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   LEDشاشات 



 المحتوى

 LEDشاشات •

 الثنائٌات الباعثة للضوء ذات الثالثة الوان•

 LEDكٌفٌة عمل شاشة •

 االساسٌةLED انواع شاشات •

 OLEDشاشات •

 الممٌزات والعٌوب•

 



 LEDشاشاخ 

  Light-Emitting Diodeهً اختصار لــ  LED شاشات 

وتعنى شاشة الدٌود الباعث للضوء  وهً تقنٌة خاصة 

بشاشات العرض المتطورة تم تحدٌثها مؤخراً لتناسب 
 .التطور الهائل والكبٌر لتكنولوجٌا صناعة تلك األجهزة 

الدٌود الباعث للضوء هو عنصر الشاشة األساسً وهو 

عبارة عن صمام موصل ٌقوم بتمرٌر التٌار الكهربائً فً 
 اتجاه وٌمنع مروره فً االتجاه اآلخر

 



 LED وٍفٍح ػًّ شاشح 

لكن االختالف فً  LCD هً شاشة  LEDشاشة

تأخذ ضوءها من أنابٌب  LCD مصدرالضوء فإذا كانت 

ضوءها من مئات من قطع  LED الفلورسنت، تأخذ شاشة

 الدٌود الضوئً 

 





  LED ٌىجد شالشح أٔىاع أساسٍح ِٓ شاشاخ

 

• LED RGB 

• LED EDGE 

• FULL LED 



LED RGB 

توضع اللٌدادت على لوحة خلف شاشة العرض وتكون •
 .الوانها زرقاء وخضراء وحمراء على هذا الشكل

 



LED EDGE 

تكون اللٌدات محٌطة بشاشة العرض من كل الجهات أو •

من جهتٌن وال ٌستعمل منها غٌراللون االبٌض وتعمل 

لوحة عاكسة على نشر الضوء على كامل نقاط الشاشة 
وأدت الى صنع شاشات  2008وظهرت هذه التقنٌة فً 

 .بالغة النحافة



FULL LED 

  وضع الدٌودات ٌستعمل هذا النوع التقنٌة االولى لكنه •

هذه التقنٌة ووفرت على كامل الشاشة باللون االبٌض 

 2009مستوى عالٌا من التباٌن، ظهرت سنة 



 OLEDشاشات 



 OLEDشاشات 

ً عالم شاشات العرض ، OLEDاستخدام تقنٌة  ٌعد  OLED ثورة ف
الدٌود اي  Organic Light Emitting Diode  هو اختصار 

العضوي الباعث للضوء، وهً تستخدم خواص بعض المواد 

العضوٌة التً ٌمكنها إصدار الضوء فً حال تعرضها للتٌار 

 .الكهربائً 
تتمثل فً انها تستهلك طاقة أقل  ، OLEDإن مٌزات شاشات الـ 

من الشاشات األخرى كما أنه ٌمكن طٌها بسهولة ألنه ال توجد اي 
 .  مسطحات داخل الشاشة 



 OLEDوٍفٍح ػًّ شاشح 

تعتمد فً إضاءتها على  LCD هً شاشة OLED شاشة•

وٌتكون من ( اللٌد العضوي)الدٌود الضوئً العضوي 

مواد عضوٌة صلبة تركب فً صنعها على طبقتٌن 

أوثالثة وحٌن تتعرض لتٌار كهربائً مستمرتصبح 

مشعة وٌمكن صبغها باأللوان للحصول على الوان 
 .مختلفة من األضواء



 اٌٍّّصاخ واٌؼٍىب



 اٌٍّّصاخ 

 
 عمق اللون االسود بها -1
 زواٌة الرؤٌة بها جٌدة -2
 تتمٌز بقلة استهلكها للطاقة -3
 تتمٌز بدقة الوانها  -4
 تتمٌز بمعدل تباٌن افضل  -5
 تتمٌز بقوة سطوعها -6
 بقلة الثخانة بشكل كبٌرتتمٌز  -7
 1msتتمٌز بزمن االستجابة ٌصل الى  -8

واٌضا ٌوجد منها شاشات ٌكون معدل االستجابة بها عالى 
 5msٌكون معدل االستجابة لدٌها   LEDبمعنى ٌوجد شاشات 

 تتمٌز باالضاءة الخلفٌة القوٌة  9-



 اٌؼٍىب

وتعــنى   BACKLIGHT BLEEDINGوجود مشكلة  -1

 تسرب االضاءة الخلفٌة 

 
وتعنى الضبابٌة فى اللون  COULDINGوجود مشكلة  -2

 االسود



 PLASMAشاشاخ 



 PLASMAشاشاخ 

 PDP - Plasma Display Panelالمصطلح االنكلٌزي 

تٕفس اٌٍَح اٌرً ذؼًّ تها  PLSAMAذؼًّ شاشاخ اٌـ  

حٍس ٌرُ ذمسٍُ اٌشاشح إٌى شثىح وً خٍٍح ِٕها  CRTشاشاخ 

ال ٌىجد  وٌىٓػثازج ػٓ  تىسً ِىىْ ِٓ األٌىاْ األساسٍح  

، إّٔا ٌرُ ذىٌٍد  اٌشؼاع اإلٌىرسؤً وال اٌطثمح اٌفىسفىزٌح 

هرٖ األٌىاْ فً وً تىسً ِٓ خالي ضىء فٍىزسٕد ، وِٓ 

خالي اٌرحىُ تشدج وً ضىء فٍىزسٕد ٌٕرج اٌٍىْ اٌّطٍىب 

 .وهرا ٌحدز ػٍى وً تىٍساخ اٌشاشح ٌررىىْ اٌصىزج اٌىاٍِح 



 ترفسٍس آخس PLASMAآٌٍح ػًّ اٌـ 
تعتمد على خالٌا متناهٌة الصغر تحتوى على غازات معٌنة باإلضافة الى 

فإنها تتوهج  ئًكهرباعندما تتعرض هذه الخالٌا الى نبض بق ئالزنسبة من 
 PLASMAوٌتكون بداخلها ما ٌعرف بالــــ 

 
 PLASMAعن شاشات الــ  تفصٌٌالتعرٌف اخر اكثر 

 



 ترفسٍس آخس PLASMAآٌٍح ػًّ اٌـ 
 

الصورة  تولٌدلتستخدم شاشة بالزما طبقة من خالٌا البالزما شدٌدة الصغر 

اآلالف وتتألف شاشة البالزما من مئات  ةعند تطبٌق شحنة كهربائٌة معٌن

من تسمح لنبضات كهربائٌة بأن تهٌج مزٌج  ًالخالٌا المستقلة والت من

 ء النسب ًٌضمما ٌسمح له بأن ٌتوهج وهذا الوهج الغازات 

 

االزرق والموجود داخل كل خلٌة -االخضر-المطلوبة من الفوسفور االحمر

جوهرها عبارة عن مصباح نٌون  ًلٌنتج اللون المطلوب فتكون كل خلٌة ف

 خلف الشاشةلكترونٌة االفى الدارت وجود مبرنامج ه ٌفكم حٌت يمجهر

 



 ؟ اٌهٍىٌىِا هى 

هى  واٌهٍىٌى، اٌهٍىٌىٌرُ ذىٌٍد ضىء اٌفٍىزسٕد ِٓ خالي 

ِىجثح اٌشحٕح وإٌىرسؤاخ ساٌثح  آٌىٔاخغاش ِرأٌٓ ِىىْ ِٓ 

اٌشحٕح ، ٌرُ ذطثٍك ِجاي وهستائً وثٍس ػٍٍها ِّا ٌؤدي إٌى 

إٌى اٌطسف  واٌَىٔاخأجراب اإلٌىرسؤاخ إٌى اٌطسف اٌّىجة 

فٍؤدي ذٌه إٌى اشازج  اٌَىٔاخاٌساٌة فرصطدَ اإلٌىرسؤاخ ِغ 

، ٌٕرج ػٓ هرٖ االشازج ذحسز طالح ػٍى شىً  اٌهٍىٌىذزاخ 

 .فىذىٔاخ ضىئٍح 

 

 



 PLASMAشاشاخ 

وتّا أْ اٌرحىُ ٌصً إٌى وً تىسً ، فئْ اٌصىزج إٌاذجح ِٓ 

اٌشاشح ذاخ دلح ػاٌٍح ِهّا وأد اٌصاوٌح اٌرً ٕٔظس ِٕها إٌى 

 ( .دزجح  160ذصً إٌى ) اٌشاشح 



 الممٌزات والعٌوب



 اٌٍّّصاخ
 عمق اللون االسود وٌكون اللون االسود داكن جدا - 1

 

 نسبة التباٌن بها عالٌة جدا بعكس الشاشات االخرى - 2

 

 دقة الوانها ومقربتها للطبٌعة - 3

 

 الرؤٌة العالٌة جدا  زواٌة - 4

 

 مشاهدة فىتتمٌز اٌضا بــ زمن االستجابة وهذا مهم جدا  - 5

 االفالم السرٌعة وااللعاب ومبارٌات كرة القدم     



 اٌؼٍىب
 وتعــنى التطبٌع  BURN INوجود مشكلة الــ   - 1

 تثاب لوجوعند مشاهدة قناة تلٌفزٌونٌة ٌوجد بها ) وتعنى        

 ٌظهر كظالل على الصورة الجدٌدة فتم حل اللوجوفكان        

 (المشكلة بعرض لوجهات متحركة لشاشات البالزما       

 

 بكثرة  البٌكسالتاحتراق  اىبٌكسل  الدٌدمشكلة  - 2

 

 ضعف السطوع بها - 3

 

 للطاقة  العالىاستهلكها  - 4

 

 فً انعاكساتتعــنى اللمعة وتسبب  اى GLOSSYمشكلة   - 5

 توجد بها االضاءة عالٌة التىاالماكن        



 LCD , LED , PLASMAاٌفسق تٍٓ شاشاخ 

 :اٌصىزج وضىح ذثآٌ 

 فً بعضها مع األلوان اظهار على الشاشة قدرة مدى على ٌعتمد

 أوضح الصورة كانت كلما مرتفع التباٌن كان فكلما واحد وقت

 ،  منخفضة او مرتفعة البٌئة إضاءة كانت سواء للمستخدم بالنسبة

 وتأتً التباٌن ناحٌة من األولى المرتبة فً البالزما شاشات تحل
 غٌر ألنها  LCD شاشات األخٌر المركز وفً  LED شاشات بعدها

 فً تظهر حٌث الصحٌح بالشكل الداكنة األلوان اظهار على قادرة
 . باهتة األوقات اغلب



 :ػسض اٌصىز

 شاشات فإن للحركة عالٌة استجابة سرعة ٌتطلب العمل كان إن 

 على القدرة تملك حٌث االطالق على األفضل هً PLASMAالـ

 من الرغم على ، عال إنعاش وبمعدل سرٌع بشكل الصور عرض

 PLASMAالـ أن إال ؛ LED و  LCD لشاشات بالنسبة االمر تطور

 . الصدارة فً زالت ما

 LCD , LED , PLASMAاٌفسق تٍٓ شاشاخ 



 LCD , LED , PLASMAاٌفسق تٍٓ شاشاخ 

 :اٌىهستائٍح اسرهالن اٌطالح 

 الطاقة توفٌر فً الشاشات هذه من كل قدرة على ذلك وٌعتمد 
 فً LED شاشة وتأتً ، شاشة كل من تنتج التً الحرارة وكمٌة

 فً  LCD شاشات ثم الطاقة من %40 توفر ألنها األول المركز

 طاقة تستهلك ألنها الثالث المركز فً والبالزما الثانً المركز

 . السابقتٌن بالشاشتٌن مقارنة الضعف بنسبة



 LCD , LED , PLASMAاٌفسق تٍٓ شاشاخ 

 :اٌؼّس االفرساضً 

 شاشات ، الٌومً االستخدام ساعات عدد على ٌعتمد شاشة لكل 
  بتشغٌلها قمت إذا عاما 16 إلى تصل لمدة تعمل ان ممكن البالزما

 . ٌوم كل فً ساعات 10

 

 للفلورسنت استخدامها بسبب نسبٌا طوٌل بعمر تتمٌز LCD شاشات
 مع تعمل ان ٌمكن حٌث األفضل فهً     LED شاشات عن اما ،

 ! توقف دون متواصل بشكل ساعة 100.000 لمدة      المستخدم
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