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1. Wprowadzenie 
 

Organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED - Organic Light Emitting Diode) są  

powierzchniowymi źródłami światła, w którym grubość aktywnych warstw - polimerów - na 

ogół jest nie większa niż 500 nm. 

Pierwszy raz  zjawisko elektroluminescencji w materiałach organicznych zostało 

zaobserwowane w 1950 r. przez Francuza André Bernanose, który wraz ze swymi 

współpracownikami z Uniwersytetu w Nancy zauważył słabe świecenie warstwy materiału 

organicznego (pochodna akrydyny - oranż akrydynowy) po przyłożeniu do niej wysokiego 

napięcia przemiennego (AC) [1-3]. 

W innym materiale organicznym w roku 1963 elektroluminescencję zaobserwował Martin 

Pope. Elektroluminescencję w foliach polimerowych odkrył jako pierwszy Roger Partridge 

w National Physical Laboratory w Wielkiej Brytanii. Badana przez niego struktura składała 

się z warstwy polimerowej ( n-winylokarbazol ) o grubości 2,2 mikrometrów, która 

znajdowała się między dwoma elektrodami metalicznymi z przyłożonym do nich 

napięciem. Opisana struktura została opatentowana w 1975 r., a wyniki swych badań i 

opublikował on w 1983 roku [2].  

Pierwsze odkrycia elektroluminescencji w materiałach organicznych i badania 

prowadzone w latach 60. i 70. XX wieku, nie rokowały większych nadziei na ich 

wykorzystanie w praktyce. Ta sytuacja uległa jednak zmianie po publikacjach Ching W. 

Tanga i Stevena Van Slyke.  

W latach 90. XX wieku w kilku laboratoriach badawczych podano do publicznej 

wiadomości, że udało się im uzyskać efekt świecenia w luminoforze z materiałów 

organicznych, analogiczny do występującego w przyrządach elektroluminescencyjnych oraz, 

że na ich bazie zbudowano prototyp wyświetlacza.  

Jednym z pierwszych związków organicznych, w których odkryto zjawisko emisji światła 

pod wpływem oddziaływania zewnętrznego pola elektrycznego, był polifenylenowinylen. 

Okazało się, że ten przewodzący polimer może pod wpływem przyłożonego napięcia 

emitować światło zielone lub żółtozielone. 

Pierwszy działający monochromatyczny ekran OLED pojawił się w 1996 roku za sprawą 

firmy Cambridge Display Technology. Konstrukcja ta wówczas pozostawiała jeszcze dużo do 

życzenia, zwłaszcza jeśli chodzi o efektywność świecenia. Dopiero w 1998 roku opracowano 

organiczne, świecące na zielono diody OLED, które cechowały się wystarczającą 

efektywnością konwersji energii elektrycznej na światło. 

Szybki rozwój technologii OLED datuje się od 2000 roku, kiedy to tajwańska firma 

RiTEK Display Technology rozpoczęła budowę pierwszej fabryki produkującej 

monochromatyczne, świecące na zielono wyświetlacze SMOLED do telefonów 

komórkowych.  

W 2002 roku pojawiły się pierwsze panele AMOLED (Active Matrix OLED) z aktywną 

matrycą sterującą, opracowaną przez firmę Kodak.  

W październiku 2007 r. firma Sony zademonstrowała prototyp telewizora wykonanego w 

technologii OLED. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Physical_Laboratory_(United_Kingdom)
http://en.wikipedia.org/wiki/N-Vinylcarbazole
http://ortografia4.appspot.com/wiki/Zjawisko
http://ortografia4.appspot.com/wiki/%C5%9Awiat%C5%82o
http://ortografia4.appspot.com/wiki/Polifenylenowinylen
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2. Zasada działania organicznych diod elektroluminescencyjnych  

 

W praktyce do budowy ekranów OLED wykorzystywać można dwa rodzaje materiałów. 

Pierwszym z nich są "świecące" polimery LEP (ang. Light Emitting Polymers) (rys. 1). Te 

materiały używane są do produkcji ekranów o przekątnych większych niż dziesięć cali. Do 

produkcji mniejszych ekranów, takich, które montowane są w telefonach komórkowych i 

smartfonach,  używa się materiałów organicznych o stosunkowo krótkich łańcuchach. 

Powinien w nich występować tzw. układ wielokrotnych wiązań sprzężonych (ang. conjugated 

bonds), czyli w takich cząsteczkach istnieją naprzemiennie pojedyncze i podwójne wiązania 

między atomami węgla. 

 
Rys. 1. Przykłady używanych do produkcji wyświetlany OLED wybranych polimerów LEP 

nazywanych też  polimerami przewodzącymi lub metalami organicznymi  [4]. 

 

Należy zaznaczyć, że ekrany OLED wykorzystujące polimery LEP często nazywa się w 

literaturze ekranami P-OLED (Polymer OLED), zaś te, które zbudowane są na bazie 

polimerów o „krótkich” molekułach - ekranami SMOLED (Small Molecule OLED), jednak w 

obu przypadkach przyjęło się korzystać z uproszczonej nazwy: OLED. 

Organiczne diody elektroluminescencyjne (rys. 7.2) zwykle wytwarza się w ten sposób, 

że na podłoże przezroczyste (7) (folia lub szkło) nanosi się przezroczystą elektrodę 

przewodzącą - anodę (6) (warstwa ITO - Indium Tin Oxide), na której z kolei wytwarza się 

specjalną warstwę transportową dla dziur (5); kolejna warstwa to półprzewodnik organiczny 

typu n (4) (polipropylowinylen) i na nią nanosi się drugą warstwę polimerową - 

półprzewodnik organiczny typu p (3) (warstwa emisyjna - cyjanopolipropylowinylen). 

Następna warstwa jest specjalną warstwą transportową dla elektronów (2), a ostatnią warstwę 

stanowi górna elektroda (1) (katoda;  zwykle Al + Ca).  
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Przyłożenie napięcia do takiej struktury powoduje przepływ elektronów od katody do 

anody, zatem z katody przejdą elektrony do warstwy emisyjnej, natomiast anoda pobierze 

elektrony z warstwy przewodzącej, czyli z anody przejdą dziury elektronowe do warstwy 

emisyjnej. 

W momencie spolaryzowania złącza w kierunku przewodzenia, warstwa emisyjna jest 

naładowana ujemnie, jednocześnie warstwa przewodząca staje się dodatnia, gdyż ma nadmiar 

dodatnio naładowanych dziur. Oddziaływanie elektrostatyczne przyciąga elektrony i dziury, 

które ze sobą rekombinują. Dzieje się to w obszarze tzw. warstwy emisyjnej, gdyż dziury w 

półprzewodnikach organicznych są bardziej mobilne niż elektrony (odwrotnie niż w 

przypadku półprzewodników nieorganicznych). W momencie rekombinacji elektron 

przechodzi na niższy poziom energetyczny, czemu towarzyszy emisja promieniowania 

elektromagnetycznego w zakresie widma widzialnego. Dlatego warstwa ta nazywana jest 

emisyjną. 

 
 

Rys. 2. Struktura organicznej diody elektroluminescencyjnej (OLED): 1 - elektroda metaliczna 

(katoda), 2 - warstwa transportowa dla elektronów, 3 - półprzewodnik  organiczny (n), 

 4 - półprzewodnik organiczny (p), 5 - warstwa transportowa dla dziur,  

6 - elektroda  przezroczysta (anoda)[2]. 

 

Dioda OLED nie świeci przy zaporowym spolaryzowaniu złącza, ponieważ dziury 

elektronowe przemieszczają się do anody, a elektrony do katody, tak więc oddalają się od 

siebie i nie rekombinują. Jako materiał anody zwykle wykorzystywany jest ITO (Indium Tin 

Oxide - roztwór stały tlenku indu (III) i tlenku cyny (IV)). Jest on przezroczysty dla światła i 

posiada wysoką pracę wyjścia co sprzyja przemieszczaniu dziur do warstwy polimerowej. 

Metale takie jak glin i wapń są często wykorzystywane do tworzenia katod, ponieważ 

posiadają niską pracę wyjścia sprzyjającą wstrzykiwaniu elektronów do warstwy polimerowej 

[1, 2]. 

Warstwy złożone z cząstek organicznych polimerów przewodzących mają poziom 

przewodzenia prądu elektrycznego w zakresie między izolatorami, a przewodnikami, z tego 

względu nazywane są one półprzewodnikami organicznymi. 

Na rysunku 3 (a i b) pokazano charakterystykę prądowo-napięciową, charakterystykę 

luminancji diody w funkcji przyłożonego do niej napięcia oraz charakterystykę widmową 

emitowanego przez nią światła, dla typowej diody OLED. 

Warto również zauważyć, że warstwy polimerów, w stanie nieaktywnym, gdy nie 

emitują światła, stają się przezroczyste, a ich przepuszczalność jest na poziomie 70% lub 

więcej.  
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Rys. 3. Charakterystyki typowej organicznej diody elektroluminescencyjnej (OLED): 

a) charakterystyka prądowo-napięciowa i charakterystyka luminancji w funkcji napięcia; 

b) charakterystyka widmowa światła zielonego emitowanego przez diodę OLED [5]. 

 
Najczęściej podkreślaną zaletą ekranów OLED jest ich bardzo dobre odwzorowanie 

barw. To bardzo dobre odwzorowanie barw wynika z konstrukcji pojedynczego punktu 

obrazowego, czyli piksela. Oprócz trzech tradycyjnych subpikseli świecących w 

podstawowych barwach RGB (czerwonym, zielonym i niebieskim), dodatkowo w pikselu 

umieszcza się subpiksel święcący na biało. Element obrazowy świecący na biało w znaczący 

sposób poprawia właśnie odwzorowanie kolorów. Co więcej, jego wyprodukowanie w 

technologii OLED nie stanowi żadnego problemu, gdyż wystarczy dobrać odpowiedni 

polimer LEP emitujący światło białe o żądanej temperaturze barwowej. Ponadto takie światło 

białe nie zawiera promieniowania nadfioletowego ani podczerwonego. 

Pierwszym produkowanym seryjnie urządzeniem wyposażonym w wyświetlacz typu 

OLED był komputer kieszonkowy – palmtop (PDA, Personal Digital Assistant) firmy Sony o 

symbolu CLIE PEG-VZ90, którego ekran miał przekątną 3,8 cala, rozdzielczość 480 × 320 

pikseli oraz luminancję  150 cd/m².  

W październiku 2007 r. firma Sony pokazała prototyp telewizora wykonanego w 

technologii OLED. Telewizor ten o symbolu XEL-1, miał przekątną 11 cali, rozdzielczość 

960 × 540 pikseli, kontrast 1000000:1 oraz grubość 3 mm [2]. 

Zastosowanie w telewizorach technologii OLED ma szereg zalet w porównaniu z 

powszechnie stosowaną technologią LCD. Przede wszystkim jest tutaj mniejszy pobór energii 

przy wyświetlaniu ciemnego obrazu jak również znacznie krótszy jest też czas reakcji (dla 

OLED ok. 0,01 ms, a dla LCD w zakresie  2-12 ms) [2, 5]. Poza tym, dzięki prostocie 

budowy i braku podświetlania, szacuje się, że koszty produkcji również będą wyraźnie niższe. 

Najczęściej podkreślaną zaletą ekranów OLED jest ich bardzo dobre odwzorowanie 

barw. Bez trudności, nawet najmniej zaawansowane technologicznie modele, osiągają 

przestrzeń barwną Adobe RGB, wymaganą do profesjonalnych zastosowań graficznych. To 

bardzo dobre odwzorowanie barw wynika z konstrukcji pojedynczego punkt obrazowego, 

czyli piksela. Oprócz trzech tradycyjnych subpikseli świecących w podstawowych barwach 

RGB (czerwonym, zielonym i niebieskim), dodatkowo w pikselu umieszcza się subpiksel 

święcący na biało. Element obrazowy świecący na biało w znaczący sposób poprawia właśnie 

odwzorowanie kolorów. Co więcej, jego wyprodukowanie w technologii OLED nie stanowi 

żadnego problemu, gdyż wystarczy dobrać odpowiedni polimer LEP emitujący światło białe o 

żądanej temperaturze barwowej. Ponadto takie światło białe nie zawiera promieniowania 

nadfioletowego ani podczerwonego. 
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Wpływ na kolorystykę ma też fakt, że do budowy czerwonego, niebieskiego i zielonego 

subpiksela w wyświetlaczach OLED nie używa się barwnych filtrów, tak jak ma to miejsce w 

matrycach LCD. Punkty w OLED-ach świecą "od razu" światłem o odpowiedniej, dobranej 

przez inżynierów kolorystyce. 

W praktyce do budowy ekranów OLED wykorzystać można dwa rodzaje materiałów. 

Pierwszym z nich są "świecące" polimery LEP (ang. Light Emitting Polymers). Te materiały 

używane są do produkcji ekranów o przekątnych większych niż dziesięć cali. Do produkcji 

mniejszych ekranów, takich, które montowane są w telefonach komórkowych i smartfonach,  

używa się materiałów organicznych o stosunkowo krótkich łańcuchach. Należy zaznaczyć, że 

ekrany OLED wykorzystujące polimery LEP często nazywa się w literaturze ekranami P-

OLED (Polymer OLED), zaś te, które zbudowane są na bazie polimerów o „krótkich” 

molekułach - ekranami SMOLED (Small Molecule OLED), jednak w obu przypadkach 

przyjęło się korzystać z uproszczonej nazwy: OLED. 

Najistotniejszą wadą wyświetlaczy wytwarzanych w technologii OLED jest to, że 

trwałość takich materiałów organicznych jest niezbyt duża, i w związku z tym szacowany 

obecnie czas pracy wyświetlaczy jest od około 5000 do 10000 godzin. Ostatnio pojawiły się 

jednak doniesienia o uzyskaniu, w warunkach laboratoryjnych, czasu pracy OLED nawet na 

poziomie stu tysięcy godzin [1, 2]. 

 

3. Procesy starzeniowe w strukturach OLED 
  

Struktury elektroluminescencyjne OLED podlegają procesom starzeniowym, które zależą 

od wielu czynników. Zastosowane pole elektryczne, także klimatyczne warunki pracy, czyli 

temperatura i wilgotność, powodują nieodwracalne zmiany w strukturze elektroluminoforów. 

To z kolei jest przyczyną systematycznego spadku luminancji emitowanego światła. 

Pomimo prowadzonych badań dotyczących głównych mechanizmów powodujących 

degradację takich struktur, mechanizmy te nie są jeszcze dobrze poznane [6].  

Jednym z największych problemów dotyczących struktur OLED jest jeszcze niezbyt duża 

trwałość takich struktur, która jest wyraźnie mniejsza niż trwałość nieorganicznych diod LED. 

W literaturze światowej można znaleźć wiele publikacji opisujących spadek luminancji 

emitowanego światła spowodowany procesem starzenia [6-10], a w jednej z nich autorzy 

przyjęli, że dla struktury OLED luminancja L, wraz z upływem czasu t zmniejsza się zgodnie 

z zależnością wykładniczą [6]: 
 

                                             ])/exp[(/ 0 tLL                                                   (1) 
 

gdzie L0 jest początkową wartością luminancji,  β - jest parametrem stałym dla danej 

struktury, a τ - jest stałą czasową procesu spadku luminancji. W takim modelu, aby określić 

czas, po którym luminancja osiągnie 50% wartości początkowej (jest to umownie przyjęty 

czas pracy), należy określić wartości parametrów β i τ. Parametry te mają jednak różne 

wartości, gdy zmieni się wartość natężenia prądu przepływającego przez badaną strukturę, co 

utrudnia obliczenie przewidywanego czasu pracy. 

W niniejszym opracowaniu został zaproponowany model matematyczny opisujący proces 

starzenia zachodzący w strukturach elektroluminescencyjnych OLED, który w sposób  

zadowalający opisuje starzenie się takich struktur i pozwala na obliczenie czasu, po którym 

luminancja emitowanego światła osiąga poziom 50% swej wartości początkowej. 

      Przyjęto tutaj, że luminancja L zmienia się w czasie, zgodnie z zależnością: 
 

                                                        )/exp(0 tLL                                                                 (2) 
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przy czym założono, że wartość parametru τ zmniejsza się wraz ze wzrostem natężenia prądu 

I płynącego przez strukturę OLED, zgodnie z wzorem: 
 

                                                              
Ib1

0

1



                                                                         (3)                                                    

                                                                                                                                 

w którym b1 i τ0 są parametrami stałymi dla danej w struktury OLED, a ich wartości można 

określić z pomiarów. W celu określenia wartości tych charakterystycznych parametrów 

wykorzystano eksperymentalne charakterystyki określające zależności luminancji od czasu 

dla czterech prądów przepływających przez badaną strukturę OLED [7]. Struktura ta została 

przedstawiona na rys. 4 [7]. 
 

 

 
 

Rys. 4. Schemat typowej struktury elektroluminescencyjnej  OLED [7]. 

 

 
                         (25 mA)                           (32 mA)                           (40 mA)                          (50 mA) 

 

Rys. 5. Zależność luminancji L ( w jednostkach względnych) od czasu pracy t (w godzinach), dla 

czterech różnych wartości prądu płynącego przez diodę OLED[7]. 

 
      Pomiary zależności luminancji od czasu zostały przeprowadzone dla wielowarstwowej 

struktury OLED (rys. 4) emitującej światło zielone, przy czym warstwę transportową dla 

elektronów stanowiła domieszkowana warstwa (ETL), a warstwę transportową dla dziur  
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domieszkowana warstwa (HTL). Dioda OLED była wytworzona na szkle z następującymi 

warstwami: ITO (150 nm) / HTL (p-domieszkowany) 80 nm / EBL 7 nm / EML (zielony z 

domieszkami) 30 nm / HBL 7 nm / ETL (n-domieszkowany) 20 nm / Al  200 nm, gdzie EBL 

jest warstwę blokującą elektrony, EML jest warstwą emisyjną i HBL jest warstwą blokującą 

dziury. Omawiane warstwy zostały wytworzone przy użyciu standardowego procesu 

osadzania próżniowego [7]. 

     Otrzymane z pomiarów charakterystyki [7] pokazano na rysunku 5. 

Korzystając ze zmierzonych charakterystyk [7], określono wartości parametrów 

występujących we wzorze (3): 
 

                                              b1 = 0,36 mA
-1

   i    τ0 = 7120 h. 

                              

      Przy zastosowaniu powierzchniowych diod OLED do konstrukcji wyświetlaczy, 

proponowany model jest szczególnie użyteczny, ponieważ umożliwia on łatwe obliczenie 

czasu pracy wyświetlacza,  korzystając ze wzorów (2) i (3). Dla warunku: L / L0 = 0,5 czas 

pracy t1 = τ / 0,693. Obliczenia te mogą być wykonywane dla każdej wartości natężenia prądu 

I płynącego przez strukturę OLED, przy czym jak wiadomo luminancja wyświetlaczu OLED 

jest kontrolowana poprzez zmianę wartości natężenia prądu.  

     Proponowany model matematyczny przedstawiony w niniejszym opracowaniu, w 

zadowalający sposób opisuje procesy starzenia struktur OLED. Wszystkie wartości obliczane 

na podstawie tego modelu, nie różnią się więcej niż o 10% od wartości zmierzonych. 

 

4. Podsumowanie 

 

     Organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED - Organic Light Emitting Diode) są  

powierzchniowymi źródłami światła, w których mechanizm emisji światła różni się od emisji 

światła nieorganicznych struktur LED. OLEDy charakteryzują się luminancją rzędu 1000 - 

3000 cd / m
2
, a ich technologia produkcji sprawia, że możliwe jest uzyskanie warstw 

emitujących światło o dużej powierzchni i dobrej jednorodności promieniowania. 

       Największym problemem diod OLED jest jeszcze niezbyt duży czas ich pracy, który  jest 

obecnie szacowany na około 10000 godzin (w badaniach laboratoryjnych uzyskuje się już 

znacznie wyższe wartości), i jest wyraźnie mniejszy od czasu pracy nieorganicznych diod 

LED.  

      Proponowany model matematyczny przedstawiony w niniejszym opracowaniu, w 

zadowalający sposób opisuje procesy starzenia struktur OLED i umożliwia łatwe obliczenie 

czasu pracy takiej struktury. 

Organiczne diody luminescencyjne charakteryzują się też licznymi zaletami, z których do 

ważniejszych można zaliczyć: 

 W procesie produkcji materiał organiczny może być naniesiony na odpowiednie 

elastyczne i lekkie podłoże, co daje możliwość produkcji zwijanych wyświetlaczy, 

ekranów wszytych w odzież, oraz lżejszych komputerów przenośnych. 

 Posiadają większą skalę barw i jasność, niż LCD, ponieważ piksele OLED 

bezpośrednio emitują światło, które nie jest zatrzymywane przez filtry polaryzacyjne, 

tak jak jest w wypadku wyświetlaczy LCD. 

 Nie wymagają podświetlenia, dzięki temu kontrast może wynosić nawet 1 000 000:1, 

a czerń jest idealnie czarna. Zmniejsza to pobór energii w chwili wyświetlania 

ciemnego obrazu. Brak podświetlenia obniża też koszt produkcji oraz eksploatacji. 

 Kolor punktu obrazu na wyświetlaczu OLED pozostaje prawidłowy nawet gdy kąt 

patrzenia bliski jest 90° względem wektora normalnego. Przy wykorzystaniu 
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przezroczystego, elastycznego podłoża, wyświetlacz taki może wyświetlać obraz z 

obu stron, a tym samym kąt widzenia jest praktycznie nieograniczony. 

 Mają też znacznie krótszy czas reakcji w porównaniu do monitora LCD, który cechuje 

się czasem reakcji na poziomie 2-12 milisekund, natomiast OLED nawet około 0,01 

milisekundy.  

Wyświetlacze produkowane na bazie OLED-ów zaliczane są do najnowszych typów 

wyświetlaczy i to do tych, których konstrukcja rozwija się najbardziej dynamicznie. 
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