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ABSTRAKT 

Technológia OLED je známa už niekoľko rokov. V súčasnosti dochádza k jej prieniku do oblasti 

svetelných zdrojov. Príspevok preto zameraný na samotnú technológiu OLED, typy OLED diód a ich 

využitie pri osvetľovacích telies. 
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ABSTRACT 

OLED technology has been known for several years. Currently, there is the penetration of OLED in the 

area of the light sources. The contribution therefore focuses on the OLED technology itself, OLED 

diode types and their use in lighting fixtures. 
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ÚVOD 
Tak ako každý odbor ľudskej činnosti, aj oblasť svetelných zdrojov podlieha neustálemu vývoju. 
Najnovším príspevkom do tejto oblasti sú svietidlá využívajúce technológiu OLED (Organic Light 
Emitting Diode). Táto technológia je známa už niekoľko rokov a je využívaná hlavne v elektronickom 
priemysle pri výrobe displejov mobilných telefónov, výrobe tzv. „heads-up“ displejov, v poslednej 
dobe aj pri výrobe televízorov pričom OLED televízory sú podľa mnohých odborníkov veľmi 
pravdepodobným nástupcom súčasných LED televízorov.  
Technológia OLED je známa už necelých 30 rokov a v súčasnosti prebieha aplikácia tejto technológie 
aj do oblasti svetelných zdrojov, pričom už existujú prototypy „svietidiel budúcnosti“ a dokonca sa už 
aj na spotrebiteľskom trhu objavili prvé svietidlá tohto typu. Ich cena je však zatiaľ veľmi vysoká. 
 
TECHNOLÓGIA OLED 
 
Organická svetlo emitujúca dióda (OLED – organic light emitting diode), svetlo emitujúci polymér (LEP 
– light emitting polymer) alebo organická elektroluminicsencia (OEL – organic electro luminescence) 
je svetlo emitujúca dióda (LED), ktorej emitujúca elektroluminiscenčná vrstva je zložená z filmu 
organických komponentov (obr.1) [1].  
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Obr.1 Štruktúra OLED 

Princíp činnosti organickej diódy je možno kvôli zjednodušeniu popísať v niekoľkých bodoch [6]. 
Schematicky je princíp znázornený na obr.2. 
 

• Batéria alebo iný zdroj energie napájajúci OLED dodáva a usmerňuje tok prúdu cez OLED 

• Elektrický prúd preteká z katódy na anódu cez organické vrstvy (emitujúcu a vodivú) OLED 
(elektrický prúd je tok elektrónov) 
- z katódy prechádzajú elektróny do emisnej vrstvy tvorenej organickými molekulami 
- anóda naopak odoberá elektróny z vodivej vrstvy tvorenej organickými molekulami (tento jav 

je ekvivalentný k odovzdávaniu tzv. „elektrónových dier, voľných miest po elektrónoch vodivej 
vrstve) 

• Na hranici medzi vodivou a emisnou vrstvou sa elektróny stretávajú s „elektrónovými dierami“ 
- Akonáhle sa dostane elektrón do blízkosti „elektrónovej diery“, zaplní ju (dostáva sa na 

energetickú úroveň atómu, ktorému chýba elektrón) 
- Elektrón pri zaplňovaní „elektrónovej diery“ produkuje energiu navyše vo forme fotónov 

(fotón je kvantová častica nesúca svetelnú energiu) 

• OLED dióda emituje svetlo 

• Farba emitovaného svetla závisí od typu organických molekúl v emisnej organickej vrstve. 
Výrobcovia umiestňujú rôzne typy organických filmov na výrobu tej istej OLED diódy, výsledkom je 
napríklad farebný displej. 

• Intenzita jasu svetla emitovaného diódou je závislá na množstve elektrického prúdu. Čím väčší 
elektrický prúd, tým jasnejšia je OLED dióda. 
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Obr.2. Princíp fungovania organickej diódy [1] 

TYPY OLED 
 
V súčasnosti existuje 6 základných typov OLED diód (tab.1), ktoré sa navzájom líšia konštrukciou, 
použitými materiálmi aj sférou využitia. 
 

Tabuľka 1. Typy OLED, ich vlastnosti, konštrukcia a využitie [2] 

TYP VLASTNOSTI A KONŠTRUKCIA POUŽITIE 

OLED s pasívnou 
maticou 

(PMOLED) 
(obr.3) 

• mriežková matrica prekrížených vodičov 

• v mieste kríženia sú vodiče pripojené k 
elektródam (katódam, resp. anódam) OLED 
štruktúry a tým vznikajú jednotlivé pixely 

• vyššia spotreba 

• horšie zobrazenie 

• displeje menších uhlopriečok 

• zobrazovanie prevažne 
statických a textových 
informácií 

• MP3 prehrávače, mobilné 
telefóny, informačné displeje 
v automobiloch 

OLED s aktívnou 
maticou 

(AMOLED) 
(obr.3) 

• anóda je pokrytá tenkou vrstvou tranzistora 
(TFT – thin film transistor) usporiadaného do 
matice (poľa) 

• TFT pole je samo o sebe obvod, ktorý určuje, 
ktoré pixely vytvoria na displeji obraz. 

• menšia spotreba energie 

• rýchlejšia obnovovacia frekvencia  

• vhodné pre väčšie displeje 

• zobrazovanie videa 

• počítačové monitory, 
veľkoplošné obrazovky a pod. 
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Transparentné 
OLED (TOLED) 

(obr.3) 

• pozostávajú len z priehľadných zložiek 

• ak sú vypnuté, majú až 85% transparentnosť 
oproti substrátu 

• Keď je transparentný OLED displej zapnutý, 
umožňuje prechod svetla v oboch smeroch 

• Transparentné OLED displeje môžu byť 
konštruované aj ako aktívne, aj ako pasívne - 
matice 

• využitie najmä u tzv. „heads-
up“ displejoch (obr.4) 

OLED emitujúce 
svetlo nahor 

(obr.3) 

• substrát, ktorý je buď nepriehľadný, alebo 
dokonca reflexný 

• viac uplatňuje aktívna matica než pasívna 

• hlavné využitie pri čipových 
kartách 

Pružné OLED 

• substrát vyrobený z veľmi pružnej kovovej 
alebo plastovej fólie 

• veľmi ľahké a trvanlivé 
 

• mobilné telefóny a PDA, kde 
sa zvýši odolnosť displeja.  

• môže byť pružná (skladacia) 
OLED pripojená na tkaniny 
a byť všitá do tzv. 
"inteligentného" oblečenia, 
ako napríklad outdoorové 
oblečenie s integrovanými 
počítačovými čipmi ako GPS, 
mobilný telefón a podobne. 

Biele OLED 

• emitujúce biele svetlo, ktoré je jasnejšie a 
energeticky úspornejšie ako ktorýkoľvek iný 
zdroj svetla 

• oveľa lepšie podanie farieb ako žiarivkové 
svetlo 

• využitie ako nízkoenergetické 
svetelné zdroje  

 

 
Obr.3 Typy OLED 
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VÝHODY A NEVÝHODY TECHNOLÓGIE OLED 
 

Už technológie a osvetľovacie sústavy využívajúce LED sú svojím spôsobom pokrokové a majú celý 
rad výhod oproti ostatným technológám a svetelným zdrojom. OLED však ponúkajú mnoho výhod aj 
oproti LED [4]:  

• Organické vrstvy OLED sú tenšie, ľahšie a pružnejšie ako kryštalické vrstvy s LED. 

• Vzhľadom k tomu, že svetlo emitujúce vrstvy OLED sú ľahšie, môže byť aj substrát (podklad) 
flexibilný namiesto LED, kde je potrebná pevná vrstva. 

• OLED displeje a svietidlá sú jasnejšie ako LED. Pri LED displejoch pohlcuje sklo veľkú časť 
svetelného žiarenia, OLED displeje sklo nepotrebujú. Nakoľko vodivé a emitujúce organické 
vrstvy sú veľmi tenké a flexibilné a sú oveľa tenšie ako kryštalické vrstvy LED, môžu byť tieto 
v prevedení ako viacvrstvové (tzn. viac vrstiev emitujúcej a vodivej vrstvy) 

• OLED displeje nepotrebujú podsvietenie ako displeje z LED, pretože sami emitujú svetlo. Tým 
sa zníži energetická náročnosť displejov, čo je dôležité obzvlášť pri batériou napájaných 
zariadeniach ako napr. mobilný telefón alebo notebook. 

• Výroba OLED je jednoduchšia a keďže OLED sú v podstate plasty, možno vyrobiť aj 
veľkoplošné svietiace listy (tapety). 

• OLED displeje majú obrovský pozorovací uhol, až 170°. 
 
Technológia OLED sa zdá byť ideálnou technológiou pre všetky druhy displejov a dobre využiteľnou aj 
v osvetľovacej technike. Avšak je potrebné prekonať ešte niekoľko prekážok zhrnutých do týchto 
najvýznamnejších nevýhod OLED displejov: 

• Životnosť – zatiaľ čo červené a zelené OLED diódy majú životnosť 46 000 až 230 000 hodín, 
modré organické vrstvy dosahujú v súčasnosti životnosť len niečo okolo 14 000 hodín. Cieľom 
je dosiahnuť životnosť u každého typu a farby OLED aspoň 100 000 hodín. 

• Vysoká cena – výrobné náklady sú zatiaľ enormne vysoké z dôvodu drahej technológie 
(špeciálne nanášanie organických vrstiev na substrát) aj z dôvodu vysokých cien za kg 
organickej látky. 

• Odolnosť voči vlhkosti – dnešné OLED sú veľmi ľahko poškoditeľné vodou. 
 
 
OLED SVIETIDLÁ V PRAXI 
 
Zatiaľ čo vo výrobe displejov udávajú smer už dlhšiu dobu krajiny ďalekého východu, v sektore 
osvetľovacej techniky majú vedúce postavenie európske firmy. Aby svoj náskok uchovali, zapojilo sa 
24 výrobných podnikov, výskumných ústavov a univerzít z celej Európy, a medzi nimi renomované 
firmy ako Siemens, Philips a Osram, do spoločného výskumného projektu s názvom OLLA (high 
brightness Organic Light emitting diodes for ICT & Lighting Applications)[6]. Cieľom hore 
spomínaného spoločného projektu najväčších podnikov v oblasti osvetľovania, univerzít 
a výskumných pracovísk je vyrobiť svetelný zdroj na báze OLED s merným výkonom 100lm/W, 
životnosťou väčšou ako 100 000 hodín a rozmeroch minimálne 100 x 100 cm a cenou pod 100 Eur za 
štvorcový meter.. Okrem toho najväčší výrobcovia svetelnej techniky sa rozhodli zverejniť svoje plány 
na spustenie masovej výroby OLED svetelných zdrojov (obr.5). 
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Obr.5. Plán spustenia masovej výroby OLED svietidiel 

 
Jednou z prvých reálnych praktických aplikácií technológie OLED na osvetľovacie účely je stolné 
svietidlo firmy OSRAM (obr.6) od návrhára osvetlenia Ingo Maurera. Predstavuje skutočnú revolúciu 
v osvetlení. Toto svietidlo známe pod názvom „Early Future“ sa už vyrába v obmedzenom množstve. 
Využíva svietiacu fóliu vyvinutú v laboratóriu spoločnosti OSRAM Opto Semiconductors a je ukážkou 
obrovského potenciálu OLED v rámci budúceho využitia pre vývoj netradičných osvetľovacích 
a designových prvkov [5]. 

 

 
Obr.6 „Early Future“ svietidlo OLED 

 
Spoločnosť OSRAM nie je jedinou  spoločnosťou zavádzajúcou prototypy OLED svietidiel. Známe sú už 
výrobky firmy Philips, svetelné panely spoločností Zumbotel Group Austria a už spomínaného 
Frauenhoferovho ústavu v Drážďanoch a mnoho ďalších úspešných projektov (obr.7). 
 

        2008    2009    2010      2011   2012   2013   2014  2015   2016   2017   2018 

OSRAM 
Philips 
Luminotec 

GE 
Konica Minolta 

ostatní 

vývoj/ výroba malých objemov masová výroba 
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Obr.7. Možnosti využitia OLED svietidiel 

 
ZÁVER 
 
Odborníci očakávajú, že prvé komerčné výrobky dorazia masívne na spotrebiteľský trh v priebehu 2 
až 3 rokov. Ako prvé to budú výrobky, pre ktoré bude charakteristický predovšetkým netradičný 
dizajn alebo malá hmotnosť ako cena. Pri rastúcej produkcii budú výrobné náklady klesať a atraktívne 
svietidlá s moderným dizajnom, vysokou životnosťou, nízkou spotrebou a nízkou cenou budú 
dostupné širokej verejnosti, ako je tomu dnes v prípade úsporných žiariviek alebo LED svietidiel. 
Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu VEGA 1/0453/08 
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