ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  LEDﺷﻔﺎف ﺗﺮ ،روﺷﻦ ﺗﺮ و
ارزان ﺗﺮ ﺑﺎ ﻓﻦ آوری ﻧﺎﻧﻮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺎﻣﺪ ﭘﻮرﺣﺴﯿﻨﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۳
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﺎی  LEDﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻪ و اﻣﺮوزه ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﻫﺮ
ﭼﯿﺰی در دﻧﯿﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ “ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن” دارد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺻﻔﺤﺎت ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﻣﺠﺪدا در
ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﯿﺰﻣﻮدو ،ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺮﮐﺖ  Pricetonﺗﻮاﻧﺴﺖ راﻫﯽ را ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی LED

ﻧﻮری ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ۵ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺷﻔﺎف ﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺟﻬﺶ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ در ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ.
ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺮوﻓﺴﻮر اﺳﺘﻔﻦ ﭼﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی
ﺧﻮرﺷﯿﺪی را ﺑﺎ ﻓﻦ آوری ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ۱۷۵ ،درﺻﺪ اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی
را ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﺎن اﻗﺪام را اﯾﻦ ﺑﺎر در ﭘﻨﻞ ﻫﺎی  LEDﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ و
در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ از ﻓﻦ آوری ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﭼﻮ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای
ﮔﻔﺖ“ :از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﺟﺬب ﻧﻮر ﺧﻮب ،ﮐﻪ ﻣﺎ آن را در ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺨﺶ ﻧﻮر ﺧﻮب ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﻣﺤﺪود ﻧﻮر
ﻣﺮﺋﯽ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯿﻢ و از آن ﺑﺮای ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی LEDﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ”.

ﭼﺎﻟﺶ ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﭼﻮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد و داﻧﺸﻤﻨﺪان زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﮔﻤﺎرده ،ﻋﺪم ﺧﺮوج ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻮر در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻨﻞ ﻫﺎی  LEDاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻦ آوری از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﻘﻂ  ۲ﺗﺎ  ۴درﺻﺪ ﻧﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ و  ۹۴درﺻﺪ
ﻣﺎﺑﻘﯽ در ﺑﯿﻦ راه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮر در زﯾﺮ آب رخ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭼﻮ ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﻧﻤﺎﯾﺶ  LEDﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ود ﭼﺮا او ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﻦ آوری ﻧﺎﻧﻮ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﻫﺎ را ﺗﻐﺮ داده و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﻮری در ﻣﯿﺎﻧﻪ
راه ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﺶ  ۱۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی  LEDﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺑﯿﺸﺮ ،ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﮐﻤﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻫﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و
ﻫﺮ ﮔﺠﺘﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری دارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﻨﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﻧﻮر دﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

