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POVZETEK 

V seminarju prikažemo razvoj elektronskega papirja (ang. EPD = Electro-Phoretic Display). 

Prikažemo njegovo zgradbo in razložimo delovanje te naprave. Podamo poenostavljen model 

elektroforeze, na osnovi katere deluje EPD. Prikažemo in razložimo električni dvojni sloj, ki 

obdaja delce v EPD. Prikazana je zavorna sila na oblak okrog delca. Na koncu predstavimo še 

prikazane lastnosti EPD. 

Ključne besede: E Ink, elektronski papir, EPD, elektronski bralnik, Sternov sloj, difuzni sloj. 

 

ABSTRACT 

In the seminar we present the development of the EPD (Electro-Phoretic Display). We 

describe its structure and explain its operation. We present a simplified model of 

electrophoresis, the base of the EPD operation. We show and explain the electrical double 

layer surrounding the particles in the EPD. We show the braking force on the cloud around 

the particle. At the end of the seminar the properties of EPD are displayed. 

Key words: E Ink, electronic paper, EPD, electronic reader, electrophoresis, Stern layer, 

Debye layer. 
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1 Uvod 

Razvoj zaslonov gre v smeri večjih resolucij, manjše porabe energije, manjše mase, tanjših 

zaslonov, večjih frekvenc osveževanja itn. Ravno zaradi nekaterih omenjenih lastnosti 

(manjša poraba energije, tanjši zasloni, večje resolucije) oz. smeri razvoja ekranov je 

pomembno omeniti dokaj neznan tip zaslona, to je elektronski papir. Med zaslone z 

elektronskim papirjem uvrščamo več tehnologij. Prva in bolj znana tehnologija je tako 

imenovan EPD zaslon (angleško: Electro-Phoretic Display), ki deluje na osnovi e-črnila 

oziroma elektroforeze. Drugi tip elektronskega papirja deluje na principu elektromočenja in se 

imenuje EWD zaslon (angleško: Electro-Wetting Display). Poznamo pa še IMOD zaslone 

(angleško: Interferometric MOdulator Display), zaslone z inferometrično modulacijo, ki 

delujejo na principu interference svetlobe iz okolja [1]. 

Cilj seminarja je raziskati in predstaviti delovanje EPD zaslona, to je elektronskega papirja, ki 

deluje na osnovi elektroforeze. 

V nadaljevanju je predstavljena zgodovina EPD zaslonov. Opisan je razvoj od prvega modela 

elektronskega papirja, imenovanega Gyrcon, vse do današnjega E Ink zaslona (poglavje 2). V 

nadaljevanju (poglavje 2.1) je predstavljena in opisana zgradba zaslona EPD. Ker zaslon 

deluje po principu elektroforeze, je v poglavju 2.2 opisan poenostavljen model le-te. Uvedena 

je tudi nova količina – elektroforetska mobilnost. Predstavimo Sternov in difuzni sloj 

(poglavje 2.3), ki sta zelo pomembna pri gibanju pigmentov v električnem polju, na oblak 

namreč deluje električna sila v nasprotni smeri od električne sile na pigment. Opisana je tudi 

problematika, ki nastane zaradi delovanja električne sile na delce okrog pigmenta (poglavje 

2.4). Na koncu (poglavje 3) so predstavljene še lastnosti EPD. 

2 EPD zaslon 

Zamisel o elektronskem papirju se je porodila v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja v 

znamenitem ameriškem raziskovalnem centru Xerox PARC (angleško: Palo Alto Research 

Center Incorporated), kjer so se takrat zbirali najboljši izumitelji [2]. Fizik Nicholas Sheridon 

je bil eden od ljudi, ki so v začetku sedemdesetih let delovali v tem centru. Takrat je bila 

kakovost računalniških zaslonov tako slaba, da so morali uporabniki izklopiti luč v prostoru, 

da so lahko brali z zaslona. Sheridon se je odločil razviti zaslon, ki bi ga lahko uporabljali v 

osvetljenih prostorih. Rešitev je bil zaslon, ki so ga sestavljale drobne kroglice, ki so se vrtele 

v žepkih prozorne tekočine (slika 1). Kroglice so bile na eni strani bele, na drugi strani črne. 

Vsaka izmed polkrogel je bila električno naelektrena s pozitivnim nabojem 𝑞+ in negativnim 

nabojem 𝑞−, zato so se kroglice vrtele tako, da so se usmerile vzporedno z električnim poljem 

�⃑�  in uporabniku kazale bodisi črno bodisi belo stran. Če je bilo kroglic dovolj, so lahko 

ustvarile črno-belo besedilo ali sliko. Za vidnost je skrbela okoliška svetloba, zato ni bila 

potrebna lastna osvetlitev takega zaslona [2, 3].  
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Slika 1. Zaslon z drobnimi nabitimi kroglicami s pozitivnim nabojem 𝑞+ in negativnim nabojem 𝑞− na 

posamezni polovici [3]. 

Nicholas Sheridon in podjetje Xerox sta ustvarila podjetje Gyrico, da bi tehnologijo uvedla na 

tržišče. Kljub izjemnemu napredku Gyriconovi zasloni niso postali priljubljeni. Podjetje se je 

poskušalo osredotočiti na elektronske reklamne napise, ki pa tudi niso vzbudili preveč 

pozornosti [2]. 

Ideja kljub temu ni zamrla. Prevzel jo je fizik Joseph Jacobson z ameriškega inštituta MIT 

(angleško: Massachusetts Institute of Technology). Namesto dvobarvnih krogel je uporabil 

manjše, električno naelektrene pigmente, ki so bili bodisi beli 𝑞+ bodisi črni 𝑞− (slika 2). Prav 

to se je pokazalo za pravo smer razvoja. Leta 1997 so ustanovili podjetje E Ink, ki je 

tehnologijo iz univerzitetnih laboratorijev razvilo v proizvode, primerne za tržišče [2]. Tako 

izvedbo zaslona imenujemo elektroforetični zaslon ali krajše EPD. 

Sedaj to vrsto zaslona največ uporablja podjetje Amazon, ki uporablja E Ink-ove EPD zaslone 

v svojih elektronskih bralnikih z imenom Kindle. Zaslon je začelo uporabljati vse več podjetij, 

ki izdelujejo ostale elektronske bralnike. EPD zaslon se v bistvu že uporablja v raznovrstne 

namene. Tako jih uporabljajo za pametne ure, telefone, reklamne zaslone, zaslone na USB 

ključkih ter zaslone na raznoraznih napravah. Nazadnje je podjetje E Ink s sodelovanjem z 

podjetjem Sony ustvarilo tablični računalnik Sony DPTS1, ki ima diagonalo dolgo kar    

33,78 cm in tehta samo 357 g, za nameček pa ima debelino samo 0,66 cm [4]. 

2.1 Zgradba 

V seminarju se bomo osredotočili izključno na EPD zaslone s tehnologijo elektronskega 

črnila. Tako vrsto imenujemo tudi elektronski papir. Podjetje je tudi že razvilo tribarvne in 

povsem barvne zaslone [4]. 

EPD je v osnovi sestavljen iz treh plasti in ga krmili pripadajoče vezje. Zaslon vsebuje dve 

elektrodi in vmes postavljenih več milijonov mikrokapsul (slika 2). V mikrokapsuli, ki ima 

premer okrog 100 µm, je prozorna tekočina in več tisoč belih ter črnih pigmentov. Pozitivno 

naelektrene bele (𝑞+) in negativno naelektrene črne (𝑞−) pigmente v mikrokapsulah 

imenujemo elektronsko črnilo. Spodnja elektroda je neprozorna, zgornja elektroda pa 

prozorna. Elektrode ustvarjajo vmesno električno polje z jakostjo 𝐸, zato negativno 𝑞− in 

pozitivno 𝑞+ naelektrene pigmente, oziroma elektronsko črnilo, v mikokapsulah premikajo na 

želeno mesto, torej na vrh ali na dno [2]. 
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S tem, ko pigmente bele barve (𝑞+) električna sila potisne na vrh, je mikrokapsula zgoraj bele 

barve (slika 2, levo). Ko so beli pigmenti potisnjeni na dno, so v istem trenutku črni pigmenti 

(𝑞−) potisnjeni na vrh. Mikrokapsula postane črna (slika 2, desno). Lahko dosežemo tudi, da 

imamo na vrhu obe vrsti pigmentov. Pol črnih in pol belih, ali pa katero koli vmesno stanje. S 

tem lahko dosežemo več vrst sivine. Podrobneje je fizikalni princip opisan v naslednjem 

poglavju. 

 

Slika 2. Prerez EPD zaslona. Mikrokapsule so stisnjene v dve elektrodi. V kapsulah so črni pozitivni delci z 

nabojem 𝑞− in beli delci z negativnim nabojem 𝑞+ [4]. 

2.2 Elektroforeza 

EPD zaslon deluje na principu elektroforeze. Elektroforeza je gibanje naelektrenih delcev v 

tekočini pod vplivom električnega polja in se največ uporablja v medicini, v tako imenovani 

gel elektroforezi. S tem postopkom v DNK ločujejo molekule po velikosti.  

Za elektroforezo lahko uporabimo koloidne naelektrene delce, ki so razpršeni bodisi v plinu, 

tekočini ali gelu. Ti delci, v našem primeru pigmenti, so večinoma večji od 1 nm, a manjši od 

nekaj mikrometrov [5]. V seminarju se omejimo na delce v tekočini. 

Na začetku si poglejmo poenostavljen model pigmenta z nabojem 𝑞 v zunanjem električnem 

polju 𝐸 med dvema elektrodama (slika 3). Predpostavimo, da se pigment lahko giblje le 

vzdolž smeri električnega polja. Električna sila (𝐹𝑒) na pigment je: 

 𝐹𝑒 = 𝑞𝐸 . (1) 

Pigment se giblje skozi tekočino z viskoznostjo 𝜂, zato nanj v nasprotni smeri gibanja deluje 

sila upora [1]: 

 𝐹𝑢 = −6𝜋𝜂𝑟𝑣 , (2) 
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kjer je 𝑟 polmer naelektrenega pigmenta. Linearni zakon upora je uporabljen, ker je električna 

sila na pigment zelo majhna, reda 10−16 N, zato je tudi sila upora majhna [1]. Takšno gibanje 

je tipično močno dušeno, zato lahko sili izenačimo in predpostavimo, da se pigment giblje s 

konstantno hitrostjo. Iz enačbe (1) in (2) dobimo: 

 𝑣 =
𝑞𝐸

6𝜋𝜂𝑟
 . (3) 

 

Slika 3. Sile na različno naelektrene ione v homogenem električnem polju (�⃑� ). Pigment z negativnim nabojem se 

bo gibal proti pozitivno naelektreni elektrodi (anoda). Nanj deluje električna sila (𝐹 𝑒
−) in v nasprotni smeri sila 

upora (𝐹 𝑢
−). Pigment s pozitivnim nabojem se bo gibal proti negativno naelektreni elektrodi (katoda). Tudi nanj 

deluje električna sila (𝐹 𝑒
+) in v nasprotni smeri sila upora (𝐹 𝑢

+) [1]. 

Glede na enačbo (3) uvedemo novo količino za gibanje pigmenta v električnem polju – 

elektroforetsko mobilnost (𝜇). Ta je definirana kot 𝜇 = 𝑣 𝐸⁄ , torej [1,7]: 

 𝜇 =
𝑞

6𝜋𝜂𝑟
 . (4) 

Ker se pigment obda z oblakom ionov nasprotnega predznaka, enačba (4) podaja mobilnost le 

v limitnem primeru, kar bomo obravnavali v poglavju 2.4. Oblak delcev okoli pigmenta 

imenujemo električni dvojni sloj ter je sestavljen iz Sternovega in difuznega sloja, ki ju bomo 

podrobneje obravnavali v nadaljevanju.  

2.3 Sternov in difuzni sloj 

Električni naboji na površini pigmenta ustvarijo električno polje 𝐸, ki vpliva na porazdelitev 

ionov tekočine ob površini pigmenta. Ioni se razporedijo tako, da je koncentracija nasprotno 

naelektrenih ionov, kot so ioni na površini pigmenta, večja na področju površine pigmenta. Z 

naraščajočo razdaljo od površine pigmenta se vpliv električnega polja nabojev v tekočini 

manjša, kar kaže na to, da je z oddaljenostjo porazdelitev nabojev v tekočini vedno bolj 

homogeno porazdeljena (slika 4) [6].  

𝐹 𝑒
+ 𝐹 𝑢

+ 

𝐹 𝑢
− 𝐹 𝑒

− 

�⃑�  



5 

  

 

Slika 4. a) Prikaz porazdelitve ionov glede na oddaljenost od pigmenta. Zelena črtkana črta prikazuje Sternov 

potencial. b) Graf električnega potenciala (Φ) v odvisnosti od razdalje (𝑑). Električni potencial v Sternovem 

sloju pada linearno do meje, ki jo določa Sternov potencial. V difuznem sloju pada eksponentno. Na veliki 

oddaljenosti od površja se električni potencial asimptotično približuje vrednosti nič. Torej so z oddaljenostjo od 

površja pigmenta naboji vedno bolj homogeno porazdeljeni [6]. 

Pigment privlači nasprotno naelektene ione, ki se absorbirajo na njegovo površino in tvorijo 

plast protiionov, tako imenovani Sternov sloj (slika 5). Sternov sloj obdaja difuzni sloj, ki 

vsebuje tako pozitivno kot negativno naelektrene ione. Ioni v tem sloju so mobilni, na njihovo 

porazdelitev po eni strani vpliva elektrostatski privlak, po drugi strani pa difuzija. Zaradi 

elektrostatskega privlaka površine se želijo protiioni urediti v njeni bližini, zaradi difuzije pa 

so ioni z oddaljenostjo od površine vse bolj enakomerno razporejeni. Oba sloja skupaj tvorita 

električni dvojni sloj. Meja med slojema ni natančno določena in je odvisna tudi od časa. Za 

Sternov sloj debelino približno podaja Bjerrumova dolžina (𝑙𝐵): 

 𝑙𝐵 =
𝑞2

4𝜋𝜀0𝜀𝑏𝑘𝐵𝑇
 , (5) 

kjer je 𝜀𝑏 dielektričnost raztopine, 𝜀0 influenčna konstanta, 𝑘𝐵 Boltzmannova konstanta, 𝑇 pa 

temperatura tekočine [7]. Bjerrumova dolžina je reda velikosti nm. V vodi je pri osnovnem 

naboju 𝑒0 = 1,6 ∙ 10−19 𝐶, sobni temperaturi 𝑇 = 300 𝐾 in dielektričnosti 𝜀𝑏 ≈ 80 njena 

vrednost enaka 0,7 nm. 

V teoriji povprečnega polja je ravnovesna porazdelitev mobilnih ionov podana s Poisson-

Boltzmannovo enačbo. Vzemimo njeno linearizirano obliko znotraj Debye-Hückelove teorije. 

P
o
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Φ 

d 
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Difuzni sloj 

b) 

a) 
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Ta velja za difuzno plast in pravi, da so zunanja električna polja v elektrolitu senčena s 

potencialom Φ, ki eksponentno pada z razdaljo 𝑟 od vrednosti Φ0 na meji [7]: 

 Φ = Φ0𝑒
−𝜅𝑟 , (6) 

pri čemer definiramo karakteristično razdaljo senčenja, ki jo imenujemo Debyeva dolžina, in 

je podana z enačbo [7]: 

 𝜅−1 = √
𝜀𝑏𝜀0𝑘𝐵𝑇

𝜌𝑞2
 , (7) 

kjer je 𝜌 številska gostota ionov. Debyeva dolžina je mera za debelino difuzijskega dela 

električne dvojne plasti. Je tudi mera za doseg vpliva električnega polja naelektrene površine 

na naelektrene delce v tekočini [6]. 

 

Slika 5. Negativno naelektren pigment obdaja električni dvojni sloj. Ta vsebuje plast pozitivno nabitih ionov 

imenovan Sternov sloj (šrafirano zeleno) in zunanji difuzni sloj. Mejo med slojema določa Sternov potencial 

(zelena črtkana črta) in je od površja pigmenta približno oddaljen za Bjerrumovo dolžino (en.(5)). Modra črtkana 

črta predstavlja zeta potencial (𝜁) [1]. 

 

2.4 Elektroforeza v prosti raztopini 

Zunanja električna sila deluje tako na naelektren pigment, kot na ionski oblak okrog njega. 

Pod njenim vplivom se pigment giblje v eno smer, ionski oblak pa v nasprotno smer, gibanje 

obeh pa zavira viskozni upor (slika 6) [7]. 

PIGMENT 
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Slika 6. V električnem polju (�⃑� ) deluje električna sila na gibanje naelektrenega pigmenta v eni smeri (𝐹 𝑒
−) in na 

gibanje ionskega oblaka okoli njega v drugi smeri (𝐹 𝑒
+) [1]. 

Natančno računanje hidrodinamskega gibanja je zelo zapleteno, zato si oglejmo le dva limitna 

primera. V primeru debelega difuznega sloja, kadar je Debyeva dolžina daljša od polmera 

pigmenta (𝜅−1 > 𝑟) (en. (7)), so protiioni okrog pigmenta enakomerno porazdeljeni. Izkaže 

se, da v tem primeru lahko zanemarimo vpliv ionskega oblaka na gibanje pigmenta v 

električnem polju, zato lahko ločeno izračunamo električno silo in viskozni upor. 

Elekroforetska mobilnost je v tem primeru podana z enačbo (4) in je odvisna od velikosti 

pigmenta ter naboja na njem [7]. 

V nasprotnem primeru, torej v primeru tankega difuznega sloja, kadar je Debyeva dolžina 

manjša od polmera pigmenta (𝜅−1 < 𝑟) (en. (7)), vpliva protiionov na gibanje pigmenta ne 

moremo zanemariti, saj se pigment začne obnašati kot delec s polmerom večjim od 𝑟. V tej 

limiti je elektroforetsta mobilnost pigmenta podana z izrazom [1,7]: 

 𝜇 =
𝜀0𝜀𝑏𝜁

𝜂
 , (8) 

kjer je 𝜁 zeta potencial (slika 5). To je fenomenološki eksperimentalno določen parameter, ki 

določa stanje površinskega naboja na mejni površini trdnega telesa in tekočine [6]. Opazimo, 

da je v tem primeru mobilnost delcev neodvisna od njihove velikosti. Pigmenti se v prosti 

tekočini v limiti tankega Debyevega sloja gibajo z enako hitrostjo ne glede na njihovo 

velikost [1,7]. 

3 Lastnosti EPD zaslona 

Podjetje E Ink, ki razvija zaslone EPD, se poleg e-bralnikov ukvarja tudi z razvojem 

elektronskih panojev, zaslonov za telefone, dlančnikov, pozivnikov, digitalnih ur ter z zasloni 

za raznovrstne naprave. Torej proizvajajo veliko količino različno velikih zaslonov. 

PIGMENT 

�⃑�  

𝐹 𝑒
+ 

𝐹 𝑒
+ 

𝐹 𝑒
+ 𝐹 𝑒

+ 𝐹 𝑒
+ 

𝐹 𝑒
+ 𝐹 𝑒

+ 

𝐹 𝑒
− 
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Elektronski papir ima kar nekaj prednosti pred ostalimi zasloni. Ima pa tudi nekaj slabosti 

(tabela 1). Zaradi njegovih lastnosti se ga uporablja trenutno samo v določenih tehnologijah. 

PREDNOSTI SLABOSTI 

nizka poraba energije velik čas osvežitve 

prepogibnost manj izrazite barve 

majhna masa visoka cena 

visoka resolucija  

velik vidni kot  

možnost barvnega zaslona  

Tabela 1. Prednosti in slabosti EPD zaslona 

Največja prednost elektronskega papirja je v zelo majhni porabi energije. V podjetju E Ink 

zatrjujejo, da njihovi zasloni porabijo 50 do 100-krat manj energije kot LCD zasloni, saj 

potrebujejo energijo le takrat, ko se menja slika. Zato lahko elektronski papir prikazuje isti 

tekst ali sliko več tednov brez dodatne porabe električne energije. Ker ne potrebuje 

samostojne osvetlitve saj za osvetlitev uporablja svetlobo iz okolice, pa še dodatno prihrani 

energijo. Ker elektronski papir uporablja svetlobo okolice, torej odbito svetlobo, je branje na 

njih izjemno udobno. Posnema namreč črnilo na papirju [8]. 

Resolucija zaslona elektronskega papirja je večja od 300 dpi (dpi = dots per inch = točk na  

2,5 cm). S tako resolucijo imajo v ponudbi zaslone vse od 3,66 cm do 33,78 cm. Najbolj 

tipična velikost je 15,24 cm. V povprečju je zaslon debel le 1,2 mm. Ima ogromen vidni kot, 

skoraj 180°. Za primerjavo, LCD zasloni imajo vidni kot le do 100°. Najšibkejša točka 

elektronskega papirja je odzivni čas, ki znaša 120 ms za 1 bit podatkov. To pomeni, da lahko 

vsako sekundo prikaže do 8 slik. Za primerjavo ima LCD zaslon odzivni čas samo 5 ms, torej 

približno 25-krat manj [4]. Zaradi te lastnosti se EPD še ne uporabljajo za gledanje videov. 

 

Slika 6. EPD zaslon ima veliko prednost pred LCD zasloni. Zgoraj je narejena primerjava z 60-krat povečanim 

a) EPD in b) LCD zaslonom. Spodaj je primerjava 400-krat povečan c) EPD zaslon z enako povečanim d) LCD 

zaslonom [8].  
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Omeniti pa velja, da omenjena resolucija več kot 300 dpi ni realna. Mislim, da bi moralo biti 

zapisano, da je resolucija še večja, saj kot smo videli na začetku seminarja, ima ena kapsula 

(piksel) možnost obeh barv naenkrat (črne ali bele). To pomeni, da se v bistvu resolucija 

podvoji. Tudi ko pogledamo in primerjamo slike EPD in LCD zaslona, vidimo očitno razliko, 

saj na EPD zaslonu vidimo dosti bolj jasno sliko kot pri LCD (slika 6). Ko povečamo obe 

sliki 400-krat, se slika izredno spremeni. Pri EPD zaslonu vidimo še vedno dokaj ostro sliko, 

pri čemer je jasno vidna razlika med belo in črno barvo. Pri LCD zaslonu (pri enakem 

povečanju) v bistvu vidimo že dele pikslov. Zaradi tega učinka je branje knjige na e-bralniku, 

ki uporablja elektronski papir, prijaznejše za oči [4]. 

Elektronski papir LCD-zaslone popolnoma prekaša po prepogibnosti. Lahko ga namreč 

izdelamo iz gibke plastike, ki se ne bo zlomila, ne glede na to, kako močno jo prepogibamo. 

Zraven udobnega branja je ta vzdržljivost njegov največji adut [4]. 

4 Zaključek 

V seminarju smo obravnavali elektronski papir, ki deluje na osnovi elektroforeze, tako 

imenovan EPD ali elektro-foretični zaslon. Ker EPD deluje na osnovi elektroforeze, je le-ta 

opisana na poenostavljenem modelu (slika 5). Izpeljana je elektroforetska hitrost (en. (3)), ki 

jo potrebujemo, da izpeljemo elektoforeforetsko mobilnost (en. (4)). Mobilnost nam opisuje 

gibanje delca v električnem polju. Okoli delca se ustvarita difuzni in Sternov sloj, mejo med 

njima pa določa Bjerrumova dolžina (en. (5)). V difuznem sloju električni potencial pada 

eksponentno glede na oddaljenost od delca (en. (6)), Debyeva dolžina (en. (7)) pa predstavlja 

njegovo debelino. Mobilnost je podana z enačbo (8). Na koncu so opisane lastnosti EPD. 

Narejena je tudi primerjava z znanimi LCD zasloni. 

Elektronski papir omogoča branje besedil, kot bi imeli knjigo v roki. Je elektronska naprava, 

ki rabi zelo malo električne energije za svojo delovanje. Za povrh pa ima še zelo veliko 

ločljivost zaslona. Ravno zato je ta tehnologija zelo zanimiva za današnji trg.  

Zaradi velikega časa osvežitve ni mogoče izdelati EPD zaslon za gledanje video posnetkov. 

Torej se bo moral razvoj EPD nadaljevati v že začrtani smeri. Torej v smeri zaslonov, ki ne 

prikazujejo gibajoče slike.   
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