
tóny, vďaka čomu je omnoho úspornejšia v porovnaní s ostat-
nými zdrojmi svetla, v ktorých sa väčšia časť elektrickej 
energie mení na teplo a len malá časť na svetlo. V klasických 
žiarovkách a halogénových žiarovkách elektrický prúd rozo-
hrieva vlákno, čím ho rozžiari. V žiarivkách (ktoré boli ozna-
čované za nízkoenergetické, ale s príchodom LED lámp toto 
označenie stratilo zmysel) produkujú výboje v plyne teplo aj 
svetlo.

To vedie k tomu, že nové LED žiarovky potrebujú omnoho 
menej energie, aby vyžiarili rovnaké množstvo svetla v po-
rovnaní so staršími žiarovkami. Navyše sa neustále vylepšu-
jú, aby mali vyšší svetelný tok (meraný v lúmenoch) na jed-
notku spotrebovanej energie (meranej vo wattoch). Najnovší 
rekord je niečo vyše 300 lm/W, čo je porovnateľné so 16 nor-
málnymi žiarovkami alebo takmer 70 žiarivkami. Keďže asi 
štvrtina celosvetovej spotreby energie sa využíva na sviete-
nie, LED žiarovky významne prispievajú k šetreniu nerast-
ných surovín na našej planéte.

LED žiarovky okrem iného vydržia aj omnoho dlhšie (majú 
väčšiu životnosť) v porovnaní s ostatnými svetelnými zdroj-
mi. Žiarovky vydržia približne 1 000 hodín, kým teplo nezni-
čí vlákno, a žiarivky vydržia zhruba 10 000 hodín. Ale LED 
žiarovky môžu svietiť dokonca až 100 000 hodín, tým pádom 
výrazne znižujú spotrebu surovín.

Vytváranie	svetla	v	polovodičoch

LED technológia vznikla v rovnakej oblasti techniky, ktorá 
nám priniesla mobilné telefóny, počítače a všetko moderné 
vybavenie postavené na kvantových javoch. Luminiscenčná 
dióda je zložená z niekoľkých vrstiev – vrstvy typu N s pre-
bytkom záporne nabitých elektrónov a vrstvy typu P s nedos-
tatkom elektrónov (alebo inak povedané – s prebytkom klad-
ných dier). Medzi nimi je aktívna vrstva, ku ktorej smerujú 
po pripojení elektrického napätia záporne nabité elektróny 
a kladne nabité diery. Keď sa stretnú, nastane tzv. rekombiná-
cia a uvoľní sa kvantum energie vo forme svetla. Vlnová dĺž-
ka uvoľneného svetla závisí len od vlastností polovodiča. 
Modré svetlo môže vzniknúť len na krátkovlnnom konci sve-
telného spektra a môžu ho produkovať len niektoré materiály.

Nobelovu cenu za fyziku 2014 získali Isamu Akasaki, Hi-
roshi Amano a Shuji Nakamura za vynález účinných diód 
emitujúcich modré svetlo, ktoré umožnili vývoj jasných 
a energeticky úsporných zdrojov bieleho svetla. 

Keď prišli Akasaki (vľavo), Amano (v strede) a Nakamura 
(vpravo) začiatkom decembra tohto roku do Štokholmu, aby 
sa zúčastnili odovzdávania Nobelových cien, ťažko by pre-
hliadli, ako žiari svetlo z ich vynálezu takmer zo všetkých 
okien v meste. Biele LED žiarovky sú energeticky úsporné, 
majú vysokú životnosť a vyžarujú jasné biele svetlo. Navyše, 
oproti žiarivkám, neobsahujú ortuť.

Červené a zelené LED diódy boli známe už takmer polsto-
ročie, ale modré svetlo dlho odolávalo napriek obrovskej  
snahe vedcov a nemalým finančným prostriedkom investova-
ným do výskumu. Len spojenie červeného, zeleného a mod-
rého svetla totiž dokáže vyprodukovať biele svetlo, na ktoré 
sme zvyknutí a ktoré sa používa všade okolo nás. 

Akasaki spolupracoval s Amanom na univerzite v Nagoji, 
Nakamura bol zamestnancom Nichia Chemicals – malej spo-
ločnosti sídliacej v Tokušime na ostrove Šikoku. Keď sa im 
podarilo získať jasné modré svetelné lúče vyžarujúce z ich 
polovodičov, otvorili dvere pre fundamentálnu transformáciu 
osvetľovacej techniky. Klasické žiarovky osvetlili 20. storo-
čie, 21. storočie bude osvetlené LED žiarovkami.

Šetrenie	energiou	a	surovinovými	zdrojmi

Luminiscenčná dióda (dióda emitujúca svetlo) sa skladá 
z niekoľkých vrstiev polovodičových materiálov. V LED di-
ódach sa elektrická energia mení priamo na častice svetla, fo-

nobelova cena za Fyziku 2014
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ha bola korunovaná úspechom, aj keď mnohí pred nimi neus-
peli. Tento materiál sa považoval za vhodný pre produkciu 
modrého svetla, avšak praktické prekážky pre jeho použitie 
boli veľké – nikto dovtedy nedokázal produkovať kryštály 
dostatočnej kvality, keďže sa vývoj povrchu, na ktorom by 
tieto kryštály rástli, zdal beznádejný. Navyše, bolo prakticky 
nemožné vytvoriť P-vrstvu v tomto materiáli.

Avšak Akasaki bol presvedčený na základe predchádzajú-
cich skúseností, že výber materiálu bol správny, a pokračoval 
v práci s Amanom, ktorý bol v tom čase doktorandom na Na-
gojskej univerzite. Nakamura si tiež vybral nitrid gália, aj 
keď zvažoval aj alternatívnu zlúčeninu – selenid zinku, ktorí 
považovali iní vedci za perspektívnejší.

Fiat lux	–	Buď	svetlo

V roku 1986 Akasaki s Amanom ako prví uspeli v tvorbe 
vysoko kvalitných kryštálov nitridu gália, keď umiestnili 
vrstvu nitridu hliníka na zafírový substrát, na ktorom sa po-
tom vytvárali kryštály nitridu gália. O niekoľko rokov, na 
konci osemdesiatych rokov, sa im podaril prielom vo vytvo-
rení P-vrstvy. Akasaki a Amano náhodou objavili, že ich 
materiál intenzívnejšie žiaril pri skúmaní pod elektrónovým 
mikroskopom. To im naznačilo, že skenovací lúč v mikro-
skope spôsobil, že P-vrstva bola efektívnejšia. V roku 1992 

Prvé správy o svetle emitovanom polovodičom boli publi-
kované v roku 1907 Henrym J. Roundom, spolupracovníkom 
Guglielma Marconiho, nositeľa Nobelovej ceny za fyziku 
z roku 1909 (získal ju spolu s Karlom Ferdinandom Brau-
nom). Neskôr, v 20. a 30. rokoch 20. storočia sa v Soviet-
skom zväze venoval tejto problematike Oleg V. Losev. Obom 
však chýbali potrebné vedomosti na to, aby dokázali tento jav 
skutočne pochopiť. Trvalo to ešte niekoľko desiatok rokov, 
kým boli položené teoretické základy elektroluminiscencie. 

Diódy vyžarujúce červené svetlo boli vynájdené na konci 
päťdesiatych rokov. Používali sa napríklad v digitálnych ho-
dinách a kalkulačkách alebo na zobrazovanie stavu rôznych 
spotrebičov – či sú zapnuté alebo vypnuté. Už na začiatku 
bolo jasné, že na vytvorenie bieleho svetla bude potrebné vy-
tvoriť diódu emitujúcu krátkovlnné – modré svetlo. Skúšalo 
to mnoho laboratórií po celom svete, ale neúspešne.

Výzva

Laureáti tohtoročnej Nobelovej ceny pracovali tvrdo, pričom 
museli čeliť zaužívaným stereotypom a rizikám. Postavili si 
vlastné zariadenia, naučili sa technologické postupy a usku-
točnili tisíce experimentov. Väčšina z nich skončila neúspeš-
ne, avšak nevzdali to. Hľadaným materiálom bol nitrid gália, 
ktorý si vybrali aj Akasaki s Amanom, aj Nakamura. Ich sna-
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dokázali predstaviť prvú diódu emitujúcu jasné modré svet-
lo.

Nakamura začal vývoj svojej modrej LED diódy v roku 
1988. O dva roku neskôr, v roku 1990, uspel pri tvorbe vyso-
kokvalitného nitridu gália. Vyvinul svoju vlastnú metódu 
tvorby kryštálov, v ktorej nechal najprv narásť tenkú vrstvu 
nitridu gália pri nízkej teplote a potom nasledujúce vrstvy ne-
chal rásť pri vyšších teplotách.

Nakamura dokázal taktiež vysvetliť, prečo Akasaki a Ama-
no uspeli s ich vrstvou typu P – elektrónový lúč odstránil  
vodík, ktorý bránil tvorbe P-vrstvy. Tu Nakamura nahradil 
elektrónový lúč jednoduchšou a lacnejšou metódou – nahrie-
vaním materiálu docielil vytvorenie funkčnej P-vrstvy v roku 
1992. Jeho riešenie tak bolo odlišné od Akasakiho a Amano-
na. 

Počas deväťdesiatych rokov oba výskumné tímy uspeli 
v zdokonaľovaní svojich modrých LED diód a podarilo sa im 
zvyšovať ich efektivitu. Postupne vytvárali rôzne zliatiny nit-
ridu gália s hliníkom, resp. indiom, a štruktúra týchto materi-
álov sa stávala čím ďalej, tým zložitejšou.

Všetkým trom sa podarilo vynájsť modrý laser, v ktorom 
hrala kľúčovú úlohu modrá LED dióda veľkosti zrnka piesku. 
Na rozdiel od rozptýleného svetla LED diódy, modrý laser 
vyžaruje lúč ostrý ako britva. Keďže modré svetlo má veľmi 
krátku vlnovú dĺžku, dokážeme pomocou neho zapísať na 
rovnakú plochu štyrikrát viac informácií ako pomocou červe-
ného svetla. Toto prudké zvýšenie skladovacej kapacity vie-
dlo nielen k vývoju Blu-ray diskov, ale aj k vývoju nových, 
kvalitnejších laserových tlačiarní.

Aj doma nájdeme veľa domácich spotrebičov, ktoré sú vy-
bavené LED diódami. Osvetľujú LCD obrazovky televízorov 
a počítačov, v mobilných telefónoch sa používajú ako lampy 
či blesky.

Svetelná revolúcia

Vynálezy tohtoročných laureátov Nobelovej ceny za fyziku 
úplne zmenili osvetľovaciu technológiu. Neustále vznikajú 
nové, účinnejšie, lacnejšie a inteligentnejšie žiarovky, ktoré 
stretávame na každom kroku.

Žiarovky svietiace bielym svetlom môžeme vyrobiť dvoma 
spôsobmi. V prvom z nich sa používa modré svetlo, ktoré ex-
cituje fosfor, ktorý emituje červené a zelené svetlo. Keď zmie-
šame všetky tri farby dokopy, dostaneme biele svetlo. Druhou 
možnosťou je konštrukcia lampy, ktorá je zložená z troch rôz-
nofarebných diód, červenej, zelenej a modrej, ktoré súčasným 
svietením vytvárajú biele svetlo. LED žiarovky sú preto flexi-
bilným zdrojom osvetlenia, pretože dokážu vyprodukovať 
milióny rôznych farebných odtieňov podľa potreby. Dokáže-
me nimi vyplniť stovky štvorcových metrov a získať tak ob-
rovské obrazovky a zobrazovacie panely, ktoré dokážeme 
ovládať počítačom. Možnosť ovládať farbu svetla sa využíva 
aj v oblasti poľnohospodárstva, pretože takéto žiarovky doká-
žu napodobniť prirodzené svetlo, a teda sa môžu používať ako 
zdroj dobrého umelého osvetlenia pre rastliny i zvieratá.

LED žiarovky sú zároveň aj prínosom pre ľudí v oblastiach 
s obmedzeným prístupom k elektrickej energii, pretože umož-
nia využívať na ich napájanie aj jednoduché solárne panely, 
ktoré by nedokázali zásobovať elektrickou energiou klasické 
žiarovky. V menej rozvinutých oblastiach sa môže používať 
na dezinfekciu vody aj ultrafialové LED diódy s nízkou spot-
rebou energie. Efektívna modrá LED dióda má len 20 rokov, 
avšak už za tento krátky čas dokázala významne ovplyvniť 
naše životy na každom kroku.

Ďalšie informácie o Nobelovej cene za fyziku 2014 nájdete 
na webovej stránke
www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/.

Katarína Hriňáková, Martin Hriňák

Žiarovka 
(19. storočie)

Olejová lampa 
(približne 15 000 pred n. l.) 

Žiarivka
(20. storočie)

LED  žiarovka
(21. storočie)

0,1 lm/W

300 lm/W

70 lm/W

16 lm/W
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Nové LED žiarovky potrebujú omnoho menej energie, aby vyžiarili rovnaké množstvo svetla v porovnaní so staršími žiarovkami. Navyše sa ne-
ustále vylepšujú, aby mali vyšší svetelný tok (meraný v lumenoch) na jednotku spotrebovanej energie (meranej vo wattoch). Keďže asi štvrtina 

celosvetovej spotreby energie sa využíva na svietenie, LED žiarovky významne prispievajú k šetreniu nerastných surovín na našej planéte.

Fyzika

16




