
или  

как работят  дисплеят и камерата на 

смартфона 



 Транзистора – 1956 г. Шокли, Бардийн, Братейн 

 Течни кристали  – 1991 г. Пиер де Жен 

 Камера със свързан заряд (CCD camera) – 2009 

г. Бойл и Смит 

 Светодиоди – 2014 г. Акасаки, Амано и 

Накамура 



Различните екрани работят на основата на различни 

принципи. Ще се запознаем с: 

 

LCD (liquid crystal displays) – дисплеи с течни кристали 

LED (light emitting diode) дисплеи – дисплеи, използващи 

подсветка с тези диоди    

TFT (thin film transistor) дисплеи– LCD дисплеи с активна 

матрица 

OLED (organic LED) дисплеи– дисплеи, използващи 

органични светодиоди  

 



 

 В днешни дни LCD екраните в различни варианти са 

най-често използваните дисплеи за телевизори, 

компютри, смартфони и безброй други устройства. 

 

 

 Тяхното действие се основава на явленията 

„двулъчепречупване“ и въртене на поляризацията в 

кристали   



 В кристалите светлината се разпространява с различна 

скорост в зависимост от направлението и поляризацията 

си. В резултат поляризацията на светлината, преминала 

през оптични кристали се променя.  

 Подобно явление е и оптичната активност в кристали. 

Всяка електромагнитна вълна може да се представи като 

сума от две кръгово поляризирани вълни, чийто вектор 

се върти в противоположни посоки. В оптично 

неактивно среди векторите в двете посоки се въртят с 

еднаква кръгова скорост, докато в оптично активните 

среди – с различна, в резултат на което се мени 

поляризацията на светлината 

 



Двулъчепречупване 
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Сравнение между твърдо тяло, течен кристал (нематичен) 
и течност 



Принцип на действие на дисплей с течни 

кристали 



 

 

 

 

 
 

 А – огледало, В – стъкло с поляризиращ слой, С – общ електрод, D – 
течен кристал, Е – стъкло с електроди, F - поляризатор  



 Всеки пиксел се разделя на „подпиксели“ и на 

всеки от тези подпиксели се нанася червен, зелен 

или син филтър.  Чрез напрежението се 

управлява количеството червена зелена или синя 

светлина, която преминава през пиксела и след 

това те се смесват, за да възстановят 

оригиналния цвят. 



 

 Количеството светлина, пропуснато през определен 

пиксел се определя от напрежението на електродите от 

двете страни на пиксела. Този начин на адресиране се 

нарича пасивно адресиране. 

 

 Съществува и друг начин за адресиране, когато се 

използват транзистори. Този тип матрица се нарича 

„матрица с активно адресиране“ или TFT (thin film 
transistor – тънкослоен транзистор) матрица.   



 OLED означава „органични светоизлъчващи 

диоди“ 

 

 OLED дисплеите работят на различен от LCD 
екраните принцип. Всеки пиксел се състои от 

три диода (често един върху друг), които 

излъчват светлина в различна област и след това 

се смесва. 
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 В основата на OLED са органични молекули или 

полимери. В някои от тях могат да се образуват т.н. 

„делокализирани“ електрони, а в други – 

„делокализирани“ дупки (или липса на електрони). Ако 

се приложи подходящо електрично поле електроните и 

дупките се срещат и взаимодействат, при което  се отделя 

квант светлина 

 





 

 

 CCD (charge-coupled device или на български: 

прибор със зарядна връзка) е прибор, 

изобретен през 1969г. в лабораториите на AT&T 

Bell Labs от Уилард Бойл и Джордж Смит, за 

което двамата получават Нобелова награда през 

2009 г 
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 CCD и CMOS камерите се състоят от много на 

брой пиксели.  Материалът, от който са 

направени камерите е полупроводник, най-често 

Si. Падналите върху всеки пиксел фотони с 

определена  вероятност взаимодействат с 

електрони, които се задържат под пикселите 



 

1) Поглъщане на фотони и генериране на електрони 

2) Задържане на електроните в „кладенци“ под 

всеки пиксел 

3) Превръщане на електроните в цифров сигнал 

 

  



 

 

Фиг. 1 Зонна структура на полупроводник (http://particle.astro.ru.nl/goto.html?astropract1-

1112) 



Фотогенериране на електрони и 
задържането им под затвора 

 



Последователно четене на зарядите 



 CMOS (complementary metal oxide 

semiconductor) оптичните сензори се отличават 

от CCD устройствата по начина на трансфер и 

четене на натрупаните в кладенците електрони. 

Името им идва от техника, която позволява 

върху една подложка да бъдат изработени 

едновременно MOS (метал-оксид –

полупроводникови) структури с р- и n- канали 



 Като следствие от всички операции броят 

фотони, паднали върху един пиксел се превръща 

в пропорционално на него число. 

 По този начин на цялата  CCD матрица се 

съпоставя една матрица от числа 

 Тази матрица е най-важната част от всеки 

формат, в който се запазват снимките, за да се 

възстанови образът на екран или хартия.  



 
 - Размер на сензора.  

 

 - Брой и размер на пикселите. 

 

 - Линейност.  

 

 - Тъмнови ток – ток, съответстващ  на топлинно генерираните 

електрони, неотличим от фототока 

 

 - Шум при четене на заряда (readout noise)  

 

 



 - Квантов добив - вероятността един фотон да образува двойка 

електрон - дупка  

   

 

 - Капацитет на кладенците – максималния брой електрони, който 

може да побере един кладенец  

 

 

 - Динамичен диапазон се нарича отношението на най-големия към 

най-малкия измерим сигнал или с други думи отношението на 

капацитета на кладенците към броя на електрони, отговарящ на 

целия шум.  

 



 - Светочувствителността S зависи от отношението 

сигнал/шум (SNR – signal to noise ratio). 

Светочувствителност се определя като S=SNR/QE при 

отношение SNR=1. По същество това е броят на фотони, 

който средно избива електрони, равни по брой на шума. 

Например ако шумът е 20 е-, QE= 0.5, то S=20/0.5 = 40 

фотона. С други думи: за да се получи сигнал, който 

средно е два пъти по-голям от шума са необходими 40 

фотона 

 


