اﭘﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺎرﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮو
 OLEDﺑﺮای ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده را ﺑﻪ
 TSMCﻣﯽﺳﭙﺎرد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
اﭘﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری  TSMCاز ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎرﯾﮏ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در
ﻋﯿﻨﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ » «Nikkeiژاﭘﻦ ،اﭘﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ micro OLED

وارد ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ  TSMCﺷﺪه و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺗﺎ ﺳﺎل  2023اﭘﻞ ﮔﻠﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﭘﻨﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  Micro OLEDﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺴﺘﺮ ﺷﯿﺸﻪای ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ روی وﯾﻔﺮﻫﺎی ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎزکﺗﺮ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در

اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ و ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯿﮑﺮو  OLEDﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮو  OLEDدر ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻗﺮار دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ اﭘﻞ و  TSMCﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وارد ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻧﺒﻮه آن ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ روﻧﻤﺎﯾﯽ اﭘﻞ ﮔﻠﺲ در ﺳﺎل 2023

ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ و زﻣﺎن آﻣﺎده ﺷﺪن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﭘﻞ ﮔﻠﺲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ
دارد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  TSMCدر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی ﺳﺮی  Aﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ و
ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن  M1اﭘﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﮏ ﺑﺎ اﭘﻞ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﭘﻞ ﮔﻠﺲ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺎرﯾﮏ از
اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ  TSMCﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی ﺗﺨﺼﺺ

دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺎر اﭘﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮو  OLEDدر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﯾﻮان ،اﭘﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی

 microLEDرا ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺪود 330
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  microLEDﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﭘﻞ واچ ،آﯾﭙﺪ و ﻣﮏ

ﺑﻮک ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  Micro LEDﺑﻪ ﻧﻮر ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎرﯾﮏﺗﺮ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی LED
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ رﻧﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی
ﺗﺎﺷﻮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﭘﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  micro OLEDو  ، microLEDاز
واﺑﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  OLEDﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﭘﻞ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آﯾﻔﻮن اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

