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Анотація Проведено аналіз сучасних технологій виготовлення дисплеїв на базі існуючих наноматеріалів і 

їх застосування в мікроелектроніці. Розглянуто реальні досягнення нанотехнологій і перспективи їх 

застосування при виготовленні дисплеїв різного призначення. Проаналізовано можливості застосування 

наноматеріалів нового покоління для виготовлення елементів електричних схем, проблеми та перспективи їх 

подальшого розвитку. 
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ВСТУП 
Нанотехнології є міждисциплінарною галуззю фундаментальної й 

прикладної науки і техніки, що має справу із сукупністю теоретичного 

обґрунтування практичних методів дослідження, аналізу та синтезу, а також 

методів виробництва і застосування продуктів із заданою атомарною 

структурою шляхом контрольованого маніпулювання окремими атомами та 

молекулами. Практичний аспект нанотехнології містить виробництво 

пристроїв і їх компонентів, необхідних для створення, обробки та маніпуляції 

атомами, молекулами і наночастками та застосування таких пристроїв на 

практиці. Використання в нанотехнологіях передових наукових досягнень 

дозволяє відносити її до «високих технологій». Сьогодні нанотехнології 

досягли електронної промисловості в області мікропроцесорів, носіїв 

інформації та в інших сферах. Менші розміри мікросхем і невелика 

споживана потужність обумовлюють більш швидку обробку інформації, а 

також більшу обчислювальну потужності. 

 

ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ 
В останні десятиліття значні досягнення в галузі фізичного 

матеріалознавства та фізики твердого тіла були пов'язані зі створенням і 

використанням наносистем. За прогнозами, ряд багатообіцяючих галузей для 

застосування наноматеріалів включає в себе аерокосмічну сферу, хімічну та 

харчову промисловість, транспортування товарів. Нанотехнології в першу 

чергу знаходять застосування в системах запису інформації, 

трансплантології, при створенні захисних покриттів високої міцності і 

низького ступеня окислення. Нажаль, сучасний рівень розуміння основних 

фізичних явищ таких систем залишається недостатнім для однозначних 

відповідей та прикладного застосування. Наносистеми являються 

представниками так званих дисперсних структур, які розглядаються в 

матеріалознавстві як гетерогенні системи, тобто складаються з кількох фаз 

[1]. Такі системи набувають все більш широкого застосування в ході 

експериментальних досліджень в області гетерогенного каталізу, синтезу 

нанопорошків і нанокомпозитів, виробництві нанокристалів, тонких плівок і 

аерозолів. У той же час наносистеми є цікавими об'єктами для 



фундаментальної науки, так як являють собою просторово обмежені 

середовища. 

На сьогоднішній день актуальним стає завдання систематизації 

основних характеристик наноструктурних матеріалів і використовуваних 

нанотехнологій з метою розгляду перспектив їх подальшого розвитку та 

застосування в різних сферах промисловості, в тому числі і при виробництві 

дисплеїв, приладів та пристроїв. Тому, метою роботи є аналіз, виявлення 

основних проблем, а також найбільш перспективних з прикладної і наукової 

точок зору тенденцій в нанотехнологіях, що застосовуються в конструкціях 

сучасних дисплеїв. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Одним з найбільш відомих напрямків застосування наноматеріалів за 

останні роки є використання срібних нанодротів для виготовлення 

електропровідного шару сенсорних дисплеїв, що дозволяє значно збільшити 

гнучкість і прозорість таких елементів, тим самим, збільшуючи контрастність 

і зробивши можливим створення закруглених або навіть таких дисплеїв, що 

згортаються в рулон. Ця технологія стала основою так званої «гнучкої» 

електроніки і найближчим часом дозволить в промислових масштабах 

виробляти надзвичайно міцні дисплеї різного призначення з високою якістю 

зображення. 

Не менш значним стало відкриття в 2004 році явища створення двох 

електронно-діркових пар при поглинанні фотона в ході спостереження за 

нанокристалами селеніду свинцю, що в подальшому лягло в основу 

технології дисплея на квантових точках. Основними перевагами таких 

пристроїв є відсутність підсвічування, висока контрастність, зниження 

енергоспоживання та розширення спектру відображуваної палітри кольорів. 

Однак дана технологія так і не була реалізована в повному обсязі, 

обмежившись лише модернізацією LCD (дисплеїв на рідких кристалах) без 

застосування наночасток провідникових матеріалів. 

Реальним комерційним продуктом є технологія OLED (дисплеї на 

органічних і електролюмінісцентних діодах), що конструктивно нагадують 

квантові дисплеї та складаються з тонких органічних плівок, які розташовані 

між тонкоплівковими провідниками [2]. Розробка заснована на здатності 

деяких органічних матеріалів випромінювати світло під дією електричного 

струму і отримала широке застосування завдяки високій технологічності 

виробництва, а отже, більш низької вартості в порівнянні з технологією LCD. 

У зв'язку з прогресом лазерних і світлодіодних технологій [3] в останнє 

десятиліття отримали якісний стрибок у розвитку HUD (Head-Up display) 

дисплеї - системи, що дозволяють виводити інформацію на прозорі поверхні, 

що знаходяться у фокусі поля зору людини, перед навколишніми об'єктами у 

вигляді додаткового віртуального зображення. Класифікація таких пристроїв 

відбувається за типом використовуваного джерела випромінювання, в якості 

якого можуть виступати ЕПТ (електронно-променеві трубки - технологія, що 

отримала початок в 1940 роках), сучасні світлодіоди та лазери. Останні 



використовуються в сучасних пристроях, які відносять до категорії 

проекційних або голографічних систем, і дозволяють реалізувати візуальне 

виведення інформації безпосередньо на сітківку ока з метою доповнення 

відомостей про навколишнє оточення і поліпшення сприйняття інформації. 

Розширення номенклатури штучних вуглецевих наноматеріалів і їх 

алотропних модифікацій дало змогу якісно поліпшити «твердотільну» 

мікроелектроніку впровадженням елементів, які мають високу 

електропровідність та малу масу, таких як транзистори, логічні вентилі і 

нанодроти. Застосування вуглецевих нанотрубок в дисплеях з електронною 

емісією виведе їх на принципово новий рівень розвитку. 

 

ВИСНОВКИ 

На даний момент найбільш важливим є розвиток технологій створення 

систем, що самоорганізовуються [4] або штучно організованих процесів, що 

відбуваються на атомно-молекулярному рівні, які відкриють доступ до 

синтезу нових наноструктур і отриманню об'єктів нанотехнологій в 

промислових, а не одиничних масштабах. Вирішальну роль при цьому 

відіграє насамперед наявність потрібного інструментарію, в тому числі 

вимірювального. 

Подальшому розвитку нанотехнологій сприяє динамічний аналіз сфер і 

перспектив їх застосування, а також їх забезпечення сучасною 

метрологічною та інструментальною базами. Дотримання цих умов створить 

гарантії існування стійкого ринку нанотехнологій. 

Таким чином, концентрація наукових досліджень в напрямках розвитку 

перспективних наноматеріалів, таких як вуглецеві нанотрубки і срібна 

нанопроволка, незабаром дозволить вивести технологію промислового 

створення дисплеїв на рівень наноелектроніки і отримати нові принципи 

формування зображення. 
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