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 :يٍ انُظشح انفٍزٌبئٍخ  LCDعًم شبشبد 

 ظاهرة استقطاب الضوء•

 البلورات السائلة تسمح بمرور الضوء وتغٌٌر من استقطابه•

 التركٌب البنائً للبلورات السائلة ٌتغٌر بتغٌر التٌار الكهربائً •



 اسزقطبة انعٕء

عن موجة  عبارةمن المعروف ان الضوء •

كهرومغناطٌسٌة وتتكون من مجاالن متعامدان وهما 
 المجال الكهربائً والمجال المغناطٌسً 

وبشكل عام الضوء الغٌر مستقطب ٌنتشر فً جمٌع •
 االتجاهات 

وهنا ٌأتً مفهوم استقطاب الضوء الذي ٌقوم بتحلٌل •

المجال الكهربائً إلى اتجاهٌن متعامدٌن حسب اتجاه 
 انتشار الموجة 



 اسزقطبة انعٕء

 ٌبٌن الشكل التالً ظاهرة استقطاب الضوء 



 LCD َظشح عبيخ دٕل شبشبد 

أي  Liquid Crystal Displayاخزصبس نـ  LCD شبشبد انـ

شبشبد انكشٌسزبل انسبئم ، ًْٔ يسزخذيخ كثٍشاً ، ٔرذخم فً 

أغهت انًجبالد االنكزشٍَٔخ ٔرزٕاجذ فً أدجبو يخزهفخ ٔيُٓب 

انصغٍشح فً األجٓزح انًذًٕنخ ٔيُٓب أٌعبً انكجٍشح فً 

 ....انذٕاسٍت انًكزجٍخ ٔانًذًٕنخ ٔ

ٔانجعط االخش ٌزٕاجذ يثالً فً انذاساد االنكزشٍَٔخ انزً رذزبج 

 نشبشخ إخشاج 



 LCD َظشح عبيخ دٕل شبشبد 

تعتمد على . LCDالتكنولوجٌا  المستخدمة فً شاشات ال •

و التً ..استخدام الكرٌستال السائل أو البلورات السائلة  

 بائًالكهرتتمٌز بخاصٌة االستقطاب تحت تأثٌر المجال 

 

على هٌئة خالٌا من البلورات السائلة الواقعة بٌن  تتوضع•
 .لوحٌن زجاجٌٌن 



One.avi


 (انكشٌسزبل انسبئم )انسبئم انجهٕسي 

هً عبارة عن مادة كرٌستالٌة لها حالتان إما صلبة أو سائلة 

لها القوام اللزج وذلك ٌعنً انها متماسكة صلبة ولها  أي 

 القدرة على أن تكون سائلة 

 

إٌ أْى يب ًٌٍز ْزِ انًبدح أَٓب رزأثش ثبنزٍبس انكٓشثبئً ، يًب 

ٌعطٍُب انفشصخ نهزذكى فً سسبئم انعٕء انزً ًٌكٍ أٌ رُجعث 

 يُٓب ، ٔرزشرت انجزٌئبد انخبصخ ثٓب عهى شكم قعجبٌ

 



 (انكشٌسزبل انسبئم )انسبئم انجهٕسي 

درجة بٌن  90ٌتحرك بٌن زاوٌة صفر و  يالسائل البلور-

الحامل للترانزستورات ولوح فلتر االلوان  ًاللوح الزجاج

ٌعتبرا اللوحٌن ن أ أيحسب الجهد المسلط على اللوحٌن 

 قطبً مكثف

الواصلة للشاشة والخارجة منها  ًكمٌة الضوء الخلف-

وطبعا حسب  يتتوقف حسب زاوٌة مٌل السائل البلور
 .الجهد المسلط على اللوحٌن

 





 خصبئص انسبئم انجهٕسي

 تتأثر جزٌئات السائل البلوري بثالث عناصر 

 الضغط . 1

 الحرارة . 2

 أو المجال المغناطٌسً المجال الكهربائً. 3



ٌحدث  ال يالبلورعند عدم وجود جهد فان جزٌئات السائل -

تغٌٌر فتعمل نتٌجة اللتوائها على التواء الضوء  أيلها 

درجة لٌخرج الضوء من اللوح المستقطب  90بدرجة 

  pixel is ON<---ي العلو

 :ثذبنخ انعًم ( انكشٌسزبل انسبئم )انسبئم انجهٕسي 



عند تسلٌط الجهد على بوابة الترانزستور فانه ٌنشا مجال -

بٌن اللوحٌن ٌعمل على جعل جزٌئات السائل  بائًكهر

تؤثر فٌه وال تغٌر من  البلوى موازٌة للشعاع الضوئً فال

نه ٌخرج من اللوح المستقطب العلوى أل اتجاهه فال

 علٌه ياو عمود 90ٌعاكس اللوح السفلى بزاوٌة 

   --- >pixel is OFF  

 ثذبنخ انزٕقف( انكشٌسزبل انسبئم )انسبئم انجهٕسي 



Six.avi


Two.avi


 انجهٕسٌخ انسبئهخ LCDشبشخ 

 :تتكون من الطبقات التالٌة 

.A ًلوح زجاجً خلف 

.B  ً(عمودي)فلتر استقطاب راس 

.C السائل البلوري 

.D فلتر اللون 

.E ًفلتر استقطاب افق 

.F أمامًزجاجً لوح 









TFT Glass رقٍُخ     

هو اللوح الزجاجً الحامل للترانزستورات والتً تساوي •
 عدد الخالٌا اللونٌة لكل الشاشة

 كل بكسل لون علٌه ترانزستور ومكثف ٌعمل       

  الترانزستور كمفتاح لتوصٌل الجهد الى البٌكسل حٌث        

 الخالٌا ًتعمل كل بكسل كخلٌة منفذة عن باق       



Seven.avi


There.avi


A Color Filter Glass 

 وهو اللوح الزجاجً الذي ٌحتوي على فالتر اللون

Diffuser 

 ٌعمل على توزٌع وتنظٌم الضوء على مساحة الشاشة





 دست االظبءح LCDإَٔاع شبشبد 



 HCFLراد انخهفٍخ انًعبءح ة  LCDشبشبد 



 راد انخهفٍخ انًعبءح ثًصجبح انهٍذ LCDشبشبد 



 راد انذٕاف انخهفٍخ انًعبءح ثًصبثٍخ انهٍذ LCDشبشبد 



LCD أَظًخ شبشبد 

أي  Common-Plane-Base LCDانُظبو انجسٍػ ٌسًى 

، ًْٔ  شبشخ انجهٕساد انسبئهخ راد انقبعذح انًشزشكخ

فً انذبالد انزً رزطهت عشض يكشس نهًعهٕيبد يثم  رسزخذو 

شبشبد انسبعبد أٔ شبشبد انًثجزخ عهى نٕدخ رذكى 

 ....... .انًٍكشٌٔٔف أٔ 

 

انُظبو األكثش رعقٍذاً ْٕٔ انًسزخذو فً شبشبد انكًجٍٕرش 

 :ُْٔبك َظبيٍٍ ًْب 

 - Passive Matrix 

-  Active Matrix 



 Passive Matrixَظبو انـ 

تتكون من شبكة مضغوطة عبارة عن صفوف واعمدة 

 واالندٌوماكسٌد الصودٌوم  ًمصنوعة من مادة موصلة ه
Indium Tin Oxide (ITO) 

 

 الساعات وااللة الحاسبة ًتستخدم ف
منخفض وزمن االستجابة للحركة  (Resolution)دقة ال

  بطٌئة



ٌزى رٕصٍم األعًذح ٔانصفٕف ثذاسح يزكبيهخ رزذكى فً  -

رٕقٍذ إسسبل انشذُخ انكٓشثبئٍخ إنى عُٕاٌ يذذد ثشقى 

 .انعبيٕد ٔسقى انصف انزي ٌجت أٌ رصم نّ  

ركٌٕ غجقخ انجهٕساد انسبئهخ ثٍٍ ْبرٍٍ انقبعذرٍٍ  -

 . انزجبجٍزٍٍ ٔرثجذ غجقخ االسزقطبة خبسج انقبعذرٍٍ 

 Passive Matrixَظبو انـ 



PASSIVE MATRIX DISPLAY 



 TFTتعتمد على تقنٌة الترانزستور من نوع 

كل بكسل لون علٌه ترانزستور ومكثف ٌعمل 

حٌث البٌكسل الترانزستور كمفتاح لتوصٌل الجهد الى 

 الخالٌا ًة عن باقذتعمل كل بكسل كخلٌة منف

 Active Matrixَظبو انـ 



 (Active Matrix)انًصفٕفخ انُشطخ 

غالف شبكً تتألف من عناصر دقٌقة حٌث كل هً 

من نوع عنصر ٌضم مكوناً نشطاً من غشاء ترانزستور 
TFT 

 



ACTIVE MATRIX DISPLAY 



 الممٌزات والعٌوب



 انًًٍزاد 

 

تتمٌز بقوة سطوعها  -1  

 

تتمٌز بقوة االلوان و اللون االبٌض  -2  

 

تتمٌز بقلة استهلكها للطاقة -3  



 انعٍٕة

 

BACKLIGHT BLEEDING 1-  وجود مشكلة وتعــنى تسرب

 االضاءة الخلفٌة 

  هضعف اللون االسود بها وعدم تعمق -2

ضعف زمن االستجابة بها  -3  

اللقطات السرٌعة الن زمن     ًبمعنى الشاشة ستكون سٌئة ف)     

.كبٌراالستجابة بها    

اٌة الرؤٌةوضعف ز -4  

بمعنى عندما تجلس الى الشاشة بشكل غٌر مستقٌم ستالحظ ) 

(الصورة وااللوان ًتشوهات ف  
LED ضعٌف بالنسبة لشاشات LCD  5- لشاشات ًالعمر االفتراض   

 


