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PASSZÍV MÁTRIX OLED KIJELZÔK

léteznek olyan megoldások is, ahol fehér fényt
emittáló vegyületekkel és színszûrôk alkal-
mazásával operálnak a gyártók.

OLED típusok
Az OLED különbözô fajtái nevüket az al-
kalmazott vezérlési, meghajtási módozatok
után kapták. A passzív mátrix OLED (to-
vábbiakban pmOLED) egyszerû vezérlése
során az elektronika a sorokat szekvenciá-
lisan kezeli, a pixelek rövid bekapcsolás után
a következô frissítési ciklusig inaktiválód-
nak. Az emberi szem a tehetetlensége
folytán nem képes ezt a változást érzékel-
ni, ha a frissítés frekvenciája elég nagy, a ki-
és bekapcsolt állapot idejének arányában át-
lagolja az érzékelt fényerôsséget, emiatt hal-
ványabbnak látjuk a pixelt, mintha folya-
matosan világítana. Ezt a hatást a meghajtó
feszültség arányos növelésével lehet kom-
penzálni: minél nagyobb az eltelt idô a két
frissítés között, azaz minél több sorból és
soronként minél több képpontból áll a ki-
jelzô, annál nagyobb feszültség szükséges
a mûködtetéséhez. Ez adja a pmOLED me-
chanikai méretkorlátját, és ugyanez okoz-
za az aktív mátrix OLEDhez képest gyen-
gébb kontraszt- és válaszidôértékeket,
amelyek azonban a hagyományos folya-
dékkristályos panelekhez képest még min-
dig kiválóak, ahogyan azt késôbb látni fog-
juk. A pmOLED címzési sajátosságaiból fa-
kad az áthallás problematikája is, a gyors
sorváltásból adódóan véletlenül a kikapcsolt

Az OLED mûködése

Az OLED elnevezés az Organic Light Emit-
ting Diode kifejezés rövidítése, jelentése szer-
ves alapú világító dióda, amelynek fényki-
bocsátó rétege két elektróda által közbezárt
szerves vegyület, ami külsô feszültség hatá-
sára látható tartományba esô hullámhosszú su-
gárzást, fényt bocsát ki. Mûködése a hagyo-
mányos LED-hez nagyon hasonló, a gerjesz-
tô-áram hatására az elektronok az atomon be-
lül magasabb energiaszintre kerülnek, majd
rekombináció hatására ismét alacsony szint-
re esve sugárzás keletkezik, amelynek hul-
lámhossza a vegyület összetételétôl függ, de
a látható tartományba esik, így az emberi szem
fényként érzékeli. A tipikus OLED-cella
lyuk és elektronközvetítô polimer réteggel
(HTL/ETL – hole/electron transport layer) és
kibocsátó szerves polimer réteggel (EML – em-
itting material layer) rendelkezik, amelyet az
anód és katód fog közre. Az ezekre az elekt-
ródákra kapcsolt feszültség hatására a katódról
elektronok, az anódról lyukak injektálódnak
a vezetô polimeren keresztül a kibocsátó ré-
tegbe, ahol az elektron-lyuk párok rekombi-
nációja során az atomon belül az elektronok
alacsonyabb energiaszintû pályára kerülnek,
és a vegyület látható fényt emittál. Különfé-
le anyagkombinációkkal a sugárzás hullám-
hossza változtatható, így a fény színe beállít-
ható. Vörös, kék és zöld fényt kibocsátó ve-
gyületekkel RGB pixelek hozhatók létre, de

A szerves alapú fénykibocsátó diódákból álló OLED kijelzôk (Organic Light Emitting Diodes) egyre
nagyobb hangsúlyt kapnak a modern display-technológiában, mivel rendkívül éles képeket ké-
pesek megjeleníteni gyors válaszidô és széles látószög mellett. Manapság ezek az eszközök te-
kinthetôk a jövô képernyôinek. A tervezômérnökök egy része azonban még most is fél az esetleges
magas költségektôl. Jelen írásunkban a hagyományos kijelzôkkel történô összehasonlítás és a
technológia áttekintése mellett szeretnénk megmutatni, hogy az OLED kijezôk között is megta-
lálhatók az adott feladathoz tökéletesen megfelelô, költséghatékony változatok
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OLED szerkezete lehetôvé teszi, hogy a ki-
jelzô aktív része egészen a hordozó üvegfe-
lület széléig nyúljon. Mivel az eszköz aktív
megjelenítésre alkalmas, nincs szükség a ha-
gyományos LCD esetén alkalmazott hát-
térvilágításra, ami lehetôvé teszi a vékony ki-
alakítást. A VFD esetén a kijelzô szélein me-
chanikai alkatrészekre van szükség, valamint
vastag, jól szigetelt üvegre a vákuum meg-
tartására, ami vastaggá teszi a modult. Me-
chanikailag tehát az OLED jelentôs elô-
nyökkel rendelkezik, vékony és könnyû.

Az optikai jellemzôket tekintve is számos
pozitív tulajdonséga van: sokkal magasabb
felbontással, gyors válaszidôvel rendelkezik,
látószöge nagyobb és kontrasztja nagyság-
rendekkel kedvezôbb, mint az LCD és VFD
eszközöké. Az OLED technológia kis fo-
gyasztása okán környezetkímélôbb kijelzé-
si megoldásokat tesz lehetôvé. Az LCD, mi-
vel passzív eszköz, mûködéséhez a legtöbb
esetben háttérvilágításra van szükség, és emi-
att fogyasztása nagyobb, kivételt képeznek
ez alól a reflektív tipusok, ahol viszont a kont-
raszt- és a látószögjellemzôk kedvezôtle-
nebbek. Az OLED-ben alkalmazott szerves
fénykibocsátó vegyületek színszûrôk alkal-
mazása nélkül képesek természetes színek lét-
rehozására, és a háttérvilágítás szükségte-
lensége miatt ez a kijelzôtipus alkalmas a fe-
kete szín hibátlan megjelenítésére is. A
kontraszt még rossz külsô fényviszonyok (pl.
sötét helyiség) mellett is kiváló, a saját

fénykibocsátásnak köszönhetôen. A hagyo-
mányos folyadékkristályos kijelzôk képal-
kotási mechanizmusára jellemzô, hogy a kris-
tálymolekulák vagy átengedik, vagy blok-
kolják a visszaverôdô, vagy háttérvilágítás kel-
tette fényt, emiatt a válaszidejük sokkal ma-
gasabb, mint a fénykibocsátó OLED esz-
közöké, ami az élesebb, kevésbé szellemké-
pes megjelenítést biztosítja – fôleg mozgó-
képes megjelenítéskor – ez utóbbi esetben.
Az OLED gyártástechnológiája lehetôvé
teszi a szimpla polarizátor réteg alkalmazá-
sát, ezáltal még Polaroid szemüvegben is jól
látható a kép. A fent tárgyalt jellemzôkre vo-
natkozó számszerû összehasonlítást egy
RayStar pmOLED-re atáblázat mutatja be.

Az OLED alkalmazhatósága
Ahogy az elôzôkben írtakból látható, az
OLED-technológia számos elônnyel rendel-
kezik a hagyományos LCD-megoldásokkal
szemben. A teljesség érdekében azonban
meg kell említeni, hogy az elôállítási költsé-
gek – elsôsorban amOLED esetén – igen ma-
gasak. Ezért, ha az említett méretkorlát nem
okoz problémát, a pmOLED lehet a jó meg-
oldás. A legnagyobb technikai probléma a szer-
ves vegyületekre jellemzô korlátozott élettar-
tam kérdése, elsôsorban a kék OLED-kijelzôk
esetén, de az anyagtechnológusok és OLED-
gyártók folyamatos törekvései hatására a ha-
gyományos LCD és OLED élettartama mára
közelít egymáshoz. A gyártás során megol-
dandó gondot jelent továbbá az érzékenység
a tartós UV-sugárzásra és a nedvességre,
amely tönkreteheti a szerves anyagot. Elôb-
bit egy – az üvegre felvitt – átlátszó mûanyag
UV-szûrô, utóbbit gondos tömítési technoló-
gia alkalmazásával küszöbölik ki a gyártók. Az
OLED-technológia használata sok esetben el-
kerülhetetlen, olyan eszközökben, mint mo-
biltelefonok, hordozható médialejátszók, fény-
képezôgépek, autórádiók, ahol fontosak a ki-
magasló optikai jellemzôk, a napfényben és
rossz látási körülmények közti láthatóság és a
kis fogyasztás, valamint az idôszakos haszná-
lat miatt az élettartam kérdése kevésbé kriti-
kus – kijelzôk a legjobb alternatívák.

állapotú pixelek is aktiválódhatnak, ami el-
mosódott megjelenítést eredményez.

Az aktív mátrix OLED (továbbiakban
amOLED) képpontja egy vékony filmtran-
zisztorból (TFT) és tárolókapacitásból álló
kapcsolóelemet tartalmaz, amely a kivá-
lasztott pixelt folyamatosan aktivált álla-
potban tartja, ezzel kiköszöböli a multiple-
xelés okozta korlátokat, így az amOLED ese-
tében nincs fizikai méretkorlát, felbontásbeli
korlátozás, áthallás, nincs szükség nagy fe-
szültségre a villogásból eredô fényerôveszteség
kompenzálására, így kisebb a fogyasztás is.
Míg a pmOLED esetén az alkalmazott
nagy feszültség miatt élettartam-problémák
lépnek fel, az amOLED esetében csak a
komplikáltabb felépítésbôl eredô viszonylag
drága elôállítási költség a probléma. Ha a kis
méret elfogadható, akkor a pmOLED ol-
csósága és kiváló optikai jellemzôi miatt meg-
felelô választás lehet a tradicionális LCD-ki-
jelzôk kiváltására.

Az OLED összehasonlítása tradicio-
nális LCD- és VFD-kijelzôkkel

Az OLED, az LCD és a VFD (Vacuum Flu-
orescent Display)-kijelzôk más és más tu-
lajdonságokkal rendelkeznek. Az egyik leg-
fontosabb mechanikai jellemzôjük a vas-
tagság és fontos a kijelzô aktív felületének
nagysága a külsô mérethez képest. Az

Karakter COB 16×02 OLED LCD VFD

Látószög [°] H: 175 V: 175 H: 60 V: 60 H: 160 V: 160
Kontraszt 2000:1 10:1 1000:1
Élettartam [kh] 25 … 50 30 … 50 30
Vastagság [mm] 6,90 9,70 14,40
Olvashatóság napfényben Opcionális igen Nem Nem

Felbontás [mm] 0,02×0,02 0,05×0,05 0,02 … 0,05×
×0,02 … 0,05

Hômérséklet-tartomány [°C] —40 … +80 —20 … +70 —40 … +80

Fogyasztás [mW] 
@100% bekapcsolva 200 500 680

Tömeg [g] 22 30 35 … 130

Válaszidô [µs]
@+25 °C 
@—20 °C

10
10

25 000
4 000 000

10
10

Feszültség [V] 3 … 5 3 … 5 35
Karakterkészlet 4-féle 1-féle 1 … 2-féle
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