
LED TECHNOLOGIE

ZÁKLADY



LED je polovodičový světelný zdroj, který se výrazně liší od 
konvenčních světelných zdrojů. Na rozdíl od konvenčních svítidel, 
kde je světlo vyzařováno pomocí vlákna nebo plynu, jsou LED diody 
malé elektronické čipy vyrobené ze zvláštních polovodičových 
krystalů. Tento princip nabízí mnoho výhod a nových příležitostí. 
Mezi hlavní výhody LED diod patří dlouhá životnost, vysoká účinnost, 
ohleduplnost k  životnímu prostředí, dobré podání barev a široká 
škála možností pro vývoj svítidel. Pro využití plného potenciálu se 
musí návrháři seznámit  s  těmito novými a specifickými 
charakteristikami LED. Tento dokument vysvětluje nejdůležitější 
koncepty, techniky a možnosti.

PARAMETRY URČUJÍCÍ BARVU SVĚTLA
 

Světlo generované LED modulem může být popsáno svým barevným 
podáním, teplotou chromatičnosti, souřadnicemi v  diagramu 
chromatičnosti a standardní odchylkou shody barev. Následující část 
vysvětluje vztahy a rozdíly mezi uvedenými parametry.

Barevné podání 
Index barevného podání (CRI) vyjadřuje stupeň shodnosti vjemu 
barvy předmětů osvětlených uvažovaným zdrojem a barvy týchž 
předmětů osvětlených smluvním zdrojem světla za stanovených 
podmínek pozorování. Jsou-li barvy reprodukovány špatně, odchylky 
jsou vysoké a CRI je nízká. S  dobrým barevným podáním odchylky 
jsou malé a CRI je vysoká.
Maximální hodnota CRI je 100. To odpovídá podání barev bez 
jakékoliv odchylky. Sluneční světlo má CRI až 100, bílé LED leží mezi 
70 a 98. Pro praktické použití, to znamená, že LED svítidla s vyšší CRI 
reprodukují osvětlené barvy přirozenějí a jsou příjemnější pro lidské 
oko. V  některých aplikacích (např. osvětlení uměleckých předmětů 
v muzeích), tento bod má zásadní význam.

Teplota chromatičnosti 
Teplota chromatičnosti je měření popisující barvu světelného zdroje. 
Měří se ve stupních Kelvina (K). Většina běžných svítidel má teplotu 
chromatičnosti nižší než 3300K (teplá bílá), dále mezi 3300 a 5000 
Kelvinů (neutrální bílá) nebo nad 5000 Kelvinů (denní bílá). Barevná 

škála je od tmavě červené, červené, oranžové, žluté, bílé až po světle 
modrou.

 

Diagram chromatičnosti mezinárodní kolorimetrické soustavy XYZ 
v pravoúhlýcg souřadnicích x.y
1 křivka spektrálních světel s vyznačenými vlnovými délkami
2 čára teplotních zářičů se stupnicí v K
3 přímka purpurů

Souřadnice chromatičnosti 
Souřadnice chromatičnosti určují barvu pomocí souřadnic 
v diagramu chromatičnosti. Existují tři souřadnice (x, y, z). Vzhledem 
k tomu, že součet všech souřadnic se vždy rovná 1, dvě souřadnice 
jsou dostatečné pro vyhledání barvy. Souřadnice chromatičnosti 
umožňuje přesnější definici barvy než je teplota chromatičnosti. To 
může být použito k  určení požadované barvy nebo k  určení 
nežádoucí odchylky mezi barvami. To je zvláště důležité v oblastech, 
kde osvětlovací soustava musí splnit zadanou a jednotnou barvu a 
odchylky mohou ovlivnit výsledek instalace.

ELEKTROLUMINISCENČNÍ DIODA



Standardní odchylka shody barev
 

Barevné rozmezí popisuje maximální odchylku z cílového barvy. Jeho 
jednotka se nazývá SDCM (standardní odchylka shody barev) a je 
založena na MacAdam elipsách. Hodnota SDCM odkazuje na 
diagram chromatičnosti a MacAdam elipsy. Elipsy jsou pojmenovány 
po svém objeviteli a určují oblasti uvnitř diagramu chromatičnosti, 
v níž člověk nevnímá žádné rozdíly v barvě. Různé úrovně MacAdam 
elips jsou používány ke klasifikaci barevné odchylky.  
SDCM1 nebo MacAdam1 je velmi malá elipsa  s  úzkým rozsahem 
různých barev. S rostoucím počtem (MacAdam1, MacAdam2 atd.) se 
rozdíly mezi barvami se stávají větší. Hodnota SDCM3 představuje 
dobrý kompromis a stala se v podstatě druhem standardu.

Definice teploty chromatičnosti barvy neutrální bílá x a y souřadnicemi 
(x=0,38; y=0,38) v rámci diagramu chromatičnosti.

Souřadnice chromatičnosti teploty barvy neutrální bílá (x=0,38; 
y=0,38) s elipsami SDCM3 a SDCM5.

Praktický příklad
Specifikace z datasheetu modulu LED: Barevná teplota (2700 K), barevné 
souřadnice (x=0,463; y=0,420), standardní odchylka shody barev 
(SDCM3), a grafické znázornění souřadnic chromatičnosti a 
MacAdamM3 elipsy.

DOBA ŽIVOTA LED
Vysoká účinnost a dlouhá doba života 
Pro konvenční technologií je doba života definována jako bod, ve 
kterém určité procento světelných zdrojů přestane zcela svítit nebo 
dojde k  20-40%-nímu poklesu světelného toku. Pro LED diody tato 
definice není praktická. Dobře navržené LED zdroje jen výjimečně 
zcela selžou. Většinou pokračují ve své funkci, ale ztratí časem 
výraznou část světelného toku. V  souladu  s  tím se doba života 
definuje pro LED diody pomocí různých parametrů.

L hodnota (LP) 
Lp definuje zůstatek světelného toku v procentech původní hodnoty. 
LP se používá v kombinaci s definovanou dobou provozu. Následující 
graf ilustruje toto: Linka azurové barvy popisuje světelný tok, který v 
čase klesá. Po 32.000 hodinách hodnota klesla na 90%. To je 
definováno jako L90 na 32000 hodin.

Životnost (h)

B hodnota (BP) 
V  reálném životě světelný tok nemůže být kvalifikován jako jeden 
údaj. Existují odchylky mezi jednotlivými LED moduly. Následující graf 
ilustruje toto: Linka azurové barvy představuje jmenovitý světelný tok 
LED modulů. Světle modrá oblast ukazuje šířku pásma všech LED 
diod. Některé LED diody mají hodnoty výše, některé níže.

Životnost (h)

Bp definuje procentuální hodnotu LED modulů, které nedosáhnou 
zadaný LP. S nižší hodnotou Bp rostou nároky na delší dobu života. 
Pro kompletní posouzení LED modulu musí být obě hodnoty LP a BP 
posuzovány vyváženě. Následující grafy ukazují chování po dobu 
dvou typických hodnot: B50 a B10.



Kombinace LP a BP 
Kombinace LP a BP ukazujeme v  následujícím grafu. Zobrazuje dva 
možné popisy stejných LED, v závislosti na tom, co bylo vybráno jako 
počáteční hodnota.

Při kombinování L90 B50 32,000h, 50% z  LED diod mají zůstatkový 
světelný tok, který je menší než 90% původní hodnoty po 32.000 
provozních hodin. Při kombinování L90 B10 24,000h, 10% z LED diod 
mají zůstatkový světelný tok, který je menší než 90% původní 
hodnoty po 24000 provozních hodinách. Existují další dvě hodnoty.

C hodnota (CP) 
CP znázorňuje procento celkového počtu poruch.

F hodnoty (FP) 
FP znázorňuje kombinovaný podíl selhání. Jedná se o  kombinaci 
obou postupného (BP) a naprostého selhání (CP).

Energetická účinnost LED diod 
LED svítidla jsou energeticky velmi efektivní. Ve srovnání  s  T5 nebo 
T8 zářivkovými svítidly, mají 40 až 60% nižší spotřebu energie při 

vytvoření stejné úrovňe jasu. Energetická účinnost je definována jako 
podíl vyzařovaného světelného toku a příkonu elektrické energie. 
Naměřené počáteční hodnoty světelné toku se vydělí naměřeným 
počátečním příkon. Energetická účinnost je uvedena v lumen na watt 
(lm/W). Energetická účinnost se vždy vztahuje k  systému jako 
celku  s  vybranou referenční teplotou. Teplota silně ovlivňuje 
energetickou účinnost. Pro realistické výsledky by měla být vybrána 
referenční teplota kolem 65° C, což odpovídá teplotě v provozu.

RŮZNÉ ÚPRAVY LED MODULŮ
Multičip na plošném spoji (COB) a samostatně 
povrchově montované čipy (SMD)

Existují dvě hlavní technologie pro montáž LED na povrch tištěné 
obvodové desky. COB technologie používá různé komponenty LED 
(čip, fluorescenční převodník, mikrodrátové spoje), které jsou 
umístěny společně na desce plošného spoje (PCB). SMD technologie 
používá komponenty LED, které jsou samostatné a připájené k desce 
plošného spoje dle požadované vyzařovací charakteristiky. 
Rozhodnutí o  tom, která z  těchto dvou technologií se použíje závisí 
hlavně na navrhovaném uplatnění LED. Typicky SMD se častěji 
používá pro plošné moduly, zatímco COB se používá pro bodové 
moduly. Dalším faktorem je výrobní náklady. COB je složitější a dražší 
na výrobu. Tato nevýhoda je kompenzována lepšími vlastnostmi 
z hlediska řízení tepla a svítivosti.

Multičip na plošném spoji (COB) 
V  případě COB, bezobalových polovodičových čipů, jsou čipy 
připojeny přímo k desce pomocí lepidla s vysokou tepelnou vodivostí 
a jsou spojeny k  podložce mikrodrátovými spoji. Zlaté 
dráty  s  průřezem v  mikrometrech vytvářejí elektrický kontakt. 
Otevřené části jsou pokryty zalévací hmotou pro ochranu před 
mechanickým poškozením a znečištěním. Za tímto účelem se 
používá tzv. přehrazení a technická výplň. Přehrazení je situováno 
kolem komponentů prostřednictvím viskózní tekutiny. Následně je 
meziprostor vyplněn vytvrzovací kapalinou.

 
Samostatně povrchově montované čipy (SMD) 
SMD LED diody jsou určeny pro automatické osazování PCB a je 
možno je používat do svítidel úzkých, nízkých nebo plošných. 
Zapouzdřené SMD LED diody jsou upevněny přímo na PCB 
společně  s  ostatními elektrokomponenty. Tyto komponenty splňují 
požadavky obecného osvětlováni při dosažení vysokých kvalitativních 
a teplotních parametrů. Nevýhodou této technologie je menší 
možnost odvodu tepla a menší možnost koncentrace čipů.



PRINCIPY STMÍVÁNÍ LED
Analogové stmívání a pulzně šířková modulace 
LED diody mohou být stmívány napájecím proudem protékajícím 
LED čipy. Aby toho bylo dosaženo, jsou možné dva různé způsoby: 
analogové stmívání a pulsně šířková modulace (PWM).

Analogové stmívání znamená, že amplituda napájecího proudu je 
snížena. Když použijeme pulsní šířkovou modulaci, amplituda 
zůstává konstantní, ale tok proudu je přerušován za určité frekvence 
PWM. Čím delší je toto přerušování, tím nižší je efektivní hodnota 
proudu procházející LED a tím se snižuje vnímání jasu.

Analogové stmívání s různými úrovněmi stmívání

Stmívání pomocí pulsně šířkové modulace

Obě metody, analogové stmívání a pulsně šířkové modulace, mají své 
specifické výhody a nevýhody.V  analogovém stmívání dochází 
k posunům v souřadnicím chromatičnosti. Nicméně, tato omezení se 
vyskytují pouze při nízkých hladinách jasu, jsou stejné pro všechny 
LED diody a jsou nepostřehnutelné pro člověka. Pulsní šířková 
modulace je obecně méně efektivní než analogové stmívání. Tyto 
problémy se ukazují zejména při vysokých úrovních jasu. Také, aby se 
zabránilo blikání-flickering zvolené frekvence PWM, musí být hodnota 
dostatečně vysoká. Typicky, 200 Hz nebo více. Obě metody lze také 
kombinovat, například ve formě, která se používá pro různé rozsahy 
úrovní jasu.

Kombinace analogového stmívání a pulsní šířkové modulace
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