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Y›ld›z Tak›m›

Böyle Çal›ﬂ›r...
LCD ekranlar yak›n zamanda hayat›m›za girdiler ve CRT (klasik tüplü) ekranlara göre çok daha az yer kaplamalar› ve düﬂük elektrik tüketimleriyle h›zla
yayg›nlaﬂt›lar. LCD ekranlar›n çal›ﬂma ilkeleri, fizik ve kimyanin içiçe geçti¤i
ilgi çekici konular› kaps›yor.
Polarizasyon ve Polarize Filtreler

S›v› Kristal Diyotlar

Bilindi¤i üzere ›ﬂ›k dalgalar halinde yay›l›yor. Bu
dalgalar›n sal›n›m›, ›ﬂ›¤›n yay›l›m yönüne dik olarak
gerçekleﬂiyor. Sal›n›mlar tek bir düzlemde gerçekleﬂiyorsa, ›ﬂ›¤a “polarize ›ﬂ›k” deniyor. Güneﬂ, lamba
ya da mumdan ç›kan ›ﬂ›k, rastgele ve farkl› aç›larda
sal›n›m yapan, polarize olmayan ›ﬂ›ktan oluﬂuyor.
Iﬂ›k, kuvvet vektörlerine benzer bir ﬂekilde bileﬂenlerine ayr›labiliyor. Polarize filtreler, moleküllerin dizilimi sayesinde bu bileﬂenlerden yaln›zca bir eksen
boyunca olanlar›n›n geçiﬂine izin veriyor ve böylece polarize olmayan ›ﬂ›¤›, tek yönde sal›n›m yapan
polarize ›ﬂ›¤a indirgiyor.

‹ki katman aras›ndaki s›v› kristal diyotlar ve bu diyotlara uygulanan elektrik ak›m›, ›ﬂ›¤›n görüntünün oluﬂtu¤u ön k›sma istenen zamanda ve istenen miktarda
geçebilmesini sa¤l›yor. Herhangi bir gerilim uygulanmad›¤› durumda, kristal molekülleri ﬂekilde görüldü¤ü gibi spiral ﬂeklinde uzan›yorlar. Bu durumda, ekran›n arka k›sm›ndan yay›lan ›ﬂ›k, s›v› kristallerin yönlendirmesiyle 90 derece yön de¤iﬂtiriyor ve ikinci filtreden geçebiliyor. Ortama elektrik ak›m› verildi¤indeyse
kristal molekülleri elektrik alan›na paralel diziliyorlar ve
›ﬂ›k karﬂ› tarafa geçemiyor. Bu durumda ekran› siyah
renkte görüyoruz. Gerilim miktar›n› ›ﬂ›¤›n parlakl›¤›
ayarl›yor. Böylece, ara tonlar elde edilmiﬂ oluyor.

LCD (Liquid Crystal Display) Teknolojisi
LCD ekranlarda polarize filtrelerden oluﬂan iki katman bulunuyor. Filtreler birbirlerine 90 derecelik
aç›yla yerleﬂtiriliyorlar. Arada ek bir malzeme olmad›¤›nda ilk filtreye ulaﬂan polarize olmayan ›ﬂ›k, dikey
polarize ›ﬂ›¤a indirgeniyor. ‹ndirgenen ›ﬂ›k, ikinci filtreye ulaﬂt›¤›nda ›ﬂ›¤›n sal›n›m yönü polarizasyon
yönüne dik oldu¤undan, daha öteye geçemiyor.
LCD ekranlarda ›ﬂ›k kayna¤› ekran›n arka k›sm›nda
bulunuyor. Bir da¤›t›c› (difüzör) arac›l›¤›yla ›ﬂ›¤›n homojen olarak yay›lmas› sa¤lan›yor.
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Renkler Nas›l Oluﬂuyor?
Gri tonlar› elde edebildik. Peki farkl› renklere nas›l ulaﬂ›yoruz? Bunun için de k›rm›z›, yeﬂil ve mavi renklerden oluﬂan renk filtreleri kullan›l›yor. Bilgisayar ekran›ndaki görüntüler satranç tahtas› gibi dizilmiﬂ bu üç
rengin farkl› kombinasyonda kullan›lmas› sonucu oluﬂuyor. Bütün alt renkler aç›ksa, gözümüz bunu uzaktan (daha do¤rusu çok küçük olduklar›ndan) beyaz
olarak alg›l›yor. Ara tonlar yine bu renklerin farkl›
oranlarda ayd›nlat›lmas›yla oluﬂuyor.
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Tek yönde sal›n›m yapan (polarize) ve biribirine dik iki yönde sal›n›m yapan ›ﬂ›k.
Varsay›msal bir yönde sal›n›m yapan ›ﬂ›¤›n bileﬂenlerinin ayr›lmas›.
Elektrik ak›m›, kristal diyotlar› elektrik alan›na paralel konumland›r›yor. Iﬂ›k ikinci filtreden geçemiyor.
Serbest durumda, s›v› kristal diyotlar ›ﬂ›¤› ç›k›ﬂa yönlendiriyor.
Her bir piksel k›rm›z›, yeﬂil ve mavi alt piksellerden oluﬂuyor. Her bir alt piksele bir elektrot ba¤l›.
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