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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou LED (diod emitujících světlo).V textu 

nalezneme obecné shrnutí poznatků o LED zdrojích, co se týče jejich historie, konstrukce, 
principu činnosti. V práci jsou také uvedeny příklady použití LED zdrojů s uvedením jejich 
výhod a nevýhod a uvedením jejich parametrů. Dále zde nalezneme porovnání LED s jinými 
zdroji světla Praktickou náplní této práce je měření prováděných na několika vzorcích LED, 
především grafických závislostí křížových a V-A charakteristik měřených v závislosti na proudu. 
A také měření vlivu teploty na přechod diody. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  LED; svítivé diody; P-N přechod, elektroluminiscence; vyzařované 
světlo; polovodičové materiály; chlazení; křížové charakteristiky; 
příkon; měrný výkon; světelný tok 
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ABSTRACT 
This bachelor thesis is dealing with issues of LED (light emiting diod).In the text we can find 

general summary knowledges about LED sorces, relating their history, construction, principle of 
working. In thesis are given examples of use LED sorces indicating their advantages and 
disadvantages and indicating their parameters. Furthermore, we find here compared LED to other 
light sources. The practical content of this thesis is measurement performed on some samples of 
LED especially  graphics addiction of crosses and V-A characteristics measured in addiction on 
current. And also measuring the impact of the temperature for junction of diod. 

 

 

KEY WORDS:  LED, light emitting diodes, PN junction, electroluminescence, emitted 
light, semiconductor materials, cooling, cross characteristics, power, 
luminous efficacy, luminous flux 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 
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IrDA                     Infrared Data Association, komunikační infračervený port 

P-N                      Polovodiče typu P a N 

V-A                      Voltampérová (charakteristika)  

GaAs                    Gallium arsenide, arsenid gallia  

InP                       Indium phosphide, indium fosfid  

GaP                      Gallium phosphide, gallium fosfid  

GaAsP                 Gallium arsenid fosfid  

SiC                       Karbid křemíku 

GaN                     Gallium nitrid 

GaAlAs                Gallium arsenid hliníku 

GaInAsP              Gallium indium arsenid fosfor 

WG                       Šířka zakázaného pásu 

Ra                         Index barevného podání 

E                           Intenzita osvětlení (lux)  

Φ                          Světelný tok (lm)  

L                           Jas (cd/m2) 

U                          Elektrické napětí 

I                            Svítivost (cd) 

I                            Elektrický proud 

λ  Vlnová délka 

CCT                     Teplota chromatičnosti (K) 

Pn                         Nominální (provozní) příkon (W)  

Mz                        Měrný výkon (lm/W) 

NN                       Nízké napětí 

MN                       Malé napětí 
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1 ÚVOD 
 

Od pradávna se lidstvo snaží prodlužovat si den pomocí umělého osvětlení, především 
z důvodu možnosti pracovat i v noci, popřípadě možnosti osvícení míst, kde nemá přístup denní 
světlo. Po staletí bylo využíván k osvětlení plamen hořících tuhých či tekutých paliv (např. 
pryskyřice, petrolej či velrybí tuk). Svítidla  využívající jako zdroj světla hořící plamen také 
prošla dlouhým vývojem, avšak asi před 150 začala být postupně vytlačována mnohem 
komfortnějšími a efektivnějšími svítidly využívající elektrické zdroje světla. Avšak nejstarší 
elektrické světelné zdroje el. oblouk a dnes stále běžně používaná žárovka s wolframovým 
vláknem se vyznačují malou účinností, kdy se v těchto zdrojích přemění velké množství el. 
energie v nežádoucí teplo.V dnešní době kdy neustále vzrůstá spotřeba elektřiny je proto snaha 
tyto neefektivní světelné el. zdroje nahrazovat zdroji s vyšší účinností přeměny el. energie ve 
světelnou, ale zároveň s některými horšími provozními vlastnostmi. Klasické žárovky již delší 
dobu nahrazují především kompaktní zářivky, jež jsou z pohledu spotřeby el.energie mnohem 
výhodnější, avšak pomalejší náběh do jmenovitého výkonu a hlavně přítomnost rtuti vypovídá 
v jejich neprospěch. Proto se hledají i jiné úsporné alternativy, jako jsou například LED zdroje 
(diody emitující světlo). Především v posledních  letech zažívají tyto již delší dobu známé zdroje 
velký rozmach a v osvětlovací technice začínají hrát čím dál významnější roli. Ovšem i LED 
zdroje, které jsou někdy do nebes vychvalované, jako ideální světelné zdroje, mají své stinné 
stránky. 

Cílem práce je objektivní  náhled do problematiky ohledně LED zdrojů. V práci jsou shrnuty 
obecné poznatky o  jejich vývoji, technologii, použití a pozastavuje se  taktéž nad výhodností, či 
nevýhodností použití. V textu nalezneme i vysvětlení základních světelných parametrů. Také zde 
nalezneme porovnání LED s jinými světelnými zdroji, především v oblasti provozních nákladů. 
Součástí této práce je i laboratorní měření na vybraných vzorcích LED. V měření jsou pomocí 
křížových a V-A charakteristik  ověřeny provozní vlastnosti těchto zdrojů a také je laboratorním 
měřením ověřován vliv teploty na provozní vlastnosti. Závěrem práce je vyhodnocení shrnutých 
poznatků z literatury a měření a taktéž úvaha o jejich výhodnosti použití.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Teoretické pozntaky z oblasti LED zdrojů 

 

14 

2 TEORETICKÉ POZNTAKY Z OBLASTI LED ZDROJŮ 
 

Světlo emitující diody (LED) jsou polovodičové luminiscenční zdroje světla. Svítivé diody 
se používají jako světelné zdroje v mnoha zařízeních a jsou stále více využívány pro další a další 
účely osvětlení. Jako praktický elektronických komponent byly zavedeny v roce 1962. Původně 
vyzařovali jen červené světlo o nízké intenzitě,  ale postupem času, vlivem nových technologií 
jsou LED schopny vyzařovat světlo v celém viditelném spektru barev s vysokým jasem.  

 

2.1 Historie 
Ačkoli se o LED jako zdrojích osvětlení mluví teprve v několika posledních letech, mají za 

sebou více než stoletou historii. Princip, na kterém fungují, byl totiž Henrym Josephem Roundem 
objeven už v roce 1907. V době, kdy byl svět okouzlen Edisonovou žárovkou, objevil britský 
fyzik princip elektroluminiscence. Na tomto fyzikálním jevu, který přetváří elektrický proud 
pomocí polovodičových destiček ve světlo, jsou LED diody založeny. Opravdové LED diody, jak 
je známe dnes, však musely na své sestavení čekat dlouhá desetiletí. 

 V roce 1962 Nick Holonyak Jr. předvedl první v praxi použitelnou diodu vyzařující 
viditelné červené světlo. To bylo pět let před objevením halogenidové výbojky. 

Problémem ale bylo barevné spektrum, které LED diody vyzařovaly. První exempláře totiž 
svítily jen červenou barvou, což možnosti jejich využití limitovalo. Začátkem 70. let potom došlo 
k rozšíření spektra na další barvy – oranžovou, žlutou a zelenou. Díky novým světelným 
vlastnostem mohly být LED diody úspěšně využívány jako signalizace. Přestože se začaly 
využívat jako indikátory stavu na spotřebičích a jiných zařízeních, byly náklady na jejich vývoj 
stále vyšší oproti halogenovým kontrolkám. Opravdový rozvoj LED technologií přišel až o 
desetiletí později, kdy se snížily jejich pořizovací náklady a zefektivnilo fungování. LED diody 
tak našly umístění v ovladačích, kuchyňských spotřebičích a dalších technických zařízeních. 

Největším zlomem v dosavadní historii LED diod bylo objevení exempláře vydávajícího 
modré světlo. Psala se 90. léta a elektroluminiscenční diody tak dosáhly plného barevného 
spektra, ze kterého bylo možné vytvořit bílou barvu. S tím se LED diodám otevřela cesta k 
osvětlení ulic, obchodních domů, a co je nejdůležitější – interiérů. K osvětlení bytů a místností se 
totiž odedávna používá bílé nebo teple bílé světlo, jenž vydávají například klasické žárovky. 
Zeleně svítící LED žárovku by tudíž nikdo na osvětlení nevyužil, maximálně pro vytvoření 
dramatického efektu u obrazu pověšeného na stěně. LED diody vyzařující bílé světlo našly a 
nacházejí nekončené uplatnění. Od 90. let přitom došlo k jejich zefektivnění a dnes je lze použít 
jako vhodné osvětlení kanceláří, pracovních ploch, kuchyní, koupelen, zahrad, bazénů, byznys 
komplexů a mnoha dalších objektů [13]. 

 
Obr. 2-1 Ukázka LED z 60. let 20. století [10] 
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2.2 Princip činnosti 
Svítivé diody jsou luminiscenční zdroje světla, jejichž princip činnosti se značně liší od 

jiných zdrojů jako jsou např. teplotní zářiče (klasická žárovka), či výbojkové zdroje. Jejich základ 
tvoří spojení polovodiče typu P a N. 

2.2.1 P-N přechod  
      Vytvoření přechodu neznamená, že k sobě přiložíme polovodič typu P a polovodič typu N. 
Oba typy polovodiče se musí spojit na mikroskopické úrovni. Po vytvoření přechodu bude 
docházet k difúzi děr z polovodiče typu P do polovodiče typu N. Díry i elektrony jakožto nosiče 
náboje se totiž neustále chaoticky pohybují. V polovodiči typu N díry rekombinují s elektrony. U 
rozhraní obou polovodičů se v polovodiči typu P objevují elektricky nevykompenzované 
nepohyblivé záporné ionty akceptorů. Díry z okolí rozhraní obou polovodičů přešly částečně do 
polovodiče typu N a tam rekombinovaly (neutralizovaly se) s elektrony. Analogicky dochází k 
difúzi elektronů z polovodiče typu N do polovodiče typu P, kde rekombinují s dírami. U rozhraní 
obou typů polovodičů v polovodiči typu N vznikají nepohyblivé nevykompenzované kladné ionty 
donorů. Ionty jsou pevně vázány do krystalické mříže a proto se nemohou pohybovat. I kdyby se 
pohybovat mohly, jejich hmotnost je mnohem větší než hmotnost elektronů - proto by se 
pohybovaly výrazně pomaleji. 

Vzniká tak hradlová vrstva (hradlo, přechod) silná asi 1 m s elektrickým polem, jehož 
intenzita směřuje z oblasti polovodiče N do oblasti polovodiče P. Toto elektrické pole brání 
dalšímu pronikání elektronů a děr do oblasti přechodu P-N. V rovnovážném stavu se v této 
oblasti nenacházejí žádné částice s nábojem, proto má tato vrstva velký odpor.  

Chceme-li nyní zapojit přechod P-N do obvodu stejnosměrného proudu, jsou dvě možnosti.  

Připojíme-li přechod P-N tak, že oblast P připojíme ke kladnému pólu zdroje, vzniká v 
polovodiči působením zdroje elektrické pole, které je orientováno opačně než pole hradlové 
vrstvy. Dochází k potlačení (ztenčení) této vrstvy a obvodem prochází elektrický proud. Přechod 
P-N je zapojen v propustném (přímém) směru.  

Díky neuspořádanému pohybu vodivostních částic (děr i elektronů) i v tomto případě přes 
přechod P-N teče velmi malý proud. Tento proud je ale zanedbatelný ve srovnání se zapojením 
stejného přechodu P-N ke stejnému zdroji v propustném směru [2]. 

 

 
Obr. 2-2 P-N přechod zapojený v propustném směru [2] 
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2.2.2 Elektroluminiscence 
LED využívá k vybuzení látky elektrického pole elektroluminiscence. K elektroluminiscenci 

neboli přímé přeměně elektrické energie na světlo dochází, pokud se elektroluminiscenční 
materiál ocitne v elektrickém poli. U LED diody je využíván P-N přechod, který můžeme rozdělit 
na homogenní a heterogenní. Modré, fialové, supersvítivé a všechny LED diody neschopné 
vytvořit P-N přechod jsou konstruovány na bázi heteropřechodů. Tyto přechody jsou na obou 
stranách složeny ze dvou různých polovodičových materiálů. Výhodou je jejich výkonnost, 
nevýhodou složitost a cena. Naopak homogenní přechody, tvořené na obou stranách jedním 
typem materiálu, jsou levné a jednoduché. V principu jsou vlivem přivedeného napětí v 
propustném směru přes P-N přechod injektovány majoritní nosiče do oblasti, kde se z nich stávají 
nosiče minoritní. Tím vznikne nerovnovážný stav, ve kterém v obou částech polovodiče převažují 
minoritní nosiče, takzvané nerovnovážné. Snaha dosáhnout rovnovážného stavu vede k 
rekombinaci, kdy nerovnovážné minoritní nosiče rekombinují s majoritními. 

 
Obr. 2-3 Princip elektroluminiscence na P-N přechodu [2] 

Rekombinaci rozeznáváme zářivou a nezářivou. Při zářivé rekombinaci elektron ztrácí 
energii a vyzáří ji ve formě fotonu, při nezářivé ji ve formě fotonu předá mřížce. Čím větší je 
vyzářená energie, tím je kratší vlnová délka, která je dána rozdílem energie nosiče elektrického 
náboje před a po rekombinaci. Šířka zakázaného pásu určuje přibližně vlnovou délku, na níž 
závisí barva vyzařovaného světla. Se zvyšující se šířkou zakázaného pásu pak roste i 
pravděpodobnost zářivé rekombinace [19]. 

2.2.3 Vyzařované světlo 
Faktory určujícími výslednou barvu vyzařovaného optického záření je zejména použitý 

materiál pouzdra, poté vzájemný poměr jednotlivých složek chemických prvků, zakázaný pás 
vhodné šířky, schopnost dotace na typ P i N a v neposlední řadě dostatečná kvantová účinnost. 
Mezi nejpoužívanější materiály patří sloučeniny III. a V. skupiny periodické soustavy prvků, pro 
barvy od zelené do červené jsou to sloučeniny typu GaP, AsP, GaAlAs, AlGaInP a pro modře 
svítící GaN, InGaN a SiC. Například dioda GaAs0,35P0,65 (GaAs1 - xPx), která obsahuje 35 % 
galliumarsenidu a 65 % fosforu, s energií zakázaného pásu 1,95 eV, svítí červeně. Tak můžeme 
za pomoci poměru jednotlivých složek měnit šířku zakázaného pásu (vlnovou délku) a tím i 
barvu vyzařování. 
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Tab. 2-1 Vlnové délky, úbytky napětí a uvedení sloučenin pro výrobu LED pro jednotlivé 
vyzařované světla barevného spektra [19] 

 
Bílé optické záření (bílé LED diody), nejmladší prvek svítivých diod, je generováno za 

pomoci vícebarevných LED nebo za použití LED a luminoforu. Při použití vícebarevných LED 
mohou být použity RGB diody (Red – červená, Green – zelená, Blue – modrá) nebo dvoubarevné 
diody. RGB diody jsou vyráběné hlavně za účelem generace všech barev spektra (i bílé), a to se 
šesti nebo čtyřmi vývody, kdy mají společně propojeny katody nebo anody. Dvoubarevné diody 
jsou vyráběné s dvěma čipy LED v antiparalelním spojení vývodů, kdy při jedné polaritě svítí 
dioda jedné barvy a po přivedení opačné polarity svítí dioda druhé barvy. Při použití těchto diod 
se ke generaci bílého optického záření používají tyto kombinace barev: modrá – žlutá, červená – 
zelená – modrá (RGB), červená – žlutá – zelená – modrá. Za použití LED a luminoforu: modrá 
LED – žlutý luminofor (z cenových důvodů nejpoužívanější), ultrafialová (UV) LED – červený 
nebo zelený nebo modrý luminofor, kombinace barevných LED (nejčastěji červená a modrá) – 
luminofor. V závislosti na použitém luminoforu může být záření nažloutlé až namodralé [19]. 

 

2.3 Konstrukční provedení LED zdrojů 
Konstrukčně představují LED součástku, v níž je kontaktovaný čip nebo kombinace čipů 

zastříknut materiálem s požadovanými optickými vlastnostmi (LED se vyrábějí v bodovém či 
rozptylném provedení, s různým vyzařovacím úhlem). Kontakty mohou být v provedení pro 
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povrchovou montáž (SMD) nebo ve tvaru ohebných či poddajných přívodů. Sestavy více LED, 
pouzdřené společně, mohou mít samostatně vyveden každý čip, společnou anodu či katodu nebo 
jiný systém kontaktování dle zamýšleného užití (například dvojbarevné diody).[8] 

 Pouzdra pro klasické diody jsou vyráběna z průhledných plastů specifické barvy kruhového 
nebo obdélníkového průřezu. Klasické provedení LED je znázorněno na obr. 2-4. Konstrukcí 
pouzdra můžeme soustředit nebo vyzařovat světlo pod různými úhly, ale musíme dávat pozor na 
tloušťku materiálu, aby nedošlo k jeho absorpci. Pouzdra kruhová se vyrábí od průměru 1 mm do 
20 mm, přičemž nejpoužívanější jsou průměry 3 a 5 mm. 2 mm x 5 mm je typický průřez 
obdélníkového pouzdra. S provedením souvisí i svítivost LED diod, která je vztažena na určitý 
proud procházející diodou a udávána v mikrokandelách [19]. 

 

 

Obr. 2-4 Vnitřní struktura a realizace LED diody [19] 

2.3.1 Další typy LED 
Speciálním typem je LED dioda se zabudovaným rezistorem, při jejímž použití nemusíme do 

obvodu zapojovat předřadný odpor (pro omezení průchodu proudu) a například tak šetřit místo na 
desce plošných spojů nebo pouze využít této jednoduchosti. 

Vícebarevné LED zařízení obsahují dvě paralelně zapojené, opačně polarizované, diody, 
každá jiné barvy (typicky červená a zelená), umožňující zobrazit dvě barvy, nebo rozsah škály 
barev, změnou poměru dob po kterou jsou jednotlivé diody rozsvíceny. Jiné zas obsahují sadu 
diod rozdílných barev uspořádaných do skupin zapojených se společnou anodou nebo katodou. 
Zde můžeme dosáhnout širší škály různých barev bez toho, že bychom museli měnit polaritu 
napájení (např. často používaná RGB LED - červená, zelená a modrá). 

LED obvykle stále svítí, když skrze ně prochází proud, jsou ale dostupné i blikající LED. Ty 
mají stejný technologický základ, navíc obsahují klopný obvod, který způsobí, že LED bliká 
(typicky s periodou jedna sekunda). Nejběžněji jsou k dostání v červené, žluté nebo zelené barvě. 
Většina jich svítí pouze jednou barvou, ale jsou k dostání i vícebarevné. 

Např. v dálkovém ovládání od televizoru můžeme vidět infračervené LED. Také se používají 
v IrDA, pro komunikaci elektronických zařízení na malé vzdálenosti. Pouhým okem toto záření 
není vidět, ale protože snímače v digitálních kamerách jsou na toto záření citlivé, jsou 
infračervené LED nedílnou součástí některých bezpečnostních kamerových systémů. 
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Pro speciální účely se vyrábí ultrafialové LED. Tyto LED jsou instalovány v zařízeních pro 
kontrolu ochranných prvků bankovek, nebo jiných dokumentů [19, 8]. 

2.3.2 Konstrukce patic LED zdrojů 
Patice slouží k mechanickému upevnění a připojení světelného zdroje na napájení. Spojení 

využívající patici je rozebíratelné bez nástrojů. Používá se tam, kde se očekává 
opakovaná montáž a demontáž laiky bez elektrotechnické kvalifikace. 

 
Obr. 2-5 Vnitřní struktura a realizace LED diody [12] 

E27 - Patice E27 je nejstarší patice používaná u žárovek, proto je také nejrozšířenější. V 
objektech staršího data výstavby byla osazována téměř stoprocentně. Používá se pro napájecí 
napětí 230V. 

E14 - Patice E14 je nástupcem předchozí patice E27. V dnešní době lze najít na trhu svítidla 
s oběmi typy patic. Patice E14 získává převahu u nově nakupovaných svítidel. Používá se pro 
žárovky, kompaktní zářivky, a nově také pro LED zdroje. Pracovní napětí této patice je 230 V. 

GU10 - Patice GU10 se používá především pro bodová svítidla. Napájecí napětí je 230 V. 

MR16 - Patici MR16 používají především žárovky a bodová svítidla ve stolních lampičkách. 
Napájecí napětí je 12 V. Díky tomuto nízkému napájecímu napětí se s touto paticí můžeme setkat 
i v koupelnách a místech s větší vlhkostí [12]. 

 

2.4 Použití LED zdrojů 
LED mají již dlouhá léta široké využití. Původní využití především jako signální a kontrolní 

světla se v posledních letech prudce rozvinulo. Především vynalezení LED vyzařujícím bílé 
světlo vedlo k významnému rozvoji použití i v osvětlovací technice. 

2.4.1  Osvětlení pomocí LED zdrojů 
Svítidla s LED o příkonech 1 W až 3 W nacházejí praktické uplatnění v interiérech pro 

orientační osvětlení komunikací (chodby, schodiště…) nebo místní osvětlení (vitríny, skříně…). 
Své uplatnění však ale nacházejí i v osvětlení exteriéru. Jsou vhodné zejména pro osvětlení 
zahrad, a to jak pro akcentové osvětlení, tak pro osvětlení komunikací. Rovněž se rozšiřuje 
nabídka svítidel pro osvětlení menších objektů  např.rodinné domy, kde zejména při požadavku 
na celonoční osvětlení vyniknou vlastnosti LED. Pro dosažení světelného výkonu srovnatelného s 
běžně používanými zdroji, jako je například halogenová žárovka o příkonu 50 W, sdružují někteří 
výrobci jednotlivé čipy LED do kompaktních celků s příkonem 15 až 20 W. Takto koncipovaný 
světlený modul je již možno použít pro celkové osvětlení i v interiéru [14]. 
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2.4.1.1 Interiérové osvětlení 
Vzhledem k užitečným pozitivům a dalším vlastnostem LED světel (vysoká odolnost vůči 

vnějším vlivům, minimální nutnost údržby) jsou možnosti jejich využití rozličné. V současné 
době nahrazují různé druhy světel, a to jak klasické žárovky, které je snaha postupně vytlačit a 
nahradit jinými zdroji, tak také úsporné zdroje osvětlení, tedy halogenové žárovky a kompaktní 
zářivky.  

V posledních několika letech vrcholí snahy najít úspornou náhradu za nehospodárné 
spotřebiče el. energie, se kterými se dnes a denně potýkáme v domácnostech. Úspornější 
alternativy ke klasickým žárovkám představují halogenové žárovky a kompaktní zářivky. Součet 
jejich pozitiv a negativ však není tak výhodný, jak by se na první pohled zdálo. Proto někteří 
výrobci nabízejí různá hybridní řešení, LED zdroje osaditelné do běžných svítidel např. tzv. LED 
žárovky. Zdroj ve tvaru klasické žárovky. Zde je ale  třeba mít na paměti, že takto vyrobený a 
účelově upravený zdroj není ideální kombinací ve svítidle, které bylo konstruováno pro zdroj 
jiný. Dalším řešením jsou LED moduly, které výrobci nabízejí jako náhradní díly, nebo nabízejí 
odběr a regeneraci dožitých LED svítidel. V každém případě jakákoliv taková manipulace je 
složitější, časově i finančně náročnější než u dosavadních zdrojů.  

Omezením LED zdrojů do dnešních dnů zůstává poměrně vysoká cena, která brzdí  jejich 
nástup ve velkém. Přestože jsou zatím dražší než jiné úsporné zdroje osvětlení, vyplatí se 
používat je tam, kde se dlouho svítí. Při nákupu je také potřeba hledat prodejce za dobrou cenu a 
zároveň nabízejícího kvalitní zboží. Sehnat totiž můžeme i velmi levné světelné zdroje s LED 
čipy, jejichž slabý výkon a nízká životnost nám ale nedovolí v dané místnosti ani číst, natož 
pracovat [14, 11]. 

 
Obr. 2-6 LED žárovka, závit E27, 4 W  [12] 

2.4.1.2 Osvětlení v automobilovém průmyslu 
Díky dlouhé životnosti a krátké době odezvy na zapnutí jsou také LED používány v 

automobilech, autobusech a nákladních autech v brzdných světlech. U nejmodernějších vozidel 
se začínají používat LED v celém zadním panelu světel. Dostáváme tak spolehlivější a 
praktičtější osvětlení, protože jsou LED schopny užšího světelného paprsku, než klasicky 
používané žárovky s parabolickými reflektory. Nejdůležitější změnou je rychlost rozsvícení 
světla (asi tak o 0,5 sekundy rychleji než žárovka). To dává řidičům širší prostor pro reakci na 
události na silnici. Při běžných rychlostech používaných na dálnici znamená při zabrzdění půl 
sekundy navíc reakční prostor o délce jednoho auta pro následující auto [8]. 
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2.4.1.3 Další využití světelných zdrojů LED 
LED zdroje mají velmi rozmanité možnosti využití, jež předurčují jejich specifické vlastnosti 

oproti jiným elektrickým světelným zdrojům. S některými využitími LED zdrojů, jež jsou 
v bodech uvedeny, většinou docházíme dennodenně do styku, aniž by jsme si to vždy 
uvědomovali. 

 •Architektonické osvětlení. 

 •Indikátory stavu na všech typech zařízení. 

 •Dopravní světla a značení. 

•Světelný zdroj pro systémy automatické kontroly, kde je vyžadováno jasné, soustředěné a                  
homogenní světlo. 

 •Označení nouzových východů. 

 •Světla na motocyklech a kolech. 

 •Hračky a pomůcky pro rekreační sporty. 

 •Světla na železničních přejezdech. 

 •Ve svítilnách. 

 •Jako indikátory. 

 •Některé typy LED diod jsou schopny reagovat na světlo - Fotostřelnice, fototerče, světelná    
čidla 

 •Úzké a lehké informační tabule odjezdů a příjezdů na letištích a železničních stanicích 

•Červené nebo žluté LED jsou používány pro osvětlení přístrojů – například v hodinkách, 
ponorkách, ve vojenských přístrojích apd. [8]. 

2.4.2 Regulace jasu 
Obecně platí: čím více proudu, tím více světla. Nejjednodušší a nejčastější způsob nastavení 

proudu diodou je pomocí předřadného odporu, který je zapojen v sérii s LED. K regulaci jasu 
LED je možné použít i jednoduchý regulátor s tranzistorem, až po trochu složitější pulzně šířkový 
modulátor - PWM. LED protékají krátkodobé impulzy proudu. Tyto impulzy se přivádějí v 
daleko vyšší frekvenci, než je lidské oko schopné zachytit, takže LED vypadá jako by svítila 
trvale. Změnou střídy pak měníme jas. Jedná se o řešení používané zejména v zapojeních 
s mikrokontroléry [8]. 

2.4.3 Výhody a nevýhody použití LED zdrojů 
Tak jako u jiných elektrických světelných zdrojů má použití LED zdrojů své výhody ale i 

nevýhody. V jednotlivých bodech jsou zde uvedeny příklady vlastností, které jsou výhodné, nebo 
naopak nevýhodné při použití LED zdrojů. 

Výhody: 

•Produkují více světelného toku na watt el. energie než žárovky (nejmodernější přes 
120 lmW-1), což znamená že mají vyšší účinnost, to je užitečné v zařízeních napájených 
bateriemi, nebo v úsporných zařízeních  

  •Mohou vyzářit světlo v požadované barvě bez použití složitých barevných filtrů. 
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• Jejich pouzdro může být navrhnuto k soustředění světla na určité místo. Světelné tepelné 
žárovky a fluorescenční zářivky většinou potřebují k soustředění světla vnější optickou 
soustavu. 

•V zařízeních, kde potřebujeme funkci stmívání nemění svou barvu při snížení napájecího 
proudu, na rozdíl od žárovek, které při snížení napájení vydávají žlutější světlo. 

  •Jsou odolné vůči nárazům. 

•Jsou ideální na použití v zařízeních, kde dochází k častému vypínání a zapínání zařízení, na 
rozdíl od žárovek, kde může při častém zapínání a vypínaní snadno shořet vlákno žárovky. 

 •Mají dlouhou životnost. Odhadovaná doba životnosti LED je okolo 50000 hodin, to jsou 
však idealizované a nezaručené hodnoty, kterých pravděpodobně v praxi nebude nikdy 
dosaženo. (neplatí pro výkonné LED, tam mohou být značně menší hodnoty). U zářivek je 
obvyklý údaj 8000 až 10000 hodin u typických žárovek 1 000 až 2 000 hodin. 

•Nejčastější příčinou jejich selhání je postupný úbytek jasu, na rozdíl od žárovek, u kterých 
se nejčastěji přeruší vlákno. 

•Velice rychle se rozsvítí. Typický červený LED indikátor se rozsvítí v řádu mikrosekund. 
LED používané v telekomunikačních zařízeních mohou mít tyto doby i mnohonásobně 
kratší. 

  • Jsou velice malé a snadno mohou být osazeny do desky plošných spojů. 

  •Neobsahuji rtuť (na rozdíl od zářivek) [8]. 

Nevýhody: 

•Mají vyšší pořizovací náklady (počítáno v ceně za lumen), než tradiční světelné zdroje. 
Další náklady také vychází z toho, že jedna dioda poměrně slabě září, a proto jich 
potřebujeme větší množství. Nicméně pokud si vezmeme celkové náklady (včetně 
udržovacích),  překonávají žárovky a zářivkové zdroje světla. 

  •Jejich výkonnost hodně závisí na teplotě okolního prostředí. Používání LED na hranici 
proudových specifikací může vést k přehřátí pouzdra LED diody a k následnému selhání 
zařízení. V případech vyšších teplot se musí zajistit dostatečné chlazení. To je obzvláště 
důležité v automobilech a zařízeních pro vojenské nebo lékařské účely, které musí fungovat 
v širokém rozsahu teplot a jsou u nich kladeny vysoké požadavky na spolehlivost.  

  •Příliš velký jas zdroje. 

  •Obvykle vyzařují světlo jen v úzkém paprsku v jednom směru. 

  •Světlo z bílých LED diod může zkreslovat barvy 

•Nemohou být použity v aplikacích, kde potřebujeme ostře směrový paprsek světla. LED 
nejsou schopny směrovosti pod několik stupňů. Pokud potřebujeme směrovější zařízení, je 
lepší použít laser (nebo LED lasery). 

•Roste znepokojení z toho, že modré a bílé LED jsou teď schopny poškodit zrak – oko je 
výrazně citlivější na modré a bílé světlo a přílišná intenzita, která je použitá u LED diod 
může oko především v noci poškodit [8]. 

•LED není možno napojit přímo na síťové napětí. Lze provozovat pouze přes 
transformátory. Výkonové LED, které jsou napojeny do série, vyžadují speciální proudové 
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napáječe se stabilizací napájecího proudu. Určitou výhodou ve srovnání např. s 
elektronickými transformátory pro halogenové žárovky je, že proudový zdroj nemusí být 
instalován v bezprostřední blízkosti LED, ale může být umístěn např. až ve vzdálenosti 
50 m  

•I přes úspěchy ve vývoji je uplatnění LED v osvětlování zatím ještě pořád omezeno malým 
světleným tokem. Světelný tok jednoho LED čipu srovnatelný se zářivkou nebo výbojkou 
zatím není k dispozici a pro osvětlení, kde je velký výkon požadován, je proto nelze použít 
[18]. 

2.4.4 Problematika chlazení LED zdrojů 
Polovodičové struktury představují pro protékající proud určitý odpor. Na přechodu se tedy 

uvolňuje kromě generovaného světla také ztrátové teplo. To je příčinou ohřívání přechodu, a 
jelikož polovodiče obecně snášejí teploty do asi 120 °C, je nutné je intenzivně chladit. U 
světelných diod je teplota přechodu v podstatě klíčová vlastnost, ovlivňuje nejen životnost zdroje, 
ale také jeho měrný výkon. 

Proto je problémem výkonných LED zabezpečení řádné funkce chlazení, protože u větších 
výkonů vzniká již značné zbytkové teplo, které může významně zkrátit životnost LED. V 
extrémním případně ji i destruovat. Proto je velmi důležité ověřit si u prodejce, zda je konstrukce 
svítidla s výkonovou LED navržena tak, aby tento požadavek splňovala. V opačném případě 
platíme vyšší cenu za moderní zdroj LED s dlouhou životností, ovšem ve skutečnosti budeme 
zklamáni s jeho velmi krátkou životností. 

 
Obr. 2-7 Ukázka aktivního chlazení výkonové LED [12] 

Problém chlazení je dominantní a tomu jsou podřízeny i konstrukční prvky svítidel. Téměř 
každý výkonný zdroj na bázi LED bude osazen mohutným chladicím systémem, většinou 
hliníkovým odlitkem s četným žebrováním. Odvod tepla z chladiče je velmi důležitý, takže 
montáž svítidel již není tak triviální záležitost. Problémy bude způsobovat zejména stropní 
montáž a montáž do podhledů. Je třeba počítat s tím, že při zhoršení proudění vzduchu okolo 
svítidla se zhorší i účinnost zdroje a poklesne osvětlení od takového zdroje. Navíc je nutné počítat 
i se zkrácením životnosti [1;18]. 
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2.5 Parametry LED zdrojů 
Při výběru potřebného zdroje je z elektrických parametrů důležité především jmenovité 

napětí napájecí soustavy, jmenovitý proud a elektrický příkon světelného zdroje. Ze světelných 
parametrů to jsou především parametry udávající vlastnosti vyzařovaného světla - světelný 
výkon, který ve fotometrii reprezentuje světelný tok, dále svítivost, intenzita osvětlení, jas, 
teplota chromatičnosti  a index podání barev. 

2.5.1 Fotometrické parametry 
•Světelný tok  : lumen [lm]. Udává kolik světla vyzáří světelný zdroj do všech směrů. Je 
to světelný výkon, který je posuzován z hlediska citlivosti lidského oka.  

• Svítivost I : candela [cd]. Světelný zdroj vyzařuje svůj světelný tok obecně různě silně do 
různých směrů. Intenzita světla vyzařovaného v jednom určitém směru se označuje jako 
svítivost  

 •Intenzita osvětlení E : lux [lx]. Intenzita osvětlení E udává poměr dopadajícího světelného 
toku k osvětlené ploše. Intenzita osvětlení činí 1 lx, když světelný tok 1 lm dopadá 
rovnoměrně na 1 m2. 

•Jas L : candela na metr čtvereční [cdm-2]. Jas L světelného zdroje nebo osvětlené plochy je 
rozhodující pro vnímaní světla. 

•Teplota chromatičnosti : Kelvin [K]. Teplota chromatičnosti světelného zdroje se 
definuje porovnáním s tzv. červeným tělesem a znázorňuje se v Planckově křivce. Jestliže 
se zvýší teplota černého tělesa, zvětší se ve spektru podíl modré složky a podíl  červené 
složky se zmenší. Žárovka s teplým bílým světlem má např. teplotu chromatičnosti 2700 K, 
zářivka se světlem podobným dennímu  cca 6000 K. 

Tab. 2-2 Příklady různých praktických světelných zdrojů odpovídajících dané teplotě 
chromatičnosti [6] 

Teplota chromatičnosti [K] Praktický příklad 
1200 plamen svíčky 

2700 zářivka - teplá bílá 
2800 žárovka, slunce při východu a západu 
3000 studiové osvětlení 
4000 zářivka - studená bílá 
5000 obvyklé denní světlo 
5500 fotografické blesky 
6000 jasné polodenní světlo 
6500 standardizované denní světlo 
7000 lehce zamračená obloha 
8000 oblačno mlhavo 

10000 silně zamračená obloha  
 

•Index podání barev Ra (CRI index) : V závislosti na místě použití a účelu osvětleni by 
mělo umělé světlo pokud možno zaručovat správné vnímání barev (jako při přirozeném denním 
světle). Index podání barev označuje míru shody barvy tělesa s jeho vzhledem oproti 
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srovnávacím světelným zdrojům (vztažný světelný zdroj). Pro stanovení hodnoty Ra se určují 
zkreslení 8 zkušebních barev v normovaných v DIN 6169, k nimž dojde, když jsou zkušební 
barvy osvětleny zkoušeným, respektive vztažným světelným zdrojem. Čím menší je odchylka, 
tím lepší je vlastnost podání barev zkoušeného osvětleného zdroje. Světelný zdroj s Ra = 100 
ukazuje všechny barvy optimálně jako pod vztažným světelným zdrojem. Čím menší je odchylka 
Ra, tím.méně dobře jsou barvy podávány [11]. 

 

Tab. 2-3 Příklady různých světelných zdrojů odpovídající danému podání barev [6] 

Ra Zdroje světla 

100 klasická žárovka, halogenová žárovka 
96 keramická halogenová výbojka 
89 tří-fosforová bílá zářivka 

76 halofosfátová zářivka se studeným denním 
světlem 

64 halofosfátová zářivka se studeným světlem 
51 halofosfátová zářivka s teplým světlem 
24 vysokotlaká sodíková výbojka 
17 rtuťová výbojka 

 

2.5.2 Parametry LED zdrojů udávané výrobci  
Příkonový rozsah :                     <0,5 W  (nízkopříkonové)  (napájecí napětí 3,1 až 3,5 V             

                                                     většinou jedna LED)  

                                                     0,5 W až 5 W (napájecí napětí 2,85 až 14,7 V nebo 230 V)  

                                                     >5 W    (napájecí napětí 3,6 V až 24 V nebo 85 až 265 V)  

Rozsah napájecích napěťových hladin :    MN  jednotlivé LED 2,85 až 3,6 V  

                                                                       více LED  až 24 V   

                                                                       NN  230 V, 100 až 240 V nebo 85 až 265 V     

Náhradní teplota chromatičnosti :             Zpravidla 2700 až 6500 K (bílé LED)  

Index barevného podání :                           Zpravidla 79 až 93 (bílé LED)  

Měrný výkon :                                              <0,5 W 32 až cca.140 lmW-1 (165 lmW-1)  

                                                                       0,5 až 5 W 6 až 120 lmW-1  

                                                                       5 až 10 W 7 až 90 lmW-1 

                                                                       >10 W  7 až 65 lmW-1 

Střední doba života (životnost) :           -  u nízkopříkonových LED je střední doba udávána  

                                                                       30000 až 500000 hodin  

-  u výkonných LED 20000 až 50000 hodin [7] 
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2.5.3 Laboratorní úspěchy výrobců ve zvyšování měrného výkonu  
Společnost Nichia v srpnu 2010 uvolnila na veřejnost informace o nových laboratorních 

rekordech dosažených již v lednu téhož roku. Japonským výzkumníkům se v laboratoři podařilo 
vyrobit bílou LED s rekordní účinností 249 lmW-1. To je hodnota blížící se teoretickému 
maximu, která pro bílé světlo činí zhruba 300 lmW-1. Tohoto rekordu však bylo dosaženo při 
napájení světelné diody proudem 20 mA, při kterém světelný tok činil pouhých 14,4 lm. Plocha 
použitého světelného čipu byla 0,2 mm2. Stejnou technologií byl vyroben i čip s plochou 1 mm2, 
který produkoval světelný tok 203 lm při napájení proudem 350 mA a účinnosti 183 lmW-1. 

To je však již mírně pod únorovým rekordem od amerického výrobce Cree. Třetího února 
2010 si rekord opět připsala společnost Cree a zřejmě jako první výrobce prolomila hranici 
200 lmW-1 při napájení proudem 350 mA. Konkrétně se v laboratoři podařilo vyrobit LED s 
účinností 208 lmW-1 při napájení proudem 350 mA a teplotě chromatičnosti 4579 K. 
Devátého května 2011 Cree opět překonala sama sebe, když oznámila dosažení nového rekordu 
231 lmW-1. Podmínky byly stejné jako při předchozích rekordech. LED měla jediný světelný čip 
a byla napájena proudem 350 mA. Teplota chromatičnosti bílého světla byla 4500 K. Nejvyšší 
prozatím dosažené hodnoty  měrného výkonu 254 lmW-1, při napájecím proudu 350 mA a teplotě 
chromatičnosti 4408 K, bylo dosaženo opět v laboratořích společnosti Cree, která tento 
prozatímní rekord oznámila v dubnu 2012. K dosažení uvedených parametrů přispěla nová 
výrobní technologie SC3, která se používá v současných typech LED firmy Cree. Tato 
technologie založená na karbidu křemíku představuje pokrok v architektuře i konstrukci čipů a 
luminoforu. 

 
Obr. 2-8 LED Cree SC3  [18] 

Je nutné brát na zřetel, že se jedná jen o výsledky dosažené v laboratoři. Vždyť nejlepší dnes 
dostupné jednočipové LED mají světelný tok kolem 140 lm při proudu 350 mA a účinnost kolem 
120 lmW-1.  Pozitivní však je, že výrobci stále vědí jakým směrem mohou výrobní proces 
zlepšovat. Nutno také říct, že nepracují nejen na vyšší účinnosti ale i lepším barevném podání a 
dalších parametrech [9,17]. 
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3 POROVNÁNÍ LED S JINÝMI SVĚTELNÝMI ZDROJI 
 

Jedním ze základních ukazatelů, podle kterých lze dostupné světelné zdroje fungující na 
základě odlišných technologií vzájemně porovnávat je právě měrný výkon, popisující kolik 
světelného toku vyzáří daný zdroj na 1 Watt vstupní elektrické energie [6]. 

Tab. 3-1 Příklady různých světelných zdrojů a jejich parametry s odpovídajícím měrným výkonem 
[6] 

Typ světelného zdroje Elektrický příkon 
[W] 

Měrný výkon 
[lmW-1] 

Celkový 
světelný tok 

[lm] 
Klasická žárovka 75 12,5 938 

Halogenová žárovka 70 17 1190 
Kompaktní zářivka 20 58 1160 

Lineární zářivka 14 97 135 
halogenová výbojka 35 100 3500 

LED(čip 3x3 W) 9 70 630 
 

3.1 Ekonomické srovnání LED a jiných zdrojů 
V dnešní době neustále vzrůstajících provozních nákladů svítidel je snaha z důvodu úspor a 

snížení spotřeby el. energie. nahrazovat staré neefektivní světelné zdroje za nové. Tato kapitola se 
zaměřuje na porovnání provozních nákladů a případných úspor při použití různých zdrojů. 

Stropní závěsné svítidlo 

Pro příklad si můžeme vzít stropní závěsné svítidlo v obývacím pokoji, které má 6 patic E27. 
Toto svítidlo by bylo osazeno do všech patic stejnými nejčastěji používanými zdroji světla se 
srovnatelnou světelnou intenzitou a to buď klasickými žárovkami o jmenovitém příkonu 50 W, 
nebo kompaktními zářivkami o jm. příkonu 11 W, a nebo hybridní zdroj s LED čipy o celkovém 
jm. příkonu 7 W. V úvaze je bráno, že svítidlo by svítilo průměrně v daném roce 5 hodin denně. 
Pro výpočet provozních nákladů je uvažována aktuální sazbou D02d pro rok 2012 od dodavatele 
E-ON s tarifem ElektřinaKlasik  s cenou 4,59 Kč/kWh. 

Tab. 3-2 Finanční zhodnocení provozních nákladů světelných zdrojů  

Zdroje světla Specifikace 
Kompaktní zářivka Klasická žárovka LED  

Příkon jednoho zdroje [W] 11 40 7 
Počet zdrojů 6 6 6 

Pořizovací náklady 1 zdroje (Kč) 50 až 300 8 až 13 400 až 900 
Střední doba života [h] 6000 až 10000 1000 30000 až 60000 
Měrný výkon [lmW-1] 48 10,4 70 

Světelný tok [lm] 530 415 490 
Průměrná doba svícení (hod/den) 5 5 5 
Celková doba svícení (hod/rok) 1825 1825 1825 
Celková spotřeba [kWh] za rok 120,45 438 76,65 

Sazba za 1 [kWh] (Kč) 4,59 4,59 4,59 
Provozní náklady za rok (Kč) 552,87 2010,42 351,82 
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 Z tabulky 3-2 je patrné, že pokud se rozhodneme svítidlo osadit oproti jiným zdrojům 
levnými klasickými žárovkami, tak nás v tomto případě roční provoz oproti kompaktním 
zářivkám vyjde o bezmála 1500 Kč dráž a oproti LED zdrojům téměř o 1700 Kč dráž. Navíc díky 
krátké střední době života žárovek budeme muset tyto zdroje někdy i 2x do roka vyměnit. Na 
druhou stranu klasické žárovky vyzařují lidskému oku nejpřirozenější spojité spektrum světla a 
mají také prakticky okamžitý náběh do svého jmenovitého výkonu. Cenově přijatelné kompaktní 
zářivky, které mimo jiné obsahují zdraví škodlivou rtuť, oproti klasickým žárovkám znamenají 
stejně jako LED zdroje velkou úsporu za provozní náklady, avšak oproti relativně drahým LED 
zdrojům mají pomalý náběh do svého jmenovitého výkonu a to někdy až v řádech minut. A také 
zatímco kompaktní zářivka nám v tomto případě vydrží maximálně 5 let, zdroj s LED čipy, který 
má podobně jako žárovka taktéž okamžitý náběh do svého jmenovitého výkonu, by mohl 
teoreticky vydržet až 27 let. 

Veřejné osvětlení 

V dnešní době se u svítidel pouličního osvětlení můžeme nejčastěji setkat s použitím 
vysokotlakých, popřípadě méně častěji nízkotlakých sodíkových výbojek. I v této oblasti se však 
výjimečně můžeme setkat s využitím LED zdrojů. Pro příklad si vezměme malou ulici satelitního 
města s 20 svítidly veřejného osvětlení, kde by bylo využito buď svítidel s vysokotlakými 
sodíkovými výbojkami o jmenovitém příkonem 150 W nebo odpovídajících svítidel s LED zdroji 
o jm. příkonu 60 W. V úvaze je bráno, že svítidla by průměrně byla 11 hodin denně v provozu  a 
pro výpočet provozních nákladů je uvažována aktuální speciální sazbu C62d, pro veřejné 
osvětlení od dodavatele ČEZ, pro rok 2012 s cenou 1,984 Kč/kWh. 

Tab. 3-3 Finanční zhodnocení provozních nákladů světelných zdrojů pro pouliční osvětlení 

Zdroje světla 
Specifikace 

Sodíková výbojka Svítidlo s LED zdroji 
Příkon zdroje [W] 150 60 

Počet svítidel 20 20 
Pořizovací náklady 1 zdroje (Kč) 250 až 700 + svítidlo 8000 až 15000 

Střední doba života [h] 28 000 až 50000 
Měrný výkon [lmW-1] 100 100 

Světelný tok [lm] 15000 6000 
Průměrná doba svícení (hod/den) 11 11 
Celková doba svícení (hod/rok) 4015 4015 
Celková spotřeba [kWh] za rok 12045 4818 

Sazba za 1 kWh, (Kč) 1,984 1,984 
Provozní náklady za rok (Kč) 23897 9559 

    

Z tabulky 3-3 můžeme vyčíst, že použitím svítidel s  LED zdroji by v tomto případě za 
jediný rok na provozních nákladech mohlo být ušetřeno 14338 Kč, navíc při provozu sodíkových 
výbojek vznikají další náklady v průběhu provozu např. údržba a výměna zdroje po vyhoření, 
mzdy obsluhy, pronájem plošin a technologií na zpřístupnění svítidel atd.  
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Obr. 3-1 Ulice v anglickém Middlesbrough vlevo osvětlená klasickými nízkotlakými sodíkovými 

výbojkami a vpravo po výměně za moderní LED osvětlení [9] 

Z tabulky 3-3 lze také vyčíst, že výsledný světelný tok LED diod, umístěných ve svítidle, je 
ani ne poloviční oproti sodíkové výbojce, avšak jak je vidět z obrázku 3-1, světlo je ze svítidla 
vyzařováno v úzkém směru a tak osvětluje jen požadovanou plochu, na místo svítidla se 
sodíkovou výbojkou, u níž je světlo rozptylováno v širokém směru. Také můžeme pozorovat, že 
světlo vyzařované z LED diod má mnohem lepší barevné podání než monochromatické světlo 
vyzařované ze sodíkové výbojky a tak nezkresluje barvy osvětlovaných objektů. Jejich 
podstatnou nevýhodou jsou však jejich pořizovací náklady a také to, že s rostoucím příkonem 
klesá, z důvodu vzniku většího množství zbytkového tepla, jejich měrný výkon. I výkonová 
hodnota jednotlivých LED čipů je stále omezená. Proto zatím stěží můžou být výbojkové zdroje, 
o příkonech 250 W a vyšších, nahrazovány LED zdroji. Rozhodně by však pouliční svítidla s 
LED zdroji mohly být do budoucna zajímavým konkurentem výbojkových zdrojů o nízkém 
příkonu, nebo tam kde je požadavek na omezení světelného znečištění. 
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4 MĚŘENÍ PROVOZNÍCH VLASTNOSTÍ LED ZDROJŮ 

4.1 Křížové charakteristiky 
Provozní vlastnosti světelných zdrojů nejlépe vyjadřují křížové charakteristiky. Tyto 

charakteristiky se dají měřit několika způsoby měření světelných parametrů s různě velkými 
chybami. Záleží zda-li je měření prováděno pomocí integrační koule a luxmetru, nebo s použitím 
pouze luxmetru. Pro naše účely měření byla zvolena nepříliš dokonalá metoda, při níž je 
používána fotodioda s transimpedančním zesilovačem, která je obdobou luxmetru, ale zanese do 
měření větší chybu než jiné přesnější metody. Pro naše účely je však tato metoda postačující.  

 

4.1.1 Postup měření  
Pro měření byly zvoleny  3 vzorky LED o  stejném příkonu od různých výrobců. Po té bylo 

vytvořeno pracoviště, kde se musí být snížena intenzita osvětlení denního světla, protože příliš 
velká intenzita záření z okolí by způsobila velkou chybu při měření světelného parametru. 
Následně byl zapojen elektrický obvod dle schématu obr. 4-1. Pak už mohlo být započato 
s měřením křížových charakteristik a zároveň i V-A charakteristik. 

 
Obr. 4-1 Schéma zapojení pro měření 

Měření bylo prováděno tak, že pomocí proudového zdroje a potenciometru byl nastavován 
proud tekoucí diodou od 0 do 20  mA s krokem 2  mA a od 20 do 500  mA s krokem 10  mA. 
Hodnota proudu byla odečítána z ampérmetru u něhož  bylo dbáno jakožto i u ostatních měřících 
přístrojů na správně nastavený rozsah a správnou polaritu.zapojení do obvodu Při každé 
nastavené hodnotě proudu byla odečítána na voltmetru V1 hodnota napětí na diodě a na voltmetru 
V2 bylo odečítáno napětí vytvořené fotodiodou, které je přímo úměrné světelnému toku a 
intenzitě osvětlení z měřené LED. Důležité bylo od každé hodnoty napětí na V2 odečíst hodnotu 
napětí, kterou vytvářelo na fotodiodě světlo na pracovišti. Při měření bylo také důležité po celou 
dobu měření dané LED nijak nepohybovat se přípravkem s fotodiodou. Případná,  byť malá 
změna umístění, by zanesla další chybu do měření světelného parametru. Všechny naměřené 
hodnoty byly zapisovány do tabulky.  
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4.1.2 Zpracování výsledků 
Nejdříve muselo být vypočítáno z tabulek naměřených hodnot pomocí vztahu (4.1) hodnoty 

příkonu diody a ze vztahu (4.2) byly vypočteny hodnoty měrného výkonu. Po té bylo nutné 
naměřené a vypočtené hodnoty převést na relativní hodnoty. U jmenovité hodnoty proudu diodou 
v tomto případě 350 mA a hodnoty dalších veličin naměřených a vypočtených při tomto proudu 
byly považovány za 100 % a k nim byly procentuálně vztaženy další naměřené a vypočtené 
hodnoty. Jelikož bylo napětí měřené na fotodiodě přímo úměrné světelnému toku a intenzitě 
osvětlení, jsou relativní hodnoty tohoto napětí považované za hodnoty světelného toku. 

Příkon LED určíme ze vztahu: 

     IUP LED                                                                                          (W,V;A) (4.1) 

Měrný výkon LED určíme ze vztahu: 

     
P

UM FOTODIODA
z                                                                             (lmW-1;V;W)  (4.2) 

Pokud byly takto hodnoty upraveny, můžeme pak vynést grafické závislosti křížových 
charakteristik. V závislosti na procentuální hodnotě proudu tekoucího diodou vynášíme závislost 
v relativních hodnotách napětí na diodě U(%) = f(I(%)), příkonu diody P(%) = f(I(%)), světelný 
tok Φ(%) = f(I(%)) a měrný výkon Mz(%) = f(I(%)). Vyznačené body v grafu jsou proloženy 
vhodnou křivkou. Křivky se musí protínat v bodě kde hodnota osy x i y dosahují 100%.  

Z naměřených hodnot také můžeme vynést V-A charakteristiky I = f(U), které vynášíme 
přímo z měřených hodnot, kdy na ose y budou hodnoty napětí na diodě a na ose x proudu 
tekoucího diodou. Vyznačené body v grafu opět proložíme vhodnou křivkou. 

         

4.1.3 Měření LED Philips Luxeon K2 
Luxeon K2 je nabízena ve třech variantách s garantovaným minimálním světelným 

tokem160, 180 a 200  lm při 1A. Při proudu 350 mA je u těchto tří druhů typický světelný tok 75, 
85 a 95 lm, při 700 mA 135, 150 a 170  lm a pro 1,5 A je to 220, 250 a 275 lm. Účinnost LED se 
při proudu 1 A pohybuje přes 60 lmW-1. Operační teplota K2 patří mezi nejvyšší – dlouhodobý 
provoz je zaručen do teploty 150 °C (teplota přechodu). Díky zlepšení zapouzdření dosáhla K2 
nižší termální rezistence 5,5 °CW-1 [5]. 

4.1.3.1 Parametry LED Philips Luxeon K2 
Barva:                                       Studená bílá 

Radiometrický výkon:             225 mW 

Vyzařovaný úhel:                    140º 

Testovací proud:                      350 mA 

Světelný tok:                             140 lm 
Dovolený (řídící) proud:          700 mA 

Dovolené (řídící) napětí:          3,42 V                                            

                                                                                                  Obr. 4-2 LED Philips Luxeon K2 [5] 
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4.1.3.2 Grafické závislosti měřené LED Philips Luxeon K2 

Křížová charakteristika LED PHILIPS Luxeon K2
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Obr. 4-3 Křížová charakteristika LED Philips Luxeon K2, relativní hodnoty 

V-A charakteristika LED PHILIPS Luxeon K2
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Obr. 4-4 V-A charakteristika LED Philips Luxeon K2, absolutní hodnoty 



  Měření provozních vlastností LED zdrojů 

 

33 

4.1.4 Měření LED Osram Oslon SSL 
Diody Oslon SSL LED mají rozměry pouze 3×3 mm, což umožňuje jejich uspořádání těsně 

vedle sebe. Oslon SSL LED umožňuje lepší kombinovatelnost barev, což umožňuje vybrat si 
jakou barvu světla a světelný tok požadujeme. Celková účinnost přeměny elektrické energie na 
světlo dosahuje výborných 110 lmW-1. Dosahuje příjemného odstínu světla s teplotou 
chromatičnosti 2700 až 7000 K a výborného indexu podání barev přes 90 [4]. 

4.1.4.1 Parametry LED Osram Oslon SSL 
Barva:                                       Studená bílá 

Vyzařovaný úhel:                     80º 

Světelný tok:                             150 lm 

Rozsah provozních teplot:       40 – 110 ºC 

CCT:                                           6500 K                                                                                                  

Testovací proud:                       350 mA                               

Dovolený (řídící) proud:          1 A                                    Obr. 4-5  LED OSRAM Oslon SSL [4] 

Dovolené (řídící) napětí:          3,2 V 

4.1.4.2 Grafické závislosti měřené LED Osram Oslon SSL 

Křížová charakteristika LED OSRAM Oslon SSL
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Obr. 4-6 Křížová charakteristika LED OSRAM Oslon SSL, relativní hodnoty 
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V-A charakteristika LED OSRAM Oslon SSL
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Obr. 4-7 V-A charakteristika LED OSRAM Oslon SSL, absolutní hodnoty 

 

4.1.5 Měření LED CREE XPE 
LED Cree XP-E v odstínu venkovní bíla (4000 - 5300 K) se světelným tokem 114-133 lm při 

proudu 350 mA, jsou srovnatelné s hodnotami LED ve studené bílé.  S vyšší účinností však 
rovněž došlo k mírnému snížení indexu podání barev ze 75 na 70. Maximální doporučený 
napájecí proud pro XP-E zůstává na 700 mA, při kterých LED poskytuje světelný tok kolem 
200 lm. Při teplotě čipu do 135 °C činí životnost 50000 hodin do poklesu jasu na 70 % [3]. 

4.1.5.1 Parametry LED OSRAM Oslon SSL 
 

Barva:                                       Studená bílá 

Vyzařovaný úhel:                     115º 

Světelný tok:                             130 lm 

CCT:                                          10000 K 

Testovací proud:                       350 mA   
Dovolený (řídící) proud:          1 A                                                                   

Dovolené (řídící) napětí:          3,2 V                                            Obr. 4-8 LED CREE XPE [3] 
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4.1.5.2 Grafické závislosti měřené LED CREE XPE 

Křížová charakteristika LED CREE XPE
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Obr. 4-9 Křížová charakteristika LED CREE XPE, relativní hodnoty 

V-A charakteristika LED CREE XPE
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Obr. 4-10  V-A charakteristika LED CREE XPE, absolutní hodnoty 
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4.2 Vliv teploty na provozní vlastnosti 
Jak již bylo zmíněno v podkapitole o problematice chlazení LED zdrojů, dominantním 

problém u těchto zdrojů je dostatečný odvod tepla z P-N přechodu. Případné zbytkové teplo, 
které by nebylo dostatečně odváděno, by negativně ovlivnilo nejen provozní vlastnosti, ale např. i 
střední dobu života zdroje. Tato problematika se týkala následujícího laboratorního měření. 

4.2.1 Postup měření  
Měření bylo prováděno pomocí přípravku s Peltierovým článkem, pomocí něhož byla 

nastavována teplota, kterou bylo možno nastavit v rozmezí -5 až 100 °C. Na povrchu článku byla 
umístěna měřená dioda v našem případě se jednalo o Osram Oslon SSL 1 W,  u níž byla měřena i 
křížová charakteristika. LED byla napájena generátorem trojúhelníkového proudového průběhu, 
který tvořil generátor a U/I převodník s amplitudou 980 mA, jež téměř trojnásobně přesahovala 
jmenovitý proud diody 350 mA, ale při periodě 200 ms neznamenala žádné riziko nevratného 
poškození. Navíc bylo nutné kvůli parazitní kapacitě diody, která by zkreslovala měření, připojit 
paralelně  k diodě rezistor o hodnotě 10 kΩ, jež vliv parazitní kapacity eliminoval 

 Samotné měření probíhalo tak, že po ustálení nastavené teploty na článku, bylo na diodu 
přiveden zmíněný trojúhelníkový proudový průběh. Pomocí vícekanálového digitálního 
osciloskopu byl na jednom kanálu zobrazován proud tekoucí diodou, na druhém napětí na diodě a 
na třetím napětí fotodiody s transimpedančním zesilovačem, která měřila změny světelných 
parametrů. 

 

 

Obr. 4-11 Blokové schéma zapojení pro měření vlivu teploty 

4.2.2 Zpracování výsledků 
 Naměřené průběhy veličin pro jednotlivé teploty byly uloženy z osciloskopu  na flash disk a 

následně zpracovány v počítači, kdy byly podle vzorců (4.1) a (4.2) dopočítány příkon zdroje a 
jeho měrný výkon. Z těchto hodnot po té byly vyneseny grafické v závislosti na proudu 
v absolutních hodnotách pro V-A charakteristiky U = f(I) a příkonu P = f(I). Obdobně jako u 
zpracování křížových charakteristik byly hodnoty vyjádřeny také  v relativních hodnotách 
vztaženým vzhledem hodnotám naměřených při 20 °C Z těchto hodnot byly po té vyneseny 
grafické závislosti na proudu pro relativní hodnoty světelného toku Φ(%) = f(I(%)) a měrného 
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výkonu MZ(%) = f(I(%)). Nejpodstatnějším problémem tohoto měření byl šum osciloskopu, proto 
bylo nutné všechny závislosti vhodně proložit. 

4.2.2.1 Grafické závislosti měření vlivu teploty na LED OSRAM Oslon SSL 

V-A charakteristiky při různých teplotách

2,4

2,6

2,8

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
I [A]

U
 [V

]

80 °C
60 °C
-5 °C
20 °C
40 °C

 

Obr. 4-12 V-A charakteristika LED OSRAM Oslon SSL při různých teplotách, absolutní hodnoty 

  

Závislost příkonu na proudu při různých teplotách
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Obr. 4-13 Závislost příkonu LED OSRAM Oslon SSL při různých teplotách na proudu, absolutní 
hodnoty 
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Závislost světelného toku na proudu při různých teplotách
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Obr. 4-14 Závislost světelného toku LED OSRAM Oslon SSL při různých teplotách na proudu, 
relativní hodnoty 

Závislost měrného výkonu na proudu při různých teplotách
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Obr. 4-15 Závislost měrného výkonu LED OSRAM Oslon SSL při různých teplotách na proudu, 
relativní hodnoty 
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5 ZÁVĚR 

5.1 Současný stav 
V současné době jsme svědky obrovského rozvoje svítivých diod. O pojmu LED musel 

slyšet snad každý, ať už to bylo v kontextu s použitím u televizorů, či jako moderní způsob 
interiérového osvětlení. Zdroje světla které původně sloužily jen jako signalizační světla, se díky 
svému obrovskému pokroku v posledním desetiletí začaly uplatňovat v dopravních prostředcích a 
v posledních letech také i jako interiérová osvětlení. Tento rozvoj však stále brzdí vysoké 
pořizovací náklady svítidel i samotných zdrojů světla. Je tedy nutné velmi pečlivě zvážit zda-li se 
investice do této technologie osvětlení vyplatí. S rezervou se také musí brát parametry udávané 
výrobci a prodejci, které jsou často poněkud zkreslené a nadhodnocené. 

5.2 Zhodnocení laboratorních měření 
Cílem měření bylo pomocí měření křížových a V-A charakteristik ověřit provozní parametry 

vybraných vzorků LED od různých výrobců s jmenovitým příkonem 1 W. Z grafů je patrné, že 
LED se vůči svému napájecímu obvodu chová jako nelineární součástka. Co se týče jejich 
provozních napětí při jmenovitém proudu 350 mA se každá LED trochu lišila u Luxeon K2 činila 
hodnota provozního napětí 3,57 V, u Oslon SSL činila tato hodnota 3,26 V a u XPE tato hodnota 
činila 3,08 V. Vyzařovat světlo, byť velmi slabě, jsou však diody schopny už  od hodnoty kolem 
2,6 V při proudu 2 mA. V křížových charakteristikách všech měřených diod můžeme vidět že el. 
příkon v závislosti na proudu má téměř lineárně vzrůstající průběh, podobně jako světelný tok, 
který ovšem po dosažení jmenovitého proudu roste pozvolněji nežli příkon. Dále jde z křížových 
i V-A charakteristik pozorovat, že průběh napětí v závislosti na proudu má logaritmický 
charakter, kdy napětí od 0 do 2 mA skokově vzroste na hodnotu kolem 2,6 V a poté již pozvolna 
lineárně roste. Hodnotu 2,6 V můžeme tedy považovat za prahové napětí diod. Poslední důležitou 
veličinou v křížových charakteristikách je měrný výkon,  který by jsme rovněž mohli nazvat 
poměrnou účinností přeměny el. energie na světlo. U všech měřených diod tento průběh 
v závislosti na proudu nejdříve skokově vzroste nad hodnotu 100 %, po té ještě  chvíli pozvolněji 
vzrůstá, kdy se vytvoří útvar ve tvaru “kolene” a po té prakticky lineárně klesá. Po dosáhnutí 
jmenovitého proudu pak průběh klesá pod 100 %. Z tohoto průběhu je tedy patrné, že LED při 
průchodu menšího proudu než je jmenovitý, přeměňují el. energii ve světlo s vyšší účinností, což 
je způsobeno tím, že při průchodu vyššího proudu dochází k většímu oteplování přechodu a tím i 
k poklesu účinnosti přeměny el. energie na světelnou. Proto je nutné u výkonnějších diod teplo 
odvádět.   

Nejvyšší účinnosti, přeměny el. energie ve světelnou, dosahovaly svítivé diody při různých 
proudech. Nejvyšší relativní hodnoty měrného výkonu dosahovala LED Oslon SSL až 152 % při 
proudu12 mA, XPE pak dosáhla hodnoty 133  % při proudu 30 mA a nejmenší hodnoty dosáhla 
Luxeon K2 126 % při proudu 80 mA. Co se týče naměřených napětí při jmenovitém proudu    
350 mA v porovnání s katalogovými údaji, zjišťujeme, že jediná Cree XPE nepřekročila 
dovolené (řídící) napětí 3,2 V. Osram Oslon SSL mírně překročila dovolené (řídící) napětí 3,2 V 
o 60 mV a nejvíce překročila (řídící)  napětí Philips Luxeon K2  3,42 V o 150 mV. Také můžeme 
říci, že  ani jedna z diod neodpovídá při jmenovitém proudu jm. příkonu 1 W, kdy nejblíže se 
k této hodnotě blíží Cree XPE s 1,08 W, pak  Osram Oslon SSL s 1,14 W a nejvíce se této 
hodnotě vzdaluje Philips Luxeon K2 s 1,25 W. 
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Další část měření se týkala měření vlivu teploty, která byla prováděná na LED OSRAM 
Oslon SSL, např. z V-A charakteristik obr. 4-12 můžeme pozorovat, že se vzrůstající teplotou 
klesá úbytek napětí na diodě což má za následek, že se vzrůstající teplotou klesá také příkon 
LED, což lze pozorovat na obrázku 4-13. Avšak vzrůstající teplota má negativní vliv především 
na fotometrické parametry zdroje, kdy se vzrůstající teplotou klesá  světelný tok produkovaný 
zdrojem, jež lze vyčíst z obrázku 4-14. Z obrázku 4-15 lze zase pozorovat pokles měrného 
výkonu se vzrůstající teplotou, čili poklesu účinnosti přeměny el. energie ve světelnou. Tato 
závislost je nejvíce negativně ovlivněna šumem osciloskopu, takže např. průběh pro teplotu 40 °C 
se protíná s průběhem pro 20 °C., nicméně je patrné, že pokles měrného výkonu při 80 °C je 
oproti běžné pokojové teplotě 20 °C  již znatelný a to okolo 12 %. 

5.3 Závěry práce a její přínos 
Závěrem můžeme říct, že LED našly už dnes v oblasti světelné techniky i mimo ni velké 

uplatnění a budou ji určitě mít i do budoucna. Zvláště pak pokud s rozvojem technologií a 
masivnější výrobou budou klesat jejich pořizovací náklady, jež jsou v tuhle chvíli asi jejich 
nejpodstatnější nevýhodou. Určitou nevýhodou je také to, že výměna některé komponenty ve 
svítidle většinou není možná. Také pokud nám např. u LED žárovky dojde k  poruše jednoho 
zdroje světla který je zapojen do série s několika dalšími zdroji, které jsou zcela v pořádku, tak 
nám pak odchází celý světelný zdroj. Proto je dobré, když už se rozhodneme ke koupi některého 
z LED zdrojů si raději připlatit a koupit kvalitní produkt od osvědčeného výrobce např. od 
výrobců měřených LED. 

Hlavním účelem této práce bylo nestranné nahlédnutí do problematiky LED zdrojů a 
porovnání s jinými světelnými zdroji. Praktickou náplní bylo pomocí měření ověřit také provozní 
vlastnosti několika luminiscenčních diod a porovnat výsledky s údaji udávaných výrobci. Pomocí 
těchto shrnutých poznatků, by jsme se měli zamyslet o vhodnosti použití LED nejenom z pohledu 
energetické výhodnosti, ale i jiných vlastností. Protože ať už se kdekoliv rozhodneme využít 
umělé osvětlení, je nutné vzít v úvahu všechny specifika daného účelu a také specifika prostředí, 
kde bude zdroj umístěn ( tj. jak často budeme spínat světelný zdroj, jak dlouho bude svítit, 
v jakých teplotních podmínkách bude umístěn apd.). Například použití LED zdroje tam, kde by 
byl využíván jen nárazově, nebo v prostředí o vysokých teplotách, kde by ze zdroje nebylo 
možno dostatečně odvádět teplo, by nebylo příliš rozumným řešením. Naopak tam, kde je 
předpoklad pro prakticky nepřetržitý provoz světelného zdroje npř. výlohy obchodů, by využití 
LED zdrojů bylo účelné. Na základě těchto úvah by jsme pak vždycky  měli zvolit světelný zdroj, 
který použijeme, ať už se jedná o kompaktní zářivku,  LED zdroj, či v poslední době někdy tak 
zatracovanou klasickou žárovku.  
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PŘÍLOHA 
                                                                                        

1.1 Tabulky naměřených a vypočtených hodnot LED Philips Luxeon K2 
PHILIPS Luxeon K2 

I ULED Ufotodioda P    Mz I U Φ P    Mz 

[mA] [V] [mV] [mW] [-] [%] [%] [%] [%] [%] 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 2,62 4,2 5,24 0,80 0,57 73,39 0,65 0,42 56,45 
4 2,68 12 10,72 1,12 1,14 75,07 1,09 0,86 78,83 
6 2,73 20,8 16,38 1,27 1,71 76,47 1,59 1,31 89,43 
8 2,76 30,7 22,08 1,39 2,29 77,31 2,15 1,77 97,92 
10 2,79 40,6 27,90 1,46 2,86 78,15 2,70 2,23 102,48 
12 2,81 50,9 33,72 1,51 3,43 78,71 3,29 2,70 106,30 
14 2,83 61,8 39,62 1,56 4,00 79,27 3,90 3,17 109,85 
16 2,85 72,9 45,60 1,60 4,57 79,83 4,53 3,65 112,58 
18 2,87 83,7 51,66 1,62 5,14 80,39 5,14 4,13 114,10 
20 2,88 94,9 57,60 1,65 5,71 80,67 5,77 4,61 116,03 
30 2,95 153,2 88,50 1,73 8,57 82,63 9,06 7,08 121,91 
40 2,99 213,2 119,60 1,78 11,43 83,75 12,45 9,57 125,54 
50 3,04 272,1 152,00 1,79 14,29 85,15 15,78 12,16 126,07 
60 3,08 332,1 184,80 1,80 17,14 86,27 19,16 14,79 126,55 
70 3,12 390,8 218,40 1,79 20,00 87,39 22,48 17,48 126,01 
80 3,14 449,6 251,20 1,79 22,86 87,96 25,80 20,10 126,04 
90 3,16 506,5 284,40 1,78 25,71 88,52 29,01 22,76 125,42 

100 3,19 561,4 319,00 1,76 28,57 89,36 32,11 25,53 123,93 
110 3,21 617,6 353,10 1,75 31,43 89,92 35,29 28,26 123,17 
120 3,23 674,7 387,60 1,74 34,29 90,48 38,51 31,02 122,59 
130 3,26 730 423,80 1,72 37,14 91,32 41,63 33,92 121,30 
140 3,28 783,5 459,20 1,71 40,00 91,88 44,65 36,75 120,16 
150 3,3 836,3 495,00 1,69 42,86 92,44 47,63 39,62 118,98 
160 3,32 887,4 531,20 1,67 45,71 93,00 50,52 42,51 117,64 
170 3,33 939,1 566,10 1,66 48,57 93,28 53,44 45,31 116,82 
180 3,35 989,4 603,00 1,64 51,43 93,84 56,28 48,26 115,55 
190 3,37 1046,3 640,30 1,63 54,29 94,40 59,49 51,24 115,08 
200 3,38 1089,7 676,00 1,61 57,14 94,68 61,94 54,10 113,52 
210 3,4 1138,7 714,00 1,59 60,00 95,24 64,71 57,14 112,31 
220 3,41 1187,7 750,20 1,58 62,86 95,52 67,48 60,04 111,49 
230 3,43 1236,7 788,90 1,57 65,71 96,08 70,24 63,14 110,40 
240 3,44 1282,7 825,60 1,55 68,57 96,36 72,84 66,07 109,41 
250 3,46 1329,7 865,00 1,54 71,43 96,92 75,49 69,23 108,26 
260 3,47 1376,7 902,20 1,53 74,29 97,20 78,15 72,20 107,46 
270 3,48 1421,7 939,60 1,51 77,14 97,48 80,69 75,20 106,56 
280 3,49 1463,7 977,20 1,50 80,00 97,76 83,06 78,21 105,48 
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290 3,51 1510,7 1017,90 1,48 82,86 98,32 85,71 81,46 104,52 
300 3,52 1553,7 1056,00 1,47 85,71 98,60 88,14 84,51 103,61 
310 3,53 1596,7 1094,30 1,46 88,57 98,88 90,57 87,58 102,75 
320 3,54 1638,7 1132,80 1,45 91,43 99,16 92,94 90,66 101,87 
330 3,55 1678,7 1171,50 1,43 94,29 99,44 95,20 93,76 100,91 
340 3,56 1719,7 1210,40 1,42 97,14 99,72 97,52 96,87 100,05 
350 3,57 1763,7 1249,50 1,41 100 100,00 100,00 100 100 
360 3,57 1801,7 1285,20 1,40 102,86 100,00 102,15 102,86 98,72 
370 3,58 1844,7 1324,60 1,39 105,71 100,28 104,57 106,01 98,07 
380 3,6 1879,7 1368,00 1,37 108,57 100,84 106,55 109,48 96,76 
390 3,61 1921,7 1407,90 1,36 111,43 101,12 108,92 112,68 96,12 
400 3,62 1963,7 1448,00 1,36 114,29 101,40 111,29 115,89 95,50 
410 3,63 1999,7 1488,30 1,34 117,14 101,68 113,33 119,11 94,62 
420 3,64 2037,7 1528,80 1,33 120,00 101,96 115,47 122,35 93,86 
430 3,65 2073,7 1569,50 1,32 122,86 102,24 117,50 125,61 93,05 
440 3,66 2112,7 1610,40 1,31 125,71 102,52 119,71 128,88 92,39 
450 3,66 2147,7 1647,00 1,30 128,57 102,52 121,68 131,81 91,83 
460 3,68 2184,7 1692,80 1,29 131,43 103,08 123,77 135,48 90,89 
470 3,68 2220,7 1729,60 1,28 134,29 103,08 125,80 138,42 90,42 
480 3,69 2255,7 1771,20 1,27 137,14 103,36 127,78 141,75 89,69 
490 3,7 2284,7 1813,00 1,26 140,00 103,64 129,42 145,10 88,74 
500 3,71 2323,7 1855,00 1,25 142,86 103,92 131,62 148,46 88,22 

 

1.2 Tabulky naměřených a vypočtených hodnot LED Osram Oslon SSL 
OSRAM Oslon SSL 

I ULED Ufotodioda P    Mz I U Φ P    Mz 
[mA] [V] [mV] [mW] [-] [%] [%] [%] [%] [%] 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 2,67 14,4 5,34 2,70 0,57 81,90 1,02 0,47 144,98 
4 2,72 30,5 10,88 2,80 1,14 83,44 1,78 0,95 150,72 
6 2,74 46,1 16,44 2,80 1,71 84,05 2,52 1,44 150,76 
8 2,76 62,6 22,08 2,84 2,29 84,66 3,29 1,94 152,43 

10 2,78 78,6 27,80 2,83 2,86 85,28 4,05 2,44 152,01 
12 2,79 94,8 33,48 2,83 3,43 85,58 4,81 2,93 152,23 
14 2,81 111 39,34 2,82 4,00 86,20 5,57 3,45 151,70 
16 2,82 127,3 45,12 2,82 4,57 86,50 6,34 3,95 151,69 
18 2,83 143,2 50,94 2,81 5,14 86,81 7,09 4,46 151,14 
20 2,84 159,6 56,80 2,81 5,71 87,12 7,87 4,98 151,07 
30 2,88 238,4 86,40 2,76 8,57 88,34 11,58 7,57 148,35 
40 2,91 315,1 116,40 2,71 11,43 89,26 15,19 10,20 145,54 
50 2,94 390,3 147,00 2,66 14,29 90,18 18,74 12,88 142,75 
60 2,96 463,6 177,60 2,61 17,14 90,80 22,19 15,57 140,34 
70 2,98 535,4 208,60 2,57 20,00 91,41 25,57 18,28 137,99 
80 2,99 606,5 239,20 2,54 22,86 91,72 28,93 20,96 136,32 
90 3,01 674,9 270,90 2,49 25,71 92,33 32,15 23,74 133,94 
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100 3,03 742,7 303,00 2,45 28,57 92,94 35,34 26,56 131,78 
110 3,04 809,8 334,40 2,42 31,43 93,25 38,51 29,31 130,20 
120 3,06 875,1 367,20 2,38 34,29 93,87 41,58 32,18 128,13 
130 3,07 939,6 399,10 2,35 37,14 94,17 44,62 34,98 126,58 
140 3,08 1002,8 431,20 2,33 40,00 94,48 47,60 37,79 125,03 
150 3,09 1067,9 463,50 2,30 42,86 94,79 50,67 40,62 123,87 
160 3,11 1124,7 497,60 2,26 45,71 95,40 53,35 43,61 121,52 
170 3,12 1184,7 530,40 2,23 48,57 95,71 56,17 46,49 120,09 
180 3,13 1244,7 563,40 2,21 51,43 96,01 59,00 49,38 118,78 
190 3,14 1302,7 596,60 2,18 54,29 96,32 61,73 52,29 117,39 
200 3,15 1359,7 630,00 2,16 57,14 96,63 64,42 55,21 116,04 
210 3,16 1415,7 663,60 2,13 60,00 96,93 67,06 58,16 114,70 
220 3,16 1470,7 695,20 2,12 62,86 96,93 69,65 60,93 113,74 
230 3,17 1525,7 729,10 2,09 65,71 97,24 72,24 63,90 112,50 
240 3,18 1578,7 763,20 2,07 68,57 97,55 74,74 66,89 111,21 
250 3,19 1630,7 797,50 2,04 71,43 97,85 77,19 69,89 109,93 
260 3,2 1679,7 832,00 2,02 74,29 98,16 79,50 72,92 108,54 
270 3,21 1733,7 866,70 2,00 77,14 98,47 82,05 75,96 107,55 
280 3,21 1781,7 898,80 1,98 80,00 98,47 84,31 78,77 106,58 
290 3,22 1826,7 933,80 1,96 82,86 98,77 86,43 81,84 105,17 
300 3,23 1876,7 969,00 1,94 85,71 99,08 88,78 84,93 104,13 
310 3,23 1926,7 1004,40 1,92 88,57 99,08 91,14 88,03 103,13 
320 3,24 1974,7 1040,00 1,90 91,43 99,39 93,40 91,15 102,08 
330 3,25 2022,7 1072,50 1,89 94,29 99,69 95,66 94,00 101,40 
340 3,25 2068,7 1108,40 1,87 97,14 99,69 97,83 97,14 100,34 
350 3,26 2114,7 1141,00 1,85 100 100,00 100,00 100 100 
360 3,27 2158,7 1177,20 1,83 102,86 100,31 102,07 103,17 98,59 
370 3,28 2207,7 1213,60 1,82 105,71 100,61 104,38 106,36 97,80 
380 3,28 2245,7 1246,40 1,80 108,57 100,61 106,17 109,24 96,87 
390 3,29 2290,7 1283,10 1,79 111,43 100,92 108,29 112,45 95,98 
400 3,3 2331,7 1320,00 1,77 114,29 101,23 110,23 115,69 94,97 
410 3,3 2373,7 1353,00 1,75 117,14 101,23 112,21 118,58 94,32 
420 3,31 2416,7 1390,20 1,74 120,00 101,53 114,23 121,84 93,46 
430 3,32 2455,7 1427,60 1,72 122,86 101,84 116,07 125,12 92,48 
440 3,32 2498,7 1460,80 1,71 125,71 101,84 118,10 128,03 91,96 
450 3,33 2539,7 1498,50 1,69 128,57 102,15 120,03 131,33 91,12 
460 3,33 2576,7 1531,80 1,68 131,43 102,15 121,77 134,25 90,44 
470 3,34 2618,7 1569,80 1,67 134,29 102,45 123,75 137,58 89,69 
480 3,34 2663,7 1603,20 1,66 137,14 102,45 125,87 140,51 89,33 
490 3,35 2708,7 1641,50 1,65 140,00 102,76 127,99 143,87 88,72 
500 3,36 2752,7 1680,00 1,64 142,86 103,07 130,07 147,24 88,09 
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1.3 Tabulky naměřených a vypočtených hodnot LED Osram Oslon SSL 
 

CREE XPE 
I ULED Ufotodioda P    Mz I U Φ P    Mz 

[mA] [V] [mV] [mW] [-] [%] [%] [%] [%] [%] 
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 2,57 9,7 5,14 1,89 0,57 83,71 0,91 0,48 109,08 
4 2,6 21,6 10,40 2,08 1,14 84,69 1,55 0,96 120,05 
6 2,61 33,8 15,66 2,16 1,71 85,02 2,21 1,45 124,76 
8 2,63 45,8 21,04 2,18 2,29 85,67 2,85 1,95 125,83 
10 2,64 58,8 26,40 2,23 2,86 85,99 3,55 2,45 128,74 
12 2,65 70,9 31,80 2,23 3,43 86,32 4,20 2,95 128,88 
14 2,66 83,7 37,24 2,25 4,00 86,64 4,89 3,45 129,92 
16 2,67 96,3 42,72 2,25 4,57 86,97 5,57 3,96 130,30 
18 2,68 108,9 48,24 2,26 5,14 87,30 6,25 4,47 130,49 
20 2,68 121,7 53,60 2,27 5,71 87,30 6,94 4,97 131,24 
30 2,68 185 80,40 2,30 8,57 87,30 10,34 7,46 133,01 
40 2,71 248,3 108,40 2,29 11,43 88,27 13,74 10,06 132,40 
50 2,74 310,3 137,00 2,26 14,29 89,25 17,08 12,71 130,92 
60 2,76 372 165,60 2,25 17,14 89,90 20,39 15,36 129,85 
70 2,78 433,2 194,60 2,23 20,00 90,55 23,68 18,05 128,68 
80 2,8 492,6 224,00 2,20 22,86 91,21 26,88 20,78 127,12 
90 2,82 551,6 253,80 2,17 25,71 91,86 30,05 23,54 125,63 

100 2,84 609,6 284,00 2,15 28,57 92,51 33,17 26,35 124,07 
110 2,85 668 313,50 2,13 31,43 92,83 36,31 29,08 123,17 
120 2,86 725,3 343,20 2,11 34,29 93,16 39,39 31,84 122,16 
130 2,88 781,6 374,40 2,09 37,14 93,81 42,41 34,73 120,67 
140 2,89 836,9 404,60 2,07 40,00 94,14 45,39 37,53 119,56 
150 2,91 892,5 436,50 2,04 42,86 94,79 48,38 40,49 118,19 
160 2,92 945,1 467,20 2,02 45,71 95,11 51,20 43,34 116,93 
170 2,93 999,1 498,10 2,01 48,57 95,44 54,11 46,21 115,94 
180 2,94 1050,7 529,20 1,99 51,43 95,77 56,88 49,09 114,77 
190 2,95 1102,7 560,50 1,97 54,29 96,09 59,68 51,99 113,72 
200 2,96 1154,7 592,00 1,95 57,14 96,42 62,47 54,92 112,75 
210 2,97 1204,7 623,70 1,93 60,00 96,74 65,16 57,86 111,65 
220 2,98 1256,7 655,60 1,92 62,86 97,07 67,96 60,82 110,80 
230 2,99 1304,7 687,70 1,90 65,71 97,39 70,54 63,79 109,66 
240 3 1353,7 720,00 1,88 68,57 97,72 73,17 66,79 108,68 
250 3,01 1403,7 752,50 1,87 71,43 98,05 75,86 69,81 107,83 
260 3,02 1449,7 785,20 1,85 74,29 98,37 78,33 72,84 106,72 
270 3,02 1496,7 815,40 1,84 77,14 98,37 80,86 75,64 106,10 
280 3,03 1543,7 848,40 1,82 80,00 98,70 83,39 78,70 105,18 
290 3,04 1591,7 881,60 1,81 82,86 99,02 85,97 81,78 104,36 
300 3,05 1636,7 915,00 1,79 85,71 99,35 88,39 84,88 103,40 
310 3,06 1680,7 948,60 1,77 88,57 99,67 90,75 88,00 102,41 
320 3,06 1725,7 979,20 1,76 91,43 99,67 93,17 90,83 101,87 
330 3,07 1767,7 1013,10 1,74 94,29 100,00 95,43 93,98 100,86 
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340 3,07 1810,7 1043,80 1,73 97,14 100,00 97,74 96,83 100,27 
350 3,08 1852,7 1078,00 1,72 100 100,00 100,00 100 100 
360 3,09 1896,7 1112,40 1,71 102,86 100,65 102,37 103,19 98,56 
370 3,09 1936,7 1143,30 1,69 105,71 100,65 104,52 106,06 97,92 
380 3,1 1978,7 1178,00 1,68 108,57 100,98 106,77 109,28 97,09 
390 3,11 2018,7 1212,90 1,66 111,43 101,30 108,92 112,51 96,21 
400 3,11 2058,7 1244,00 1,65 114,29 101,30 111,08 115,40 95,66 
410 3,12 2096,7 1279,20 1,64 117,14 101,63 113,12 118,66 94,74 
420 3,13 2136,7 1314,60 1,63 120,00 101,95 115,27 121,95 93,95 
430 3,14 2175,7 1350,20 1,61 122,86 102,28 117,37 125,25 93,14 
440 3,14 2196,7 1381,60 1,59 125,71 102,28 118,49 128,16 91,91 
450 3,15 2228,7 1417,50 1,57 128,57 102,61 120,22 131,49 90,88 
460 3,15 2267,7 1449,00 1,57 131,43 102,61 122,31 134,42 90,46 
470 3,16 2305,7 1485,20 1,55 134,29 102,93 124,35 137,77 89,74 
480 3,16 2339,7 1516,80 1,54 137,14 102,93 126,18 140,71 89,16 
490 3,17 2380,7 1553,30 1,53 140,00 103,26 128,39 144,09 88,59 
500 3,17 2411,7 1585,00 1,52 142,86 103,26 130,05 147,03 87,95 

 
 
 
 
 
 
 


