
Szerves fénykibocsátó panellel szerelt 
mobil eszköz termikus modellezése és 
szimulációja 

Kutatási beszámoló 

Pro Progressio Alapítvány / Ericsson Magyarország Kft. kutatói ösztöndíj 

Kutatói ösztöndíj időtartama: 3 hónap, 2015 május 1-től július 31-ig 

Bevezetés 
 

A modern, hordozható telekommunikációs eszközökben (telefon, tablet) található integrált 

áramkörök disszipációja több watt is lehet, ami a készülék belsejében inhomogén hőmérséklet-

eloszlást hoz létre. A megjelenítő panelek félvezető fényforrásainak elektromos karakterisztikája 

erősen hőmérsékletfüggő. A célom volt, hogy elkészítsem egy mobil eszköz modelljét, és szerves 

fénykibocsátó panelt modellezve megvizsgáljam, hogyan alakul a kibocsátott fény homogenitása. A 

szimulációkat az általam készített, szukcesszív hálózatredukciós módszeren alapuló térszimulátor 

programmal végeztem. 

A modell 
 

Az ábrán egy korszerű mobiltelefon fényképe és a szimulációhoz készített (SUNRED) modellje látható. 

Az elektronikus alkatrészeket összesen 1,1 W disszipáció modellezte. A megjelenítő panel 

modellezéséhez a jelenleg legmodernebbnek számító képernyő technológiát: OLED struktúrát 

használtam. A kijelzőt 100 mA áram hajtotta meg. A környezet 25 °C hőmérsékletű levegő, melyet 10 

W/m2K hőátadási tényező modellezett. 
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Szimulációs eredmények 
 

A bemutatott esetben a struktúra mintegy 10°C-kal melegedett fel a 25°C-os környezethez képest. A 

fénykibocsátó szerves rétegben a hőmérsékleti inhomogenitás elérte a 3°C-ot. A bal oldali ábra az 

eszköz külsején kialakult hőmérséklet-eloszlást mutatja, a jobb oldali ábrán pedig a készülék belseje: 

az áramköri panel és egyéb alkatrészek melegedése látható. 

       

 

A fénykibocsátás homogenitását egybefüggő felületű (pixelekre nem osztott) OLED panelen vizsgálva 

a következőket kapjuk. A fény homogenitásában nincs jelentős mértékű eltérés, a gyakorlatban az 

inhomogenitás nem észrevehető. A legsötétebb részen a fénysűrűség a legvilágosabb rész 

fénysűrűségének 93%-a. 

   

Összegzés 
 

Egy kereskedelmi forgalomban kapható mobiltelefon modelljének elkészítésével és elektrotermikus 

és fotometriai szimulációjával vizsgáltam a készülék kijelzőjének hőmérsékletfüggő viselkedését. Az 

eredeti eszközben alkalmazott LCD képernyő helyett OLED panelt vizsgáltam. A modellben az OLED 

panel egybefüggő, áramgenerátorosan hajtott, hőmérsékletfüggő karakterisztika egyenletekkel leírt 

p-n átmenet volt. A valóságban a panel pixelekre tagozódik, minden pixelt saját tranzisztor vezérel 

áramgenerátoros jelleggel. Ez az egybefüggő felülethez képest sokkal egyenletesebb áramsűrűség-

eloszlást, ezáltal fénykibocsátást tesz lehetővé. Az egyszerűbben modellezhető egybefüggő struktúra 

esetén is azt mutatta ki a szimuláció, hogy a fénykibocsátás kellően homogén, így a komplexebb, 

pixelenként modellezett struktúra elkészítésére nem volt szükség. 

A vizsgálat tehát kimutatta, hogy bár az OLED elektromos és fotometriai karakterisztikája számottevő 

hőmérsékletfüggést mutat, ez, ellentétben az OLED fényforrásokkal, a hordozható 



telekommunikációs eszközökben nem okoz problémát a fénykibocsátás homogenitása 

szempontjából. 
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