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R E K L A M A

Ograniczenie emisji 
elektromagnetycznej 
(EMI) w wyświetlaczach 
elektroluminescencyjnych Planar

W wielu przypadkach cel ten 
zostaje ociągnięty poprzez naj-
zwyklejsze ekranowanie, czyli za-
mknięcie urządzenia w metalowej 
skrzynce. Problem jednak powstaje 
wówczas gdy urządzenie musi być 
wyposażone w wyświetlacz. Wyci-
nając otwór pod ekran otwieramy 
jednocześnie „drzwi” dla niepożą-
danej emisji elektromagnetycznej, 
zwiększając tym samym poziom 
emisji dla całego urządzenia.

Wyjściem z sytuacji jest zasto-
sowanie jednego z wyświetlaczy 
elektroluminescencyjnych serii EL 
produkowanych przez firmę Planar. 
Wyświetlacze te są projektowane 
nie tylko pod katem maksymalnej 
odporności na zewnętrzne zakłóce-
nia elektromagnetyczne, ale również 
pod kątem zapewnienia jak najniż-
szej emisji elektromagnetycznej.

W praktyce szczelność elektro-
magnetyczną osiąga się przy wyko-
rzystaniu dwóch metod: napylenie 
przeźroczystej powłoki przewodzą-

Wyświetlacz w urządzeniu jest z zasady słabym ogniwem 
w łańcuchu zabezpieczeń przed niepożądanym zjawiskiem emisji 

elektromagnetycznej. Urządzenia pracujące w specjalnych warunkach 
wymagają ograniczenia poziomu emisji do poziomu promieniowania 

środowiskowego określonego europejską normą EMC – EN55022 
Class B, CISPR 22B oraz amerykańską – FCC 15JB.

cej lub zabezpieczeniu poprzez na-
łożenie metalowej siatki.

Pierwsza metoda realizowana 
jest najczęściej poprzez napylenie 

związków ITO (Indium Tin Oxide) 
– tlenku cynowo–indowego, który 
jest nie tylko dobrym przewodni-
kiem, ale nie stanowi bariery dla 
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światła widzialnego – potocznie 
mówiąc jest przeźroczysty.

Czasami jako napylone bariery 
EMI stosuje się cienkie warstwy 
srebra i złota, narasta jednak wów-
czas problem transparentności i aby 

Rys. 1. Poziom emisji wyświetlaczy EL 
w odniesieniu do poziomów określo-
nych stosownymi normami w paśmie 
30…1000 MHz

go ograniczyć dąży się do uzy-
skiwania jak najcieńszych powłok 
o jak najmniejszej rezystancji, a za-
razem o jak najwyższym stopniu 
przeźroczystości. Typowa rezystan-
cja powierzchniowa powłok ITO 
wynosi 20 V na kwadrat, projek-
towane są również wersje o rezy-
stancji 10 V na kwadrat. Transpa-
rentność optyczna szacowana jest 
powyżej 85%.

Drugie rozwiązanie – z filtrem 
EMI w formie siatki – zapewnia wyż-
szy poziom filtracji, jest natomiast 
mniej przepuszczalne dla światła 
w porównaniu z cienką powłoką wy-
konaną z ITO. Metoda ta ma jeszcze 
jedną istotną wadę, objawiającą się 
w postaci tzw. mory (Moire patterns) 
– powstających na skutek interfe-

rencji (nakładania się) dwóch siatek 
linii obróconych o pewien kąt lub 
poddanych deformacji (zniekształco-
nych względem siebie), która powo-
duje pogorszenie jakości obrazu.

Z tego też powodu w wyświe-
tlaczach EL Planar wykorzystuje 
się powłoki ITO. Pozwala ona na 
uzyskanie skutecznej bariery dla 
emisji elektromagnetycznej, zapew-
niając równocześnie wysoką jakość 
obrazu przy prawie niezauważalnej 
utracie przeźroczystości. 
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