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W słynnym czasopiśmie „Nature” w końcu
września pojawił się artykuł relacjonujący
najnowsze osiągnięcia naukowców Philipsa
w dziedzinie elektronicznego papieru (Ro-
bert A. Hayes, B. Johan Feenstra, Video-spe-
ed electronic paper based on electrowetting,

„Nature” Vol. 425, pp. 383-385, 25 Septem-
ber 2003). Nieco wcześniej poinformował
o tym Philips. Podstawowa zasada działania
nowych wyświetlaczy opartych na elektro-
zwilżaniu jest niezmiernie prosta i można ją
przeanalizować za pomocą rysunku 1. Ko-

mórka wyświetlacza umieszczona jest na
białym podłożu. W spoczynku zabarwiony
olej rozlewa się równomiernie po po-
wierzchni elektrody i całkowicie zasłania
białe podłoże. Komórka jest ciemna.

Włączenie napięcia stałego pomiędzy

Płaskie kolorowe wyświetlacze po-
bierające niewiele energii elektrycz-
nej to cel marzeń i wysiłków wielu
konstruktorów. Nietrudno chyba wy-
obrazić sobie kolorowy telewizor
o przekątnej ekranu nawet kilku me-
trów... zwijany w rulon, który można
zawiesić na ścianie w dowolnym
miejscu. Mniejsze kolorowe wyświe-
tlacze osobiste też byłyby zwijane
w rulonik. Taki wyświetlacz po roz-
winięciu mógłyby mieć format arku-
sza A4 czy może A5 i byłby ekranem
osobistego organizera lub raczej cy-
frowego asystenta (PDA - Personal
Digital Assistant) z przeglądarką In-
ternetu, z możliwością wyświetlenia
tekstu i kolorowych rysunków. Byłby
też jednostronicową książką i czaso-
pismem. Służyłby nie tylko do wy-

świetlania obrazów nieruchomych
i wolnozmiennych. Odpowiednio
szybki wyświetlacz stałby się także
przenośnym, osobistym telewizorem
i odtwarzaczem filmów, ale nie z pły-
ty, tylko z modułów pamięci FLASH
(już teraz dostępne są moduły pa-
mięci FLASH o pojemnościach do
2GB, a płyta DVD ma pojemność
4,7GB).
Dobre rozwiązanie kolorowego, pła-
skiego, najlepiej też elastycznego
wyświetlacza zrewolucjonizowałoby
nasze codzienne życie w sposób
trudny do wyobrażenia. Oznaczałoby
też niewyobrażalne zyski dla twór-
ców, właścicieli patentu i producen-
tów takich wyświetlaczy. Nic więc
dziwnego, że z wielu powodów
w licznych ośrodkach uniwersytec-

kich i laboratoriach firmowych pod-
jęto intensywne prace nad takimi
płaskimi wyświetlaczami. W EdW
3/2001 na stronie 104 zamieszczony
był obszerny artykuł Elektroniczny
papier, opisujący płaskie wyświetla-
cze nazywane e-papierem. W mię-
dzyczasie zaprezentowano też inne
prototypy, działające na rozmaitych
zasadach. Ostatnio bardzo interesu-
jącą koncepcję elektronicznego pa-
pieru - płaskiego kolorowego, szyb-
kiego wyświetlacza opartego na
technologii elektrozwilżania (elec-
trowetting) zaproponowali badacze
pracujący w laboratoriach Philipsa.
Ich rozwiązanie może stać się prze-
łomem i zapoczątkować niewyobra-
żalne zmiany naszego życia.
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elektrodę a wodę powoduje zmianę zwilżal-
ności i kropelka oleju stara się przybrać ksz-
tałt nieco zbliżony do kuli. Oznacza to, że
komórka staje się w dużej części przezroczy-
sta i odsłania większą część białego podłoża
– piksel obrazu staje się jasny. Oczywiście
zabarwiony olej pozostaje w komórce, przez
co nie jest możliwe odsłonięcie całego białe-
go podłoża i widoczna jest „skupiona” kro-
pelka barwnika – patrz fotografia 2, jednak
poszczególne komórki mają małe wymiary,
a oko obserwatora uśrednia obraz, przez co
końcowy efekt jest dobry. 

Rysunek 3, wykorzystujący oryginalne ma-
teriały firmowe, pokazuje bardzo prosty
przykład napisu uzyskanego z prymitywną
matrycą 5x3 o dużych komórkach. Patrząc na
rysunek z bliska, można zobaczyć szczegóły
związane z opisaną zasadą działania. Wystar-
czy na rysunek ten popatrzeć z daleka, a wte-
dy oko uśredni obraz i napis będzie dobrze
czytelny. Nieporównanie lepszy efekt uzy-
skuje się, gdy komórki-piksele są wielokrot-
nie mniejsze. A w opisywanej technologii
można wykonywać wyświetlacze o rozdziel-
czości do 160dpi, czyli lepszej, niż mają
współczesne kolorowe gazety codzienne.

W układzie można też uzyskać odcienie
pośrednie. Występują one przy pośrednich
wartościach przyłożonego napięcia sterujące-
go – zależnie od napięcia ciemny olej odsłania
mniejszy lub większy fragment białego podło-
ża. Po zaniku napięcia sterującego układ szyb-
ko wraca do „ciemnego” stanu wyjściowego.

Podstawą omawianej koncepcji jest za-
chowanie maleńkich kropelek oleju umie-
szczonego między wodą a hydrofobowym
(odpychającym wodę) podłożem. Zarówno

warstwa hydrofobowa-izolator, jak i elektro-
da muszą być i są przepuszczalne dla światła,
ponieważ komórka wykorzystuje światło
odbite i jest umieszczona na białym podłożu,
które to światło dobrze odbija. Fluoropolime-
rowa warstewka hydrofobowa będąca jedno-
cześnie izolatorem elektrycznym ma grubość
poniżej 1µm. Sąsiadująca przewodząca prąd
elektroda wykonana jest jako jeszcze cień-
sza, mianowicie 15-nanometrowa warstewka
ITO (tlenek indu i cyny). Istotny wpływ na
właściwości komórki ma też ilość oleju,
a tym samym grubość warstwy barwnika

w spoczynku. Czym war-
stwa oleju jest cieńsza, tym
mniejsze jest wymagane
napięcie sterujące. Ale zbyt
mała ilość barwnika (zbyt
cienka warstwa oleju) dała-
by za słabe krycie (optycz-
ne). W prezentowanych
wyświetlaczach grubość
warstwy barwnika w spo-

czynku wynosi około 10µm. Po dołączeniu
napięcia elektrycznego zabarwiony olej prze-
mieszcza się i odsłania 70...90% powierzch-
ni białego podłoża, jak pokazuje fotografia 2.

Właśnie dzięki optymalnej ilości barwni-
ka oraz znikomej grubości warstw przezro-
czystych uzyskuje się małe straty światła,
a tym samym znaczny kontrast i dobrą ja-
sność obrazu.

Pole elektryczne powoduje tu niejako
zmiany zwilżalności. W takim wyświetlaczu
główną rolę odgrywają napięcia powierzch-
niowe na granicy ośrodków: wody, oleju
i hydrofobowego podłoża. Jak wiadomo
z lekcji fizyki, każdy układ dąży do stanu
o jak najmniejszej energii. W stanie spoczyn-
ku taki stan najmniejszej energii występuje
właśnie przy obecności równomiernego sty-
ku między wodą a olejem oraz olejem a hy-
drofobowym podłożem – rysunek 1a.

Włączenie napięcia między wodę a „dol-
ną” elektrodę powoduje pojawienie się no-
wego składnika – energii elektrycznej, wyra-
żonej znanym wzorem (E = 0,5 CU2). Pojem-
ność występuje tu między wodą a „dolną”
elektrodą. W tej nowej sytuacji układ może
zmniejszyć swą energię całkowitą przez
utworzenie styku między wodą a hydrofobo-
wym izolatorem, a to następuje przy przesu-
nięciu oleju „na bok” (rysunek 1b). Związa-
ne to jest też ze zmianą pojemności między
elektrodami.

Zachowanie oleju wynika z równoważe-
nia sił: elektrycznych (związanych z warto-
ścią przyłożonego napięcia elektrycznego
i pojemnością między wodą a „dolną” elek-
trodą) oraz sił związanych ze zjawiskiem
włoskowatości i napięcia powierzchniowego.
W obecności napięcia elektrycznego po-
wierzchnia hydrofobowa, czyli „nieprzyja-
zna” dla wody, styka się z wodą, ale niejako
z przymusu, niechętnie. Odłączenie napięcia

elektrycznego powoduje szybki powrót do
stanu spoczynkowego (rysunek 1a) głównie
właśnie dlatego, że powierzchnia hydrofobo-
wa zgodnie z nazwą nie lubi wody i woli od-
dzielić się od niej warstwą oleju.  

Z faktu równoważenia sił wynika także, iż
chwilowy stan równowagi, a wiec kształt
kropli oleju zależy od wartości przyłożonego
napięcia. Czym wyższe napięcie, tym bar-
dziej „skupiona” będzie kropelka oleju. Co
niezmiernie ważne w praktyce, stopniowa
zmiana napięcia sterującego powoduje stop-
niowe zmiany kształtu plamki oleju, umożli-
wiając uzyskanie odcieni pośrednich między
ciemnym stanem wyłączenia i jasnym (prze-
zroczystym) stanem włączenia. Rysunek 4
pokazuje zależność stopnia (współczynnika)
odbicia światła (w tym wypadku o długości
fali 550nm) i wynikającego stąd kontrastu,
od napięcia sterującego dla określonego
barwnika i światła monochromatycznego
(550nm). Czym wyższe napięcie, tym jaśniej
prezentuje się dana komórka. Choć przy ma-
łych napięciach komórka nie reaguje, w za-
kresie napięć sterujących większych niż
5V charakterystyka jest w przybliżeniu linio-
wa. Co dodatkowo ważne w praktyce, histe-
reza jest niewielka, co daje nadzieję na uzy-
skanie precyzyjnej kontroli nad obrazem.

Ważną cechą każdego wyświetlacza jest
szybkość reakcji. Niektóre wcześniejsze roz-

wiązania e-papieru, oparte na przemieszcza-
niu się cząstek barwnika, oferują na tyle ma-
łą szybkość, że niemożliwe jest wyświetlenie
na nich ruchomych obrazów. Żeby wyświe-
tlacz nadawał się do wyświetlenia obrazów
ruchomych – filmu, czas reakcji musi być
krótki, rzędu 10...20ms. Tylko wtedy w ciągu
sekundy uda się wyświetlić kilkadziesiąt ko-
lejnych obrazów dających wrażenie ruchu.
Opisywane wyświetlacze mają taki właśnie
czas zmiany stanu, co otwiera drogę do sze-
rokiego stosowania ich także do wyświetla-
nia filmów.

Warto dodać, iż poszczególne komórki,
które są pikselami obrazu, muszą mieć małe
wymiary, rzędu mikrometrów, do co najwy-
żej 1...2 milimetrów. Tylko w przypadku tak
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małych komórek i zawartych w nich maleń-
kich kropelek barwionego oleju (objętości
rzędu nanolitra), siły napięcia powierzchnio-
wego są znacznie silniejsze od sił grawitacyj-
nych, dzięki czemu wyświetlacz może prawi-
dłowo pracować przy dowolnym położeniu
(orientacji) w przestrzeni. Przy komórkach
o większych wymiarach różnice gęstości ole-
ju i wody mogłyby spowodować grawitacyj-
ne przemieszczanie się oleju i wody przy róż-
nych orientacjach względem kierunku dzia-
łania pola grawitacyjnego.

Ponadto od wielkości komórki i ilości ole-
ju zależy szybkość reakcji wyświetlacza.
Twórcy wyświetlacza o wymiarach komórki
0,25x0,25mm uzyskali szybkość włącza-
nia/wyłączania rzędu 12...13ms, co z powo-
dzeniem wystarcza do odtwarzania rucho-
mych obrazów.

Wcześniejsze opracowania wykorzystują-
ce opisaną koncepcję zawierały hydrofobo-
wy izolator, który był znacznie grubszy,
przez co wymagały znacznie wyższych na-
pięć sterujących oraz dawały gorszy kontrast
z uwagi na większe pochłanianie światła.

Zastosowanie cienkiego fluoropolimero-
wego izolatora dało radykalną poprawę para-
metrów i otworzyło drogę, a przynajmniej
zbliżyło do zastosowań praktycznych.

Rysunek 5 pochodzący z materiałów in-
formacyjnych Philipsa pokazuje przekrój
przykładowego wyświetlacza.

Kolor
Wspomniany olej nie musi być zabarwiony
na kolor czarny. Można stosować różne ro-
dzaje oleju oraz rozmaite typy i kolory barw-
ników. Opisana idea może więc być w prosty
sposób wykorzystana do realizacji wyświe-
tlaczy pełnokolorowych. Tu trzeba jednak
odnotować istotną różnicę w stosunku do
wyświetlaczy LCD. Ogromna większość ko-
lorowych wyświetlaczy LCD to wyświetla-
cze transparentne, zawierające dodatkowe
źródło białego światła umieszczone z tyłu
ekranu – patrz rysunek 6. Elementy ekranu,
kolorowe piksele, zawierają filtry w kolorach
RGB (red, green, blue) i selektywnie oddzia-
łują na światło przechodzące – przepuszcza-
ją je lub nie. W efekcie ekran świeci wła-
snym światłem (ściślej przefiltrowanym
światłem lampy podświetlającej). Wykorzy-
stuje się wtedy tzw. addytywne tworzenie
barw. Podobnie jest w lampach kineskopo-
wych (CRT – Cathode Ray Tube), stosowa-
nych w telewizorach i monitorach, gdzie też

występują elementy
świecące w kolorach
RGB.

Jak wskazuje rysu-
nek 1, omawiany pa-
pier elektroniczny nie
wykorzystuje światła
przechodzącego, tylko
odbite światło otocze-
nia, podobnie jak druk
na papierze (czy wy-
świetlacze LCD w ze-
garkach cyfrowych).
W takim przypadku
wykorzystuje się tzw.
subtraktywne tworze-
nie barw, gdzie barwniki na papierze nie
świecą, tylko odbijają lub pochłaniają świa-
tło o określonych barwach podstawowych,
przy czym te kolory podstawowe to nie
RGB, tylko tak jak w przypadku klasycznego
druku na papierze – kolory triady CMY (cy-
jan, magenta, yellow). Wyświetlacze zawie-
rające punkty o kolorach CMY lub z dodat-
kowym kolorem czarnym (CMYK) mogą
służyć do wytwarzania pełnokolorowych ru-
chomych obrazów. Rysunek 7 pokazuje taką
czterokolorową komórkę – element koloro-
wych wyświetlaczy.

„Podwójny”kolor
Proste rozwiązanie z trzema lub czterema ko-
lorami podstawowymi, pokazane na rysunku
7 nie gwarantuje dobrego kontrastu. Powód
jest prosty: każdy punkt obrazu związany jest
tylko z jednym kolorem podstawowym,
a wykorzystywana jest subtraktywna metoda
tworzenia barw, polegająca na pochłanianiu
światła o określonej barwie. Nieco inaczej
jest w przypadku klasycznego druku na pa-
pierze, gdzie farby w kolorach CMY(K) są
nakładane na siebie, więc w danym punkcie
mogą znajdować się barwniki we wszystkich
kolorach podstawowych jeden bezpośrednio
na drugim i wtedy dany punkt może pochło-
nąć światło o wszystkich barwach (dając głę-
boką czerń). W prostym rozwiązaniu według
rysunku 7 nie jest możliwe współdziałanie
w jednym punkcie wszystkich barwników.

Konstruktorzy omawianego elektronicznego
papieru dążąc do uzyskania możliwie najlep-
szych efektów  zaproponowali sprytne roz-
wiązanie pośrednie. Nie mogąc umieścić
w jednym punkcie trzech lub czterech barw-
ników jeden nad drugim, proponują umie-
szczenie w każdym punkcie dwóch barwni-
ków i dodatkowego filtru w trzecim kolorze
triady. Idea pokazana jest w uproszczeniu na
rysunku 8. Wykorzystane są tu barwniki
w kolorach CMY. Jeden piksel obrazu składa
się tu z trzech tego rodzaju subpikseli,
z których każdy zawiera barwniki w dwóch
z trzech kolorów. Oczywiście w każdym sub-
pikselu można niezależnie sterować jasno-
ścią tych dwóch kolorów. Na fotografii 9 po-
kazany jest prototyp z barwnikami w kolorach
CM (cyjan, magenta). Jeden piksel pełnoko-
lorowego wyświetlacza zawierałby subpikse-
le o budowie jak na rysunku 10.  W ten spo-
sób, biorąc rzecz w uproszczeniu, barwnik
danego koloru występuje nie na 1/3 po-
wierzchni, tylko na 2/3 powierzchni, co po-
zwala uzyskać lepsze nasycenie koloru i kon-
trast. Pomysł z dwoma barwnikami i dodat-
kowym filtrem zdecydowanie poprawia wła-
ściwości takiego wyświetlacza, wykorzystu-
jącego światło odbite, podobnie jak druk na
papierze.

Inaczej, mimo wszystko znacznie lepiej,
jest w przypadku tych wyświetlaczy LCD
i CRT, gdzie punkty w kolorach RGB świecą
własnym światłem (patrz rysunek 6) – tu
uzyskiwany kontrast wynika między innymi
z maksymalnej jasności ich świecenia. Są też
wykorzystywane wyświetlacze LCD RGB
bez podświetlającego źródła światła, wyko-
rzystujące światło odbite, podobnie jak oma-
wiany e-papier. I takie odbiciowe wyświetla-
cze (reflective displays) z filtrami w kolorach
RGB dają obraz zdecydowanie gorszy,
nie tylko od klasycznych podświetlanych
wyświetlaczy LCD RGB, ale też gorszy od
omawianych w artykule wyświetlaczy
z podwójnymi barwnikami CMY.
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Koncepcja dwukolorowych subpikseli
z rysunku 10 jest obiecująca, bo już teraz, na
początku drogi swego rozwoju, daje wyniki
znacznie lepsze niż analogiczne rozwiązania
według innych koncepcji.

W tym miejscu warto wyjaśnić pewne
nieporozumienia. W materiałach firmowych
opisujących e-papier podane są w zasadzie
słuszne stwierdzenia, że po dopracowaniu
technologia da się zaadaptować do produkcji
pełnokolorowych wyświetlaczy o wysokiej ja-
sności, przewyższających możliwościami
obecnie stosowane rozwiązania ciekłokrysta-
liczne czy powstające technologie.

Stwierdzenie to jest słuszne tylko w przy-
padku wyświetlaczy ciekłokrystalicznych re-
fleksyjnych, czyli odbiciowych, wykorzystu-
jących odbite światło otoczenia, ale nie w od-
niesieniu do popularnych dziś ciekłokrysta-
licznych wyświetlaczy transparentnych bu-
dowanych według rysunku 6. Takie klasycz-
ne wyświetlacze ciekłokrystaliczne RGB
z wbudowanym podświetlaczem (stosowane
np. w laptopach, kamerach, aparatach cyfro-

wych) były i długo będą dawać obraz dużo
lepszy od omawianego e-papieru i od wy-
świetlaczy LCD RGB bez podświetlacza.

Warto też wspomnieć o niezbyt precyzyj-
nych sformułowaniach w polskich materia-
łach dotyczących nowego e-papieru. Miano-
wicie pojawia się tam określenie odblasko-
we, przypominające papier wyświetlacze.
Słowo odblaskowe może wprowadzić
w błąd. W języku polskim określenie odbla-
skowy wskazuje, że element w szczególny
i wyjątkowo intensywny sposób odbija świa-
tło (farby odblaskowe, litery z folii odblasko-
wej, odblaskowe znaki drogowe). Tymcza-
sem omawiany e-papier nie ma takich odbla-
skowych właściwości. Nieścisłość wzięła się
z niefrasobliwego przetłumaczenia angiel-
skiego reflective display, które należałoby
przetłumaczyć raczej jako wyświetlacz odbi-
ciowy czy  opisowo jako wyświetlacz niewy-
magający podświetlacza. 

Ale niezależnie od mniej czy bardziej
szczęśliwej nazwy fakt, że wyświetlacz nie
wymaga tylnego podświetlenia jest niezmier-

nie ważną zaletą. Klasyczne podświetlane
wyświetlacze LCD zużywają dużą ilość ener-
gii – przekonują się o tym boleśnie użytkow-
nicy kamer i aparatów cyfrowych, przy czym
praktycznie cała ta energia zużywana jest
przez lampę podświetlającą, a nie przez same
struktury LCD, które jak wiadomo, są stero-
wane napięciowo. I właśnie omawiany e-pa-
pier wykorzystujący elektrozwilżanie może
się tu okazać groźnym konkurentem dla róż-
nych typów wyświetlaczy, ponieważ też jest
sterowany napięciowo, nie wymaga energo-
chłonnego podświetlenia, a w odróżnieniu od
podobnych rozwiązań jest bardzo szybki,
więc nadaje się do wyświetlania obrazów ru-
chomych (filmów). Wyświetlacz może
również być bardzo cienki, a po dopracowa-
niu kolorowy obraz będzie miał jakość (ja-
sność, kontrast, kolory) porównywalną z kla-
sycznym wydrukiem na papierze. Właśnie ze
względu na te kluczowe zalety warto śledzić
rozwój wyświetlaczy wykorzystujących
światło odbite, czyli niewymagających ener-
gożernego tylnego podświetlacza.

Nieco więcej informacji o zjawisku oraz
wyświetlaczach wykorzystujących efekt
elektrozwilżania można znaleźć pod adresa-
mi:
www.research.philips.com/InformationCen-
ter/Global/FArticleDetail.asp?lArticle-
Id=2817
oraz:
www.ee.duke.edu/Research/microfluidics/

Piotr Górecki

Rys. 10

CCoo ttoo jjeesstt??
Na zdjęciach zaprezentowane są dwa urządzenia, które były opisywane na łamach naszego pisma w czasie ostat-
nich 6 miesięcy. Aby konkurs nie był zbyt łatwy, przedstawiamy tylko fragment zdjęcia. Należy zgadnąć lub od-
szukać w swoich archiwalnych numerach EdW: 

Co to jest za układ? Do czego służy? W którym numerze EdW był opisywany? 
Rozwiązania zawierające wszystkie odpowiedzi należy nadsyłać w ciągu 45 dni od chwili ukazania się tego

numeru EdW. 
Rozwiązania powinny być opatrzone dopiskiem „Co to jest?” oraz numerem tego wydania EdW. Wśród osób,

które nadeślą prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrody w postaci kitów AVT. 

Rozwiązanie konkursu „Co to jest?” z sierpnia 2003
Pierwsza fotografia przedstawia „Uniwersalny timer START/STOP”, układ został przedstawiony w Forum

Czytelników w EdW 7/2003.
Druga fotografia prezentuje „twór łączący w sobie funkcję zegara, kalendarza i terminarza”. Jest to model 

Michała Koziaka zaprezentowany w Szkole Konstruktorów w EdW 8/2003.
Nagrody tym razem wylosowali: Mariusz Wijdyła z Kruszwicy, Paweł Gryglik z Zielonej Góry, 

Tomasz Brajewski ze Srogowa Górnego, Bartłomiej Czachorowski z Białegostoku, Edward Bereda z Kato-
wic i Eliza Kowalska z Gdyni.


