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کاربرد فناوری نانو در
نمایشگرهایصفحهتخت
مترجمان :سعید محمدی یزدی ،۱سعید اکبری شاد

۲

 .۱کارشناس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
 .۲کارشناس ارشد فلسفه علم از دانشگاه تهران

نمایشگرها نقش عمدهای را در ارائه اطالعات ایفا میکنند؛ زیرا آنها در زندگی روزمرهی
همــه افراد با کاربردهای مختلف وجود دارند .لولههای پرتو کاتدی طی  70ســال بر صنعت
نمایشگرها تسلط داشتند .اما تقاضا برای نمایشگرهای با کیفیت بهتر منجر به پیشرفت این
فناوری گردیده است .مصرفکنندگان به دنبال نمایشگرهایی با قیمت مناسب و ویژگیهای
پیشرفته شامل ضخامت کم ،روشنایی خوب ،وضوح باال ،نداشتن زاویه دید ،طول عمر ،اندازه
و مصرف انــرژی کم همراه با وزن پایین هســتند .فناوری نانو رویکــردی موثر در ارتقاء
نمایشــگرهای صفحهتخت اســت تا کارایی و کیفیت آنها را بهبود بخشد و به جنبههای
زیســتمحیطی نیز توجه داشته باشد .این پیشرفتها ویژگیهای جدیدی را از قبیل امکان
خرید آســان و انعطافپذیری فراهم میکند .هم اکنون رقابت بســیار نزدیکی در فناوری
نمایشــگرها بین شرکتهای مختلف وجود دارد؛ هر یک از این فناوریهای نوظهور در مورد
نمایشگرها دارای مزایا و مشکالتی هستند و فناوری وجود ندارد که همه ویژگیهای مطلوب
را یکجا فراهم کند.
پیشزمینه

از اواســط دهه نود ،نمایشــگرهای کریستال
مایــع ( )LCDدر بازار الکترونیک و نمایشــگر
صفحهتخت تحولــی به پا کردند کــه بازدهی
انــرژی باالتــر و گزینههای انتخابی بیشــتری
نسبت به نمایشــگرهای پیشین یعنی لوله پرتو
کاتدی ( )CRTداشتند .هر چند LCDها برخی

ویژگیهای ناخواسته و دارای اشکال را نیز دارند،
امــا میتوان از طریــق راه حلهای نانویی آنها
را اصالح کردLCD.ها به روشــنایی نیاز دارند،
طوری که یک بخش ایجاد نور در قسمت عقب
قرار دارد.
در صــورت جایگزینی المپهای فلوئورســنت
کاتدی با نانولولههای کربنی ،کارآیی نمایشگرهای
صفحهتخت بهتر خواهند شد ولی وضوح تصویر

در اثــر ایجــاد پدیده لکه و مشــکل آلودگی بر
دستگاه کمتر میشود .عالوهبر این زمان واکنش
سریعتر و روشنایی باالتر و در نتیجه تصویری با
کیفیت بهتر عرضه میشود.
تصاویر در نمایشــگرهای با نشر زمینه ()FED
بهوســیلهی الکترونهایی تولید میشــوند که
رنگی
از یک منبــع الکترونی بزرگ در فســفر
ِ
برانگیخته تهیه میشوند .ویژگی  FEDاین است
که بــرای ایجاد تصویر به ســطوح خأل باال نیاز
دارند و در نتیجه منجر به تولید محصوالت غیر
یکنواخت میشوند.
در ســالهای اخیر برای استفاده از نانولولههای
کربنــی به عنــوان نشــر دهنده الکتــرون در
FEDها ،تحقیقات زیادی صورت گرفته اســت.
البتــه بــرای تجاریســازیFEDهــا و ایجاد
بــازار دائمی تردیدهایی وجــود دارد چون باید
سرمایهگذاریهای عظیمی صورت گیرد.
نوع دیگری از نمایشگرها ،نمایشگرهای دییود
با انتشــار نور از مواد آلی ( )OLEDهستند که
بهوســیلهی ترکیبات آلی ایجاد شده ،نور انتشار
یافته و دیگر نیازی به وجــود المپ در خارج و
پشت دستگاه نیست .نمایشگرهای ( )OLEDاز
لحاظ زاویه دید ،روشنایی ،تمایز تصویر و بازدهی
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در انرژی بهتر از نمایشــگرهای  LCDهستند و
در آینده نیز قیمت کمتری خواهند داشــت .هر
چند مشکل نمایشگرهای ( ،)OLEDطول عمر
نســبتاً کوتاه و تــوازن رنگ پایین بــه ویژه در
مورد OLEDهای آبی رنگ است .نمایشگرهای
 ،OLEDدر تلویزیــون ،مانیتور رایانه و وســایل
قابل حمل کاربرد دارنــد .حوزههای جدید این
نمایشگرها ،شــامل نمایشگرهای انعطافپذیر و
قابل تا شدن است.
نمایشــگرهای  LEDیــا ( ،)QD-LEDدارای
کریستالهای نانویی هستند که هم از طریق نور
و هم از طریق برانگیختگی الکترون کار میکنند؛
ساختارشــان نیــز میتواند در طــول موجهای
کام ً
ال مرئی تنظیم شــود و رنگ بوســیلۀ اندازه
نقطــه کوانتومی تعیین میشــود .مزایای آنها
عبارتند از :وضوح تصویر ،نوســان رنگ ،کیفیت
باالی رنگ ،طول عمر باال و مصرف انرژی بسیار
پایین .هرچند مشــکالت آنها در زمینه تولید
اســت که مربوط به نقاط کوانتومی آبی و هزینه
تولید بسیار باالتر نسبت به نمایشگرهای  LCDو
 OLEDاســت .در نمایشگرهای با سامانه میکرو
الکترومکانیکــی ( ،)MEMSرنگهــا از طریق
تداخل نور تولید میشوند .این نمایشگرها تمایز
تصویر باال ،سرعت باال ،قدرت زیاد و زاویهی دید
بسیار واضح در نور کم (برخالف LCDها) دارند و
مطابق با استانداردهای صنعتی طراحی شدهاند.
امروزه نمایشــگرهای  MEMSبه صورت تجاری
در آمدهاند و وارد بازار شدهاند.
اثــرات
مطابق با نظر متخصصین LCD ،نمایشگری با
فناوری بهینه نیست؛ زیرا که میزان اتالف انرژی
در آن فراوان است .فناوریهای نمایشگر جدید
این صنعت را بهوسیلهی باال بردن بازدهی انرژی
متحول کردهاند .این فناوریها به ویژه در وسایل
الکترونیکی قابل حمل و ســیار بســیار متداول
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است .کارایی ،کیفیت تصویر و بازدهی در مقایسه
با فناوریهای نمایشگرهای موجود بسیار باالتر
هســتند .با توجه به عدم محدودیت در تهیه و
اســتفاده از نانولولههای کربنی ،قیمت آنها در
فناوریهای آینده کاهش خواهد یافت.
با جایگزین کــردن نانولولههای کربنی به جای
اکســید قلع اینیدیــوم ( ،)ITOکیفیت تصویر،
انعطافپذیــری و طول عمر نمایشــگر ،افزایش
یافته و فرآیند تولید ســادهتر شــده و با محیط
زیستسازگاری بیشتری مییابد .در حال حاضر
هیچ دلیلی برای استفاده نکردن از فناوری نانو در
این صنعــت وجود ندارد .مواد نانویی بهکار رفته
در نمایشــگرها معموالً در یک سامانه شبکهای
استفاده شدهاند و امکان ندارد که در طول کاربرد
این وسایل از دستگاه خارج شوند.
تاکنون شواهدی در مورد خطرات احتمالی برای
محیطزیست و انسان وجود نداشته و فناوری نانو
جایگزینی اکسید قلع اینیدیوم با
نانولولههای کربنی یا گرافین
اکســید قلع اینیدیوم ( )ITOبیشترین
کاربرد را در الیههای الکترودی شــفاف
در فناوریهای مختلف نمایشــگر دارد.
مشــکل آن قیمت باال و محدودیت در
تهیه اینیدیوم ،ظرافت و فقدان انعطاف
پذیری است .با توجه به این مشکالت،
نانولولههای کربنــی و گرافین هر دو به
طور گســترده به عنوان جایگزینهای
محتمل بــا ( )ITOمــورد مطالعه قرار
گرفتند؛ زیرا که ویژگیهای الکترونیکی
آلی و مناسب برای نمایشگرها دارند .در
مورد موفقیت جایگزینی ( )ITOمیتوان
به کمبود اینیدیوم غلبه کرد و ویژگیهای
مورد نیاز از قبیــل انعطاف پذیری را با
پژوهشهای بیشتر به آنها بخشید.

بدون مشکل در این صنعت استفاده میشود .هر
چند ممکن است در آینده نگرانیهایی مبتنی بر
پژوهشهای آتی ایجاد شود.
اثرات اقتصادی  -صنعتی
پــس از معرفــی نمایشــگرهای  ،LCDبازار
نمایشگرها پیشرفت فراوانی داشته است .حجم
مبادالت در بازار نمایشــگرها هم اکنون ارزشی
باالتر از  700میلیارد دالر در سال است که رقم
باال به علت ویژگیهای جدید و توانمند شــده
به وســیله فناوریهای نوین در نمایشــگرهای
صفحهتخت است که امکان تولید این نمایشگرها
در اندازههــای بــزرگ برای کاربــرد خانگی و
نمایشگرهای بسیار کوچک در تجهیزات موبایل
را ایجاد نموده است.
زنجیره ارزش افزوده در نمایشگرها دستخوش
یک تغییر در بازار شده است که به علت کاهش
در خرید نمایشــگرهای  CRTو افزایش بسیار
ســریع تولید و مصرف نمایشــگرهای  LCDو
 LEDاست.
در حال حاضر نمایشگرهای  ،LCDبزرگترین
بازار نمایشگرهای صفحهتخت در تولید تلویزیون
و مانیتورهای رایانه است که ارزش آن در حدود
 70میلیارد دالر در ســال  2009بوده اســت و
پیش بینیها نشــان میدهد که تا سال 2012
به  140میلیارد دالر خواهد رسید .کارخانههای
پیشــرو در تولید ایــن محصــوالت ،الجی و
سامســونگ هســتند که همراه با یکدیگر 50
درصد از بازار این نمایشگرها را دارا هستند.
سطوح آمادگی فناوری

احتمــاالً فنــاوری نمایشــگر غالب تــا آینده
نزدیــک  LCDخواهد بود ،زیــرا ارزشافزوده و
کیفیــت تصویر باالیی دارد و بــه عنوان نمونه
اصالحاتی بهوســیلهی المپهای  LEDدر این
نمایشــگرها صورت گرفته است .با توجه به نظر

هزینه تولید اســت .به علــت محدودیت اندازه،
هدف عمده در حوزهیOLEDها وQD-LEDها
تولید نمایشگرهای باریک ،مستحکم و همچنین
کاربردهای جدید و انعطافپذیر اســت .به دلیل
اینکه ماهیت شــیمیایی نانولولههای کربنی در
مقایســه با شکلهای دیگر کربن متفاوت است،
میزان خطر و آلودگی آنها باید مطالعه شوند.
ترکیب این نانولولههای کربنی نیز به ســختی
قابل کنترل اســت و آنرا پرهزینه میســازد.
عالوهبر این استفاده از نانولولههای کربنی برای
نمایشگرها به توزیع مناسبی نیاز دارد تا در پایان
فرآیند ،اتالف مــواد خام کاهش یابد .به همین
دلیل بیشتر پژوهشها باید در این زمینه انجام
شوند .طبق نظر متخصصان بازخورد شفافیت و
مقاومت نانولولههای کربنی در مقایسه با اکسید
اینیدیوم قلع باید اصالح شود و فناوریها برای
شکل  .1سهم بازار نمایشگرهای صفحهتخت در تلویزیون.
تولید نمایشــگرهای بزرگ توســعه یابند .قرار
گرفتن نانولولههای کربنی در قســمت پشــت
متخصصان نمایشگرهای  QD-LED ،OLEDو نمایشگرهای انعطافپذیر ایفا میکنند .هر چند نمایشــگر به عنــوان بخش ایجاد نــور در خأل
همۀ نمایشگرهای انعطافپذیر پالستیکی که بر که فناوری اصلی در این بخش ،پالســتیکهای است و مشــکالتی در ضخامت ،وزن و بازدهی
مبنای نانولولههــای کربنی کار میکنند  3تا  7الکترونیکــی و اصالحات ناشــی از فناوری نانو انرژی ایجاد میکند .بخش خأل نیز یک چالش
ســال دیگر وارد بازار میشوند .در  5سال آینده است.
برای FEDها اســت .مانع رشد برای FEDها و
SEDهای نانو ساختار ،هزینه ،طول عمر و میزان
نانولولههای کربنی بــا  ITOجایگزین خواهند
چالشها
انداز ه است.
شد و سبب افزایش شــفافیت و کاهش هزینه
در فرآیندهای تولید در مقایسه با فناوری  ITOبزرگتریــن مانع در برابــر کاربرد فناوریهای
وضعیت رقابتی
ذکر شــده در زمینه نمایشگرها ،سطح آمادگی
میشوند.
مهمترین عامل در پیشــرفت ایــن فناوریها برای محصوالت ،هزینهها و تسلط فناوری  LCDبزرگترین چالش ،رقابت بر سر زنجیره ارزش
طبق نظر متخصصین شــرکتهایی با باالترین موجود اســت .پیشــرفت روشهای کمهزینه افزوده اســت .شــرکتها باید بر روی توســعه
سرمایهگذاری و همچنین دولتها برای تحقیقات برای فرآیند تولید نمایشــگرهای کممصرفتر ،نمایشــگرهای نسل آینده مطالعه کنند تا سهم
بیشــتر و دستیابی به محصوالت جدیدتر است .میتواند ســبب توزیع این فناوریهای نوین و بیشتری از منافع بازار داشته باشند.
دانشــگاهها نیز نقش مهمی را ایفا میکنند که افزایش کاربرد آنها در مقایســه با فناوریهای یکی از موارد استفاده در صنعت نمایشگرهای
حاکم بر بازار شــوند .هنگامی کــه متغیرهای آینده از نوع پالستیکهای هوشمند هستند که
باید زمان و هزینه بیشتری صرف کنند.
اقتصــادی و فناوری در بازار تنظیم میشــوند ،در دانشــگاههای مختلف بــر روی آن پژوهش
اثرات اجتماعی بر شهروندان
این نوع نمایشگرها با کاهش کلی هزینهها جای میشود.
نمایشــگرها
اثرات فناوریهای نوین در زمینه
خــود را خواهند یافت .طبــق نظر متخصصین
خالصـه
بر شــهروندان از جنبههای گوناگون میتوانند ،محدودیت در اندازهی این نمایشــگرها عاملی
پیشبینی میشــود  ،LCDفناوری حاکم در
بررسی شوند .فناوری نانو ،امکانات کاربردی این در کاهش جلب مشــتری خواهد بود و فرآیند
نمایشگرها را افزایش داده و فرصتهای مناسبی تولید تلویزیونهای  OLEDبسیار پرهزینهتر از زمینه نمایشــگرها برای مدت  1تا  2دهه آینده
باشد.
را در اختیار شــرکتها قرار میدهد .همچنین LCDها است.
LCD
مشــابه
محصول
دو
هر
در
نیاز
مورد
بازارهای جدید ایجاد شده مانند تجهیزات گوشی وســایل
باید به وســیله فناوریهای نمایشگر
موبایل به علت ویژگیهای منحصربهفردی مانند هســتند؛ هرچند به طور مثال در فرآیند تولید نانویــی جایگزین شــود؛ زیــرا دارای کارآیی و
کیفیت تصویر باال و مصرف انرژی پایین در حال  LCDاز الیه نازک سیلیسیم دارای نانو حفرات هزینه متوسط و مصرف انرژی باال به همراه آثار
گسترش هســتند .کاربردهای احتمالی دیگری استفاده میشود .این فرآیند بسیار آسان است ،زیستمحیطی است.
LCD
فناوری
باالی
هزینه و تســلط
نیــز در حال ورود به بازار اســت کــه کارکرد در حالی که برای تولید  ،OLEDچالش استفاده
موجود،
زیادی برای شــهروندان دارد .به عنوان مثال در از پلیسیلیسیم در دماهای پایین وجود دارد و بزرگترین مانع در رشــد فناوریهای دیگر در
بازار است.
خودروها ،نمایشگرهای بزرگ که در مکانهای هزینه آن را باال میبرد.
نمایشگرهای  QD-LEDو همه نمایشگرهای
عمومی قرار دارند و نمایشگرها لمسی .عالوهبر ایــن اختــاف ســبب محدودیت انــدازه در
این پیشرفتهای کنونی از طریق کاهش مصرف فناوری  OLEDشــده و تولید این نمایشــگرها انعطافپذیر پالســتیکی به وسیله نانولولههای
انرژی و جایگزینی منابع طبیعی مانند اینیدیوم در اندازههــای بزرگتــر و ورود آنها به بازار با کربنی کار میکنند که فناوری نوید بخشی برای
با مواد مصنوعی مانند نانولولههای کربنی سبب هزینههای زیادی روبرو است؛ یعنی اینکه میزان آینده هستند.
بازار نمایشگرهای صفحهتخت بسیار عظیم
هزینه با اندازه به طور مســتقیم ارتباط دارد .از
اهمیت بیشتر این نمایشگرها شده است.
مــواد جدیــد ماننــد نانولولههــای کربنی و آنجایی که شــدت جریان در هر پیکسل بسیار بــوده و تخمین زده میشــود که ایــن بازار تا
نمایشگرهای پیشــرفتهای مانند  OLEDنقش مشابه با  QD-LEDاست ،چالش موجود برای هر سالهای آینده ارزشــی بیشتر از  140میلیارد
عمدهای را در بازار کنونی برای تولیداتی از قبیل دو فناوری یافتن ساختاری مناسب برای کاهش دالر خواهند داشت.
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