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OLED’s voor verlichting 

Focus 
Google eens OLED en je ontdekt meteen de buzzwords die ermee geassocieerd worden: “dun”, 
“zuinig”, “flexibel”, “transparant”. Hoogstwaarschijnlijk vind je ook een paar tot de verbeelding 
sprekende video’s waarin onderzoekers plooibare display prototypes demonstreren. Het mag duidelijk 
zijn dat er nog heel wat van deze technologie verwacht wordt in de nabije toekomst. Door zijn typische 
eigenschappen zal de OLED immers heel andere manieren van verlichten toelaten in vergelijking met de 
huidige “punt”bronnen. 

Van displayOLED’s naar OLED’s voor verlichting 
 Je zou haast vergeten dat OLED’s al jaren op de markt zijn als beeldscherm voor onder andere high-end 
mobiele telefoons en camera’s wegens hun superieure contrastweergave in vergelijking met LCD’s. 
OLED pixels zijn namelijk kleine lichtbronnen op zichzelf in tegenstelling tot LCD pixels die 
aanstuurbare lichtfilters zijn die een backlight meer of minder kunnen doorlaten. Als een OLED pixel 
niet aangestuurd wordt blijft ze volledig donker terwijl een LCD pixel nooit het backlight volledig kan 
wegfilteren wat het dynamisch bereik dus beperkt. De aanhoudende research voor display applicaties 
heeft de OLED technologie nu echter op het punt gebracht dat een compleet nieuwe toepassing binnen 
bereik komt: OLED’s voor verlichting. 

LED’s maar dan organisch 
Het werkingsprincipe van OLED’s is grotendeels gelijk aan dat van de gekende LED’s. Een vaste 
stroom wordt gestuurd door een stack halfgeleiders waardoor ladingsdragers (elektronen en gaten) met 
elkaar recombineren met de creatie van fotonen tot gevolg. Net zoals bij LED’s zal de keuze van het 
halfgeleidermateriaal de golflengte van de fotonen en dus de kleur van de vrijgekomen licht bepalen. 
Het fundamentele verschil zit hem in het gebruikte halfgeleidermateriaal dat bij OLED’s uit 
koolstofverbindingen bestaat en dus organisch is. Deze organische moleculen kunnen in tegenstelling tot 
de anorganische halfgeleiders van LED’s in microscopisch dunne laagjes op relatief grote oppervlaktes 
aangebracht worden waardoor vlakke uitgestrekte lichtbronnen mogelijk worden. Net zoals bij LED’s 
moeten verschillende golflengtes gecombineerd worden om wit licht te bekomen. Door verschillende 
laagjes organische halfgeleiders bovenop elkaar aan te brengen zullen de recombinerende ladingsdragers 
fotonen van verschillende golflengtes creëren. Het ontwerp van deze stack door de fabrikant bepaalt zo 
niet alleen het spectrum van de OLED maar ook de minimumspanning die nodig zal zijn om een 
bepaalde stuurstroom te doen vloeien. Een transparante elektrode bovenop de stack organische 
halfgeleiders zorgt ervoor dat de fotonen de lichtbron kunnen verlaten. Indien extra transparante 
elektrodes tussen de verschillende laagjes aangebracht worden is het bovendien mogelijk om 
verschillende stromen door de verschillende laagjes van de OLED te sturen waardoor de kleur van de 
lichtbron gevarieerd kan worden. 



 

(Bron: Lumiotec) 

Waarom verlichten met OLED’s? 
Vandaag is het enige eigenlijke sterke punt van OLED’s ten opzichte van andere lichtbronnen zijn 
unieke vorm. De dunne lichtgevende oppervlaktes zijn aantrekkelijk voor ontwerpers die willen 
experimenteren met compleet nieuwe futuristisch ogende verlichtingsconcepten en particulieren die best 
wat meer willen betalen voor exclusief design. Hoewel OLED’s steeds goedkoper en efficiënter worden 
gaat hetzelfde ook nog steeds op voor LED’s. Dus LED’s overbodig maken zullen ze wellicht nooit. 
Met de unieke vorm van OLED’s valt echter moeilijk te concurreren. Dus valt te verwachten dat de 
technologie de komende jaren hoe dan ook zijn eigen deel van de verlichtingsmarkt zal opeisen. 
Ondertussen wordt er bovendien gewerkt aan flexibele OLED’s en OLED’s die transparant zijn wanneer 
ze uitgeschakeld zijn wat compleet nieuwe toepassingen voor de lichtbron kan creëren. De performantie 
van OLED’s gaat er ieder jaar nog sterk op vooruit zodat verwacht kan worden dat ze binnenkort de 
vergelijking met LED’s en fluorescentiebuizen goed doorstaan. Hoewel ze ook steeds goedkoper 
geproduceerd kunnen worden zal de hoge aankoopprijs hoogstwaarschijnlijk toch de voornaamste 
beperkende factor blijven. 

(Bron: Audi) 

(Bron: Philips) 

Een vergelijking met andere lichtbronnen 
Efficiëntie (lumen per Watt), totale lichtstroom (totaal aantal lumen), kleurweergave (CRI) en 
levensduur zijn de klassieke aspecten waarop de kwaliteit van een lichtbron afgerekend wordt. Vandaag 
zijn er al OLED’s verkrijgbaar met een efficiëntie van 45 lm/W wat ze dus boven gloei- en 
halogeenlampen (tot ongeveer 20 lm/W) plaatst. Maar concurreren met fluorescentielampen en de betere 



 

LED’s (tot 100lm/W) lukt voorlopig nog niet. De kleurweergave of de kwaliteit van het uitgezonden 
spectrum van witte OLED’s wordt doorgaans als uitstekend ervaren. Wat de levensduur betreft claimen 
fabrikanten vergelijkbare prestaties als fluorescentielampen maar net als bij LED’s is het voor OLED’s 
denkbaar dat de effectieve levensduur sterk zal afhangen van de applicatie. De kwaliteit van de voeding 
en het thermisch gedrag zullen hier mogelijk een significante rol in spelen. De totale lichtstroom of de 
hoeveelheid licht die de lichtbron genereert is een parameter die je niet vaak vermeld zult zien worden 
wanneer fabrikanten hun OLED producten aanprijzen. De huidige OLED’s geven dan ook nog maar 
bitter weinig licht en komen eigenlijk enkel nog maar in aanmerking voor decoratieve toepassingen, 
sfeerverlichting of signalisatie. Voordat OLED’s volwaardige lichtbronnen kunnen worden, moeten 
eerst veel grotere lichtgevende oppervlaktes mogelijk gemaakt worden in vergelijking met de OLED’s 
die vandaag al verkrijgbaar zijn(orde 10cmx10cm). 

Een lichtbron om naar te kijken 
In vergelijking met andere lichtbronnen zijn OLED’s eerder aangenaam om naar te kijken. Doordat het 
licht van een uitgestrekt oppervlak afstraalt en niet van één klein punt zoals bij LED’s zullen OLED’s 
bijvoorbeeld minder snel verblinden bij rechtstreekse waarneming. Het is in principe perfect mogelijk 
om een gelijkaardig lichtgevend oppervlak te ontwerpen met LED’s of fluorescentiebuizen aangevuld 
met diffusoren. Maar twee opvallende aspecten van OLED’s blijven sowieso buiten het bereik van de 
andere lichtbronnen: de dikte van OLED’s en het uitzicht ervan in uitgeschakelde toestand. OLED’s in 
uitgeschakelde toestand zijn van nature spiegelend door de aluminium kathode achteraan de transparante 
stack organische halfgeleiders. Een LED lichttegel daarentegen zal door het toepassen van diffusoren 
steeds mat zijn. Indien de spiegelende kathode achteraan de OLED stack vervangen wordt door een 
transparante geleider (zoals de anode bovenaan) bekom je zelfs een transparante lichtbron. Deze kunnen 
bovendien zo ontworpen worden dat ze voornamelijk licht aan één kant van het oppervlak uitsturen wat 
nieuwe toepassingen zoals lichtgevende ramen denkbaar maakt. 
Klassieke lichtbronnen en LED’s worden doorgaans geplaatst in armaturen om enerzijds het 
stralingspatroon te optimaliseren maar anderzijds ook gewoon om de lichtbron aan het zicht te 
onttrekken. Vooral in het laatste geval gaat dit steeds gepaard met een zeker lichtverlies wat ook wel 
uitgedrukt wordt met de Light Output Ratio (LOR) van het armatuur. Een OLED-armatuur zal 
doorgaans een LOR hebben van bijna 100% omdat er geen reflectoren, lenzen of diffusoren aan te pas 
komen. 

(Bron: Osram / Marco Pezzoli) 
 

Wat is een kwalitatieve OLED? 
Omdat het uitzicht van de lichtbron op zich belangrijk wordt ontstaan nieuwe kwaliteitseisen bovenop 
de klassieke parameters (zie hoger).  Van een lichtgevend oppervlak verwacht je dat het egaal licht geeft 
en dat het egaal licht blijft geven. Hoe groter het oppervlak, hoe moeilijker het wordt om aan deze eis te 
voldoen. Dit is een van de aspecten die de ontwikkeling van grotere panelen voorlopig tegenhoudt. Een 
ander aandachtspunt is de kleur onder verschillende kijkhoeken. Net zoals bij sommige witte fosfor-



 

LED’s kan afhankelijk van het OLED-ontwerp de kleur in meer of mindere mate veranderen in functie 
van de kijkhoek wat zeer onnatuurlijk kan overkomen. 

OLED’s vandaag en morgen 
OLED’s voor verlichting zijn vandaag al te koop als sample sets bedoeld voor designers om mee te 
experimenteren ofwel in de vorm van prijzige design luchters of bureaulampen. De OLED’s van 
vandaag zijn echter duidelijk nog niet rijp voor een grote afzetmarkt. Producenten zijn echter volop 
bezig met opschalen van de productie waardoor toch een significante prijsdaling te verwachten valt de 
komende jaren. Indien deze prijsdaling gepaard gaat met de door de producenten beloofde toename in 
efficiëntie en totale lichtstroom, worden OLED’s zeker een lichtbron om rekening mee te houden in de 
toekomst. 
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Links 
Oled-nieuws: http://www.oled-info.com 
Producenten 
Acuity Brands: http://www.acuitybrandsled.com/OLED/ 
Blackbody: http://www.blackbody-oled.com 
LEDON OLED: http://www.ledonoled.com 
LG Chem: http://www.lgchem.co.kr/lgchemoled/ 
Lumiotec: http://www.lumiotec.com 
Osram: http://www.osram.com/osram_com/LED/OLED_Lighting/ 
Philips: http://www.lighting.philips.com/main/lightcommunity/trends/oled/ 
Universal Display: http://www.universaldisplay.com 
Verbatim: http://www.verbatimlighting.eu 
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