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Lekkie, wielkoformatowe,
odporne na zniszczenie
i mo˝liwe do zrolowania
wyÊwietlacze to przysz∏oÊç
w dziedzinie mobilnych
zastosowaƒ.

Fot. Philips
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Iwo Nowak

Philips rozwija technologi´

„e-papieru”
W oparciu

o wyniki badaƒ w dziedzinie elektroniki polimerów,
Philips przystàpi∏ do opracowania masowej produkcji ultracienkich, wielkoformatowych, rolowalnych wyÊwietlaczy. Sk∏adajà si´ one z aktywnej
polimerowej matrycy, pokrytej warstwà elektronicznego
atramentu , umieszczonych na wyjàtkowo cienkiej folii. Raport Philips’a na temat obecnego statusu tej technologii ukaza∏ si´ w lutowym numerze magazynu „Nature Materials”.
Lekkie, wielkoformatowe, odporne na zniszczenie i mo˝liwe do zrolowania wyÊwietlacze sà uznawane za przysz∏oÊç pod wzgl´dem ich mobilnych
zastosowaƒ. Dzi´ki swej gi´tkoÊci i minimalnej gruboÊci mogà byç zintegrowane z przedmiotami codziennego u˝ytku, na przyk∏ad z d∏ugopisami. Przewiduje si´, ˝e dost´pnoÊç wyÊwietlaczy znaczàco wp∏ynie na rozwój elektronicznych ksià˝ek, e-gazet czy e-magazynów. Diametralnie
wp∏ynie równie˝ na us∏ugi oferowane przez telefoni´ trzeciej generacji,
które sà obecnie ograniczone kruchymi, ci´˝kimi i sztywnymi wyÊwietlaczami laptopów lub niewielkimi, ma∏o wyrazistymi ekranami telefonów
komórkowych.
Koncernowi Philips zale˝y na rozpocz´ciu seryjnej i masowej produkcji
lekkich i gi´tkich wyÊwietlaczy i dlatego Philips Technology Incubator

trendy

powo∏a∏ wewn´trznà spó∏k´ Polymer Vision dla realizacji tego zadania. Polymer Vision korzysta z wyników
badaƒ, prowadzonych przez lata przez Philips’a na polu zastosowaƒ materia∏ów organicznych w elektronice.
Wyniki tych badaƒ le˝à równie˝ u podstaw funkcjonujàcych ju˝ technologii RFID oraz aktywnych matryc.
Jednym z g∏ównych zadaƒ Polymer Vision jest wytworzenie du˝ych powierzchni tranzystorów cienkowarstwowych (TFT) z polimerów. Takie tranzystory charakteryzujà si´ du˝ym podobieƒstwem charakterystyki
elektrycznej. To, oraz pe∏na plastycznoÊç w projektowaniu uk∏adów, pozwala wykorzystaç do granic mo˝liwoÊci pó∏przewodniki organiczne.
Obecnie Polymer Vision jest w stanie wytworzyç na
bazie organicznej wyÊwietlacz QVGA (320 x 240 pikseli) o przekàtnej 5 cali, rozdzielczoÊci 85 dpi, który
mo˝na zwinàç w rolk´ o Êrednicy 2 centymetrów. Wy-
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wymagajà tak precyzyjnego u∏o˝enia wzgl´dem siebie,
co czyni je wyjàtkowo cienkimi i gi´tkimi . Co wi´cej, dzi´ki wysokiemu kontrastowi
zbli˝onemu do papieru, ostroÊci oraz niskiemu poborowi mocy sà one Êwietnym rozwiàzaniem dla zastosowaƒ zwiàzanych z elektronicznym drukiem.
W rezultacie badaƒ stworzono najcieƒszy, najbardziej
gi´tki wyÊwietlacz na aktywnej matrycy. Zastosowanie
80 000 TFT czyni go najwi´kszym wyÊwietlaczem na
organicznej bazie z pikselami o najmniejszych do tej
pory uzyskanych rozmiarach. Obok gi´tkich wyÊwietlaczy kolejnym wa˝nym blokiem funkcjonalnym ca∏ej
struktury sà rejestry przesuwne, zbudowane na bazie
uk∏adów organicznych. Sà to obecnie najwi´ksze na
Êwiecie funkcjonalne obwody elektroniczne bazujàce
na uk∏adach organicznych. Rejestry b´dà mog∏y byç
produkowane w sposób zbli˝ony do tranzystorów cienkowarstwowych (TFT), co jest znaczàcym post´pem
w tworzeniu kompletnych sterowników z tych samych
sk∏adników co wyÊwietlacz, a co doprowadzi do uzyskania bardziej wytrzyma∏ych i mniej zawodnych wyÊwietlaczy o prostszej budowie.

Fot. Philips

Polymer Vision wytwarza struktury z aktywnà matrycà i rejestry przesuwne korzystajàc ze standardowego
dla AMLCD (Active Matrix LCD) parku maszynowego.
Pozwala to na wykorzystanie zasobu wiedzy i doÊwiadczenia w celu jak najszybszego uzyskania w pe∏ni przemys∏owego procesu. Obecnie Polymer Vision mo˝e
rocznie wyprodukowaç 5 tysi´cy w pe∏ni funkcjonujàcych gi´tkich, zwijanych wyÊwietlaczy. Spó∏ka ta jest
równie˝ w trakcie opracowywania pilota˝owej linii
produkcyjnej.

Êwietlacz sk∏ada si´ z aktywnej matrycy o gruboÊci 25
mikronów oraz wierzchniej warstwy elektronicznego
atramentu (opracowanej przez E-Ink Corporation)
o gruboÊci 200 mikronów. W nowej technologii, warstwy elektronicznego atramentu i aktywnej matrycy,
w odró˝nieniu do tradycyjnej technologii ekranu, nie
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