervenej, zelenej a modrej. Tisícky rôznych farieb sa potom zobrazujú zmenou intenzity
týchto troch základných farieb.

Ako sa líia OLED od LCD?
Najdôleitejí rozdiel je v tom, e OLED sú
displeje s vyarovaním (emisiou), to znamená, e si generujú vlastné svetlo. LCD
sú pasívne displeje, a jednoducho prepúajú alebo blokujú externý zdroj svetla, aby
vytvorili obraz. Zdrojom svetla pre LCD je
väèinou okolité svetlo odrazené kovovou
vrstvou za displejom, alebo sa vyuíva systém spätného svetla.
Preèo je displej s emisiou lepí?
Displeje s emisiou nepotrebujú, aby bolo
okolité svetlo vidite¾né a nevyadujú ani
spätné svetlo. Toto eliminuje náklady,
priestor, hmotnos a spotrebu energie, ktoré sú spojené so systémom spätného svetla, prièom poskytuje obraz s vyím kontrastom. Okrem toho displeje OLED
ponúkajú irí uhol poh¾adu (a 160 stupòov).
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Olight verzus LCD
Displeje Olight ponúkajú poèetné teoretické výhody oproti displejom LCD. Tie najvýznamnejie sú zhrnuté v tab. 1.
Typy technológie Olight
Existujú dva typy technológie Olight, definované v prvom rade svojou výrobnou
metódou. Je to metóda zráania pary a metóda aplikovania roztoku. Prvé formy vyuívajú fluorescenènú emisnú technológiu.
Skúma sa i vyuitie fosforeskujúceho emitujúceho systému, ktorý ponúka potenciál

Olight
Majú dobrý kontrastný pomer a dá a na ne
pozera zo irokého uhla poh¾adu.
Táto výhoda je zrejmá kadému,
kto vlastní laptop alebo zariadenie PDA.

LCD
Majú ohranièený uhol poh¾adu vzh¾adom
na charakter prechádzajúceho alebo
odrazeného svetla.

Majú extrémne rýchly èas odozvy
a nepoznajú obmedzenia pokia¾ ide o èas
zobrazenia alebo odozvy pri niích teplotách.

Majú vlastné obmedzenie èasu odozvy,
známe ako oneskorenie. Tento nedostatok
sa prejavuje pri niích teplotách
a funkcie LCD sa bez dodatoèného
ohrevu pri teplote mrazu zastavia.
Oproti displejom Olight sú hrubie
o hrúbku èasti so zdrojom svetla,
umiestnenom v zadnej èasti.

Môu sa vyrába v hrúbke displejov LCD
bez zdroja svetla umiestneného v zadnej èasti.
Toto poskytne obrovskú výhodu pre prenosné
zariadenia, kde rozmery predstavujú kritický
konkurenèný faktor.
Majú niiu celkovú spotrebu energie
vrátane hnacej elektroniky.
Tab.1

pre väèie vyuitie svetla. Bez oh¾adu na
emisný systém, vetky systémy s materiálom OLED sa musia poèas svojho ivotného cyklu zdokona¾ova, aby mali vestranné vyuitie na trhu. Olight reprezentuje
spektrum produktov, ako sú displeje s pasívnymi matricami na sklenej podloke, aktívnymi matricami na sklenej podloke a
aktívnymi matricami na plastovej podloke.
Budúcnos technológie Olight
Displeje Olight sa budú vyrába na sklenej
podloke, a tie budú ma sklený obal.
S ïalím vývojom príde výroba displejov
Olight na plastových polovodièových podlokách, ktorá ponúkne prídavné výhody
týkajúce sa najmä výrazne tenieho èinite¾a tvaru, niej hmotnosti a zároveò vyej
mechanickej flexibility a odolnosti voèi lámaniu.
Medzi oblasti, v ktorých sa predpokladá
aplikácia displejov Olight, patrí spotrebná
elektronika s pasívnymi matricami, priemyselné displeje, mobilné telefóny apod.
V súèasnosti u existujú aplikácie s displejmi na báze Olight. Avak predtým, ako sa
zaènú hromadne vyrába plnofarebné displeje Olight, je ete potrebný ich ïalí vývoj. Plnofarebné displeje s videokapacitou
a napokon flexibilné displeje na plastových
polovodièových podlokách predstavujú
monosti produktov budúcnosti.
Na záver si ete raz zhròme výhody, ktoré
displeje Olight prináajú. Patrí k nim vysoký jas a kontrast, iroký uhol poh¾adu, tenký a kompaktný tvar, nízka hmotnos,
rýchly èas odozvy a nízka spotreba energie. Nevyadujú spätný zdroj svetla.
Zdroj:
http://www.olight.com

Zadný zdroj svetla predstavuje nevýhodu
pre prenosné zariadenia napájané z batérie.

Andrea Potanèoková
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