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Resumo- A tecnologia do diodo emissor de luz orgânico (do inglês, Organic Light Emitting Diode OLED) já completou vinte anos e tem apresentado melhorias nos últimos dez anos [1, 2]. O termo
“orgânico” provém da presença de compostos de carbono acomodados na camada emissora do
dispositivo. Atualmente diferentes tipos de OLED estão disponíveis, a maioria é para ser utilizado
como mostrado de informação (display). A tecnologia OLED irá substituir monitores de Tubo de
Raios Catódicos convencionais utilizados para pesquisas de visão (mesópica, escotópica, cor). É
esperado que a tecnologia OLED, em poucos anos, possa vir a ser competitiva em relação às
tecnologias atualmente utilizadas para a iluminação. O dispositivo denominado diodo emissor de luz
(LED) é fonte pontual, diferentemente o OLED é fonte plana, extensa, ele possui características como
luminância, consumo de energia e temperatura de trabalho não elevados quando comparado com
fontes de luz primária como fluorescente de base única (LFBU ou compacta) e LED; é preconizado
estar livre de metais considerados perigosos como o Mercúrio e Chumbo, e assim declarado ser fonte
de luz ambientalmente correta. Neste artigo são apresentados e discutidos resultados de amostragens
realizadas a partir de dispositivos OLED. Um objetivo é verificar a viabilidade para a utilização do
OLED como elemento de referência no laboratório do SICADEE/IEE/USP e numa aplicação para a
sinalização veicular [3]. As avaliações sobre luz branca serão realizadas a partir de um módulo
WOLED comercial [4]. Serão amostradas: características elétricas, distribuição de energia espectral
(SPD), luminância, e as coordenadas de cromaticidade serão calculadas. Para a determinação do fluxo
luminoso está prevista a utilização de duas metodologias (goniofotômetro e esfera integradora). A
homogeneidade e análise térmica do módulo WOLED serão consideradas. Uma fonte de luz deve
atender a requisitos internacionais específicos para poder ser utilizada seja para sinalização [5] e/ou
iluminação, igualmente como elemento de referência para verificação da funcionalidade de
instrumentos [6]. A partir de experimento realizado, dispositivo WLED sob 6,0 V, para amostrar a
SPD, foram identificados quatro máximos na SPD amostrada, sendo que o comprimento de onda do
máximo principal corresponde ao valor de 587 nm; as coordenadas de cromaticidade (x=0,40/y=0,38),
Tcp = 3,4 k K, e CRI = 73. Para o OLED com emissão na cor vermelha, o experimento realizado para
amostrar a SPD revelou máximo único em 621 nm, fato que sugere camada emissiva contendo na
composição, além de Carbono o elemento químico Irídio [3].
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