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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá popisem principu vzniku světla v LED světelných zdrojích. 

V textu nalezneme princip funkce LED, historii, možnosti regulace jasu, napájení a různé typy 

konstrukcí. Jsou zde popsány fotometrické a elektrické parametry. Další částí je popis vlivů 

vedoucích k poruchám a selháním LED světelných zdrojů. Praktická část práce obsahuje měření 

na vzorcích výkonové LED vyzařující bílé světlo a ověření provozních vlivů vedoucích k selhání 

LED světelných zdrojů. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  chlazení; LED; poruchy; selhání; teplota; nadproud 

 



 Abstract 

 

7 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is dealing with description of the principle generation light in the LED 

light sources. In the text we can find principle function of LED, history, possibilities  

of brightness control, power supply and various types of structures. There are described 

photometric and electrical parameters. Other part of this thesis is the description of effects 

leading to failure and malfunction of LED light sources. The practical part of this thesis contains 

measuring on samples of power LED emitting white light and verification of operational effect 

leading to the failure of LED light sources. 

 

 

 

KEY WORDS:  cooling; LED; failures; malfunctions; temperature, overcurrent 
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LED   Dioda emitující světlo 

GaAs  Galium arsenid 

GaAsP  Galium arsenid fosfid 

P-N  Polovodič typu P, N 

EA  Akceptorová hladina 
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L  Jas 

cd  Candela 

lx  Lux
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1 ÚVOD 
V dnešní době si život bez umělých zdrojů osvětlení neumíme vůbec představit. Asi každý 

z nás je při své každodenní činnosti na těchto zdrojích závislý, a to především v zimních 

měsících, kdy je přirozeného světla nedostatek a my ho musíme nahrazovat umělými zdroji.  

Jako běžný zdroj osvětlení se spoustu let používaly klasické wolframové žárovky, které ovšem 

mají jednu obrovskou nevýhodu, a tím je malá účinnost přeměny elektrické energie na světelnou. 

Žárovka většinu dodané energie přemění na teplo, což je v dnešní době, kdy je kladen obrovský 

důraz na ekonomičnost provozu, nepřijatelné. Snaha nahradit tyto neefektivní zdroje vede 

k vývoji nových světelných zdrojů. Mezi jedny z možných nástupců žárovek patří LED světelné 

zdroje, které se také označují jako osvětlení budoucnosti. LED světelné zdroje nejsou žádným 

nováčkem, jako signálky a kontrolky se využívají v různých kontrolních zařízeních už půl století, 

ale jako zdroj osvětlení byly po dlouhou dobu nepoužitelné, protože nedokázali vyzařovat námi 

tolik potřebné bílé světlo. S vynálezem bílé LED samozřejmě přišel prudký rozvoj těchto 

světelných zdrojů. Podstatná je jejich mnohem vyšší účinnost přeměny elektrické energie 

na světelnou oproti klasickým žárovkám a spousta dalších výhod. Nic ovšem není dokonalé,  

což platí také o LED světelných zdrojích, které mají samozřejmě svoje nedostatky a chyby. 

Vlivů, které vedou k degradaci světelně-technických parametrů LED, poruchám, selhání, 

je spousta a tím se zabývá moje bakalářská práce. 
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2 TEORETICKÉ POZNATKY LED 
Zkratka LED pochází z anglického Light-Emitting Diode, což v překladu znamená dioda 

emitující světlo.  

2.1 Historie 

LED jako zdroj osvětlení známe od 70. let 20. století, avšak jejich vývoj sahá až do roku 

1907, kdy britský fyzik Henry Round objevil princip elektroluminiscence [2]. Marconi a jeho 

italský asistent Henry Round se zabývali bezdrátovým rádiovým spojením. Dalším vědcem,  

který se touto problematikou zabýval, byl ruský vědec Oleg Lošov, který v roce 1920 zaznamenal 

emisi světla z karbidu křemíku [1]. 

První v praxi použitelnou LED předvedl v roce 1962 Nick Holonyak. LED byla z materiálu 

GaAsP, který tento vědec vyvinul, a vyzařovala červené světlo. Holonyak definoval LED  

jako viditelný světelný zářič založený na injekci menšinových nosičů a zářivé rekombinaci 

nadbytečných nosičů. Materiál GaAsP se k výrobě červených LED používá dodnes [1]. 

Barevné spektrum, které tehdejší LED vyzařovaly, bylo pouze červené a to bránilo většímu 

rozšíření. V roce 1971 se spektrum rozšířilo o další 3 barvy: oranžová, zelená a žlutá,  

což vedlo k rozšíření v kontrolních panelech různých technických zařízení. Klesaly i náklady 

spojené s výrobou a LED se začaly stále více používat v běžném životě [1]. 

V roce 1993 vědec Shuji Nakamuro vynalezl modrou LED s velkým světelným tokem.  

Tento objev znamenal obrovský krok vpřed, protože již bylo dosaženo plného barevného spektra, 

ze kterého bylo možné vytvořit bílou barvu. LED se začaly používat k osvětlení bytů, kanceláří, 

bazénů, reklamních ploch, obchodů, restaurací, ordinací a mnoha dalších objektů. Dnes jsou 

běžně vyráběné diody, které mají vyšší intenzitu osvětlení než klasické žárovky. Příkladem může 

být automobilový průmysl, kde LED vytlačují běžné halogenové žárovky [2]. 

2.2 Princip funkce 

2.2.1 Polovodiče s vlastní vodivostí 

Vlastní vodivostí se vyznačují všechny polovodiče. Dokonalý vlastní polovodič,  

který by neobsahoval žádné cizí příměsi, se v přírodě nevyskytuje, náročnou výrobou se mu 

můžeme jen přiblížit. Při teplotě 0 K nejsou v polovodiči žádné volné elektrony,  

které by se mohly podílet na vedení proudu, touto vlastností se vlastní (intrinzický) polovodič 

podobá izolantu. K přeskoku elektronu do vodivostního pásu může dojít vlivem teploty  

nebo jiného vnějšího vlivu. Aby elektron překonal zakázané pásmo, musí se mu dodat  

tzv. ionizační (aktivační) energie. Elektron, který překoná zakázané pásmo, po sobě zanechá  

ve valenčním pásu atom postrádající elektron. Tento atom může být zneutralizován přijetím 

elektronu ze sousedního atomu. Kladný náboj, který se může přemisťovat, označujeme jako díra. 

Intrinzická koncentrace nosičů náboje závisí především na teplotě. Při 300 K je u křemíku 

intrinzická koncentrace 10
16

 m
-3

 a u germania 10
19

 m
-3

 [3]. 
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2.2.2 Polovodiče s nevlastní vodivostí typu N 

Každý reálný krystal obsahuje cizí atomy, které mají výrazný vliv na vodivost polovodičů. 

Kvůli vhodným elektrickým vlastnostem jsou do co nejčistšího materiálu příměsové atomy 

zaváděny uměle. Tento postup se nazývá dotování. 

 Pokud čtyřmocný prvek jako je křemík nebo germanium dotujeme prvkem pětimocným  

(P (fosfor), As (arsen), Sb (antimon)), čtyři valenční elektrony se podílí na vytvoření vazby  

se sousedními atomy. Pátý valenční elektron nemá s kým vytvořit vazbu, a proto je vázán velmi 

slabě. Tomuto elektronu stačí dodat velmi malou aktivační energii, aby se začal podílet na vedení 

proudu. Elektron tuto energii získá už při velmi malých teplotách, takže při běžné pokojové 

teplotě je většina příměsí aktivována. Pro běžné příměsi v křemíku je aktivační energie přibližně 

0,044 eV. V krystalu jsou majoritními nosiči elektrony. Pětimocné příměsi, které dodávají 

elektrony do vodivostního pásu, nazýváme donory. Donorové příměsi (s energií ED) vytváří  

tzv. donorovou hladinu. V zakázaném pásu se tato hladina nachází těsně pod vodivostním  

pásem (EC) [3].  

Obrázek 2.2 Nevlastní polovodič typu N a jeho pásový model (modifikováno z [3]) 

Obrázek 2.1 Vlastní polovodič – vznik páru elektron-díra (modifikováno z [3]) 
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2.2.3 Polovodiče s nevlastní vodivostí typu P 

 U polovodiče typu P dotujeme čtyřmocný prvek trojmocným, jako je např. B (bor), 

In (indium), Ga (galium), Al (hliník). Všechny tři valenční elektrony třímocného prvku se podílí 

na vytvoření vazby a čtvrtá zůstává neúplná. Neúplná vazba se může zaplnit elektronem  

ze sousedních vazeb, vytvoří se „kladná“ díra, která se podílí na vedení proudu. Trojmocné 

příměsi se nazývají akceptory, protože zachycují elektrony z valenčního pásu. Akceptorové 

příměsi vytváří tzv. akceptorovou hladinu (s energií EA). Tato hladina leží v zakázaném pásu 

těsně nad valenčním pásem (EV). Majoritními nosiči v tomto polovodiči jsou díry a stejně  

jako u nevlastního polovodiče typu N je většina příměsí ionizována již při pokojové teplotě [3]. 

Obrázek 2.3 Nevlastní polovodič typu P a jeho pásový model (modifikováno z [3]) 

2.2.4 PN přechod 

PN přechod je složení polovodiče typu P a polovodiče typu N. Po spojení těchto dvou částí 

dojde vlivem difúze k přemisťování majoritních nosičů náboje z polovodiče typu P (díry)  

do polovodiče typu N a naopak, majoritní nosiče z polovodiče typu N (elektrony) se začnou 

přemisťovat do polovodiče typu P, jakmile se tyto majoritní nosiče přemístí do oblasti,  

kde jsou majoritní nosiče opačné polarity, téměř okamžitě rekombinují. Po nějaké době není další 

difúze majoritních nosičů možná. Pod vlivem elektrického pole působí kladné ionty příměsí  

na straně polovodiče typu N na difundující elektrony a naopak záporné ionty příměsí na straně 

polovodiče typu P působí na difundující díry. V okolí přechodu vzniká oblast silná přibližně  

1 µm, bez volných nosičů náboje, této oblasti říkáme hradlová vrstva a brání pronikání dalších 

elektronů a děr do PN přechodu (obrázek 2.4a). Zapojíme-li PN přechod v závěrném směru,  

tj. oblast P připojíme k zápornému a oblast N připojíme ke kladnému pólu zdroje,  

dojde k rozšíření hradlové vrstvy a proud přechodem neprochází (obrázek 2.4b). Šířka hradlové 

vrstvy na obrázku je jen ilustrační. Zapojíme-li PN přechod v propustném směru, tj. oblast P 

připojíme ke kladnému a oblast N připojíme k zápornému pólu zdroje (obrázek 2.4c), dojde ke 

ztenčení hradlové vrstvy, snížení jejího odporu a přechodem začne procházet proud [4], [5]. 
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2.2.5 Vznik záření LED 

Po připojení napětí k přechodu P-N začne diodou procházet proud a dochází k rekombinaci 

elektronů a děr. Při rekombinaci se uvolňuje energie, která se přibližně rovná šířce zakázaného 

pásu. Tato energie může být absorbována v krystalové mříži, což se projeví zahřátím polovodiče, 

nebo se může vyzářit ve formě fotonu. Se zvyšující se šířkou zakázaného pásu roste 

pravděpodobnost zářivé rekombinace. U křemíku, který má šířku zakázaného pásu 1,1 eV,  

je při rekombinaci uvolněná energie z největší části absorbována v krystalu, z něhož se tepelnou 

výměnou odvádí do okolí. U diody z GaAs (galium arsenid), která má šířku zakázaného pásu 

1,34 eV, bude již část energie uvolněné při rekombinaci vyzářena ve formě fotonů o určité vlnové 

délce. Toto záření však lidským okem nemáme šanci zpozorovat, protože spadá do oblasti 

neviditelného infračerveného záření. Přidáním fosforu k GaAs vznikne GaAsP (galium arsenid 

fosfid). Tento materiál při rekombinaci vyzařuje viditelné červené světlo. Barva světla 

vznikajícího při rekombinaci je závislá na šířce zakázaného pásu. Spektrální složení záření  

na různých vlnových délkách můžeme vidět na obrázku 2.5 [7]. 

Obrázek 2.4 Možnosti zapojení PN přechodu (modifikováno z [6]) 



  2 Teoretické poznatky LED 

 

19 

 

Obrázek 2.5 Spektrální složení záření na různých vlnových délkách (převzato z [15]) 

 

Existují tři principy vzniku bílého světla u LED. Nejstarším principem je míchání bílé barvy 

pomocí červené, zelené a modré barvy (RGB systém). Nedostatkem je prosvítání jednotlivých 

barev na okrajích, které se nikdy dokonale nepřekrývají a postupná změna výsledné bíle barvy 

z důvodu nerovnoměrného stárnutí jednotlivých složek.  

 

Obrázek 2.6 RGB systém 

 

Druhý princip spočívá v použití modré LED, jejíž vyzařované spektrum je pomocí vrstvy 

luminoforu přeměněno na bílé světlo. Třetí princip se od druhého příliš neliší, místo modrého 

záření je použito UV záření vycházející s PN přechodu, které je také transformováno na bílé 

světlo pomocí luminoforu. Na obrázku 2.7 je naznačen princip buzení luminoforu modrým 

světlem LED. Z obrázku je jasně patrné značné zvětšení šířky vyzařovaného pásma. Největší 

výhodou luminoforu oproti RGB systému je zvětšení účinnosti a značné zmenšení rozměru LED 

čipu [15]. 
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Obrázek 2.7 Emisní spektrum bílé LED - luminofor buzený světlem modré diody (převzato z [15]) 

  

2.2.6 Výhody  

 Hodnota měrného výkonu LED se pohybuje v rozmezí 80 až 160 lm/W. Klasické 

žárovky mají měrný výkon přibližně 12 lm/W. Toto hledisko je zásadní z ekonomického 

pohledu [10]. 

 Velkou předností je také jejich barevnost, LED mohou vyzařovat světlo v požadované 

barvě bez použití barevných filtrů. Díky regulaci jasu můžeme pomocí kombinace tří 

základních barev (červená, zelená, modrá) vytvořit jakoukoliv barvu. U bílé LED 

můžeme regulovat tzv. náhradní teplotu chromatičnosti, zjednodušeně řečeno odstín  

a index podání barev [10].  

 Vyzařované světlo může být vyzařováno pod různým vyzařovacím úhlem. Úhel 

vyzařování se běžně pohybuje od 10 do 120 stupňů. Světelný paprsek lze korigovat 

pomocí vhodných optických jednotek [10]. 

 Oproti klasickým zdrojům světla jsou mnohem odolnější vůči nárazům a vibracím [10]. 

 Častým vypínáním a zapínáním nedochází k tak velkému snížení životnosti  

jako například u klasických žárovek [10].  

 Životnost, podle typu LED a výrobce, se pohybuje v rozmezí od 20 000 do 60 000 

provozních hodin. 

 Rozsvícení LED probíhá řádově v mikrosekundách [10]. 

 Vydrží neustálé zapínání a vypínání i při velmi vysokých frekvencích [10]. 

 Jejich malý rozměr je velice výhodný z hlediska konstrukce a osazení desky plošných 

spojů. Díky tomu je možné instalovat LED ve skupinách, v různých tvarech a v různých 

pozicích. 

 Vysoká efektivita přeměny elektrické energie na světelné záření zajišťuje poměrně 

malou spotřebu. 

 Materiály k výrobě LED neobsahují jedovaté a zdraví škodlivé látky jako je například 

rtuť. 
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 Při snížení napájení nemění svoji barvu, na rozdíl od klasických žárovek,  

které při sníženém napájení vydávají žlutější světlo [9]. 

 

2.2.7 Nevýhody  

 Pořizovací náklady vzhledem k ceně za lumen jsou pořád stále vyšší než klasické 

světelné zdroje. Je to dáno i množstvím LED, které potřebujeme, abychom plnohodnotně 

nahradili klasický světelný zdroj [19]. 

 Životnost je velmi závislá na teplotě. U výkonových LED musíme zajistit dostatečné 

chlazení, které zajistí správnou funkci zařízení [9]. 

 LED nejsou schopny vyzařovat paprsek v úzkém úhlu vyzařování [19]. 

 Intenzita světla, kterou můžeme u výkonných LED dosáhnout, může způsobit poškození 

zraku [9].  

 Světlo z bílých LED může zkreslovat barvy. 

 Nemůžeme napojit LED přímo na síťové napětí. 

2.3 Regulace jasu 

Platí předpoklad, že čím vyšší proud diodou prochází, tím jasněji bude svítit. 

Nejpoužívanějším a nejjednodušším způsobem jak můžeme řídit proud tekoucí diodou,  

je použití sériového předřadného odporu. Je-li napájecí napětí dostatečně velké, můžeme použít 

více LED zapojených do série pouze s jedním předřadným odporem. Dalším způsobem je použití 

regulátoru s tranzistorem. Nejefektivnějším způsobem ovšem zůstává použití pulsně šířkové 

modulace (PWM), kdy diodou prochází pulsní proudy. Tyto impulsy musí mít natolik velkou 

frekvenci, aby je lidské oko nebylo schopné postřehnout, což vyvolává zdání konstantního svitu. 

K regulaci dochází v momentě, kdy měníme střídu těchto pulsů [9]. 

2.4 Napájení 

Jak je patrné z konstrukce PN přechodu, u LED záleží na polaritě napájecího napětí.  

U nízkopříkonových LED se proud v propustném směru pohybuje v rozmezí 1-2 mA,  

u obyčejných LED 10-25 mA. Mnohem vyšších proudů dosahujeme u výkonových LED 

určených pro osvětlovací techniku, kde proud procházející LED překročují 1 A. Diodu lze 

připojit i na střídavé napětí, potom je však rozsvícena jen polovinu periody. Řešením tohoto 

problému může být antiparalelní zapojení LED, kde dosáhneme toho, že v každé půlperiodě  

je propustně polarizována jedna LED. K diodě se do série připojuje předřadný odpor,  

který omezuje protékající proud, který by při překročení limitní hodnoty proudu LED zničil. 

Existují i speciální typy LED se zabudovanými rezistory, což je výhodné k úspoře místa  

na plošném spoji. Máme-li k dispozici dostatečně velké napětí, můžeme propojit do série více 

LED pouze s jedním předřadným odporem. Použití předřadného odporu u výkonových LED 

značně snižuje účinnost zdroje vlivem tepelných ztrát na předřadném rezistoru.  

Proto u výkonových LED používáme zejména pulsně šířkovou modulaci [9]. 

Paralelní zapojení LED není příliš obvyklé, u této metody musíme všechny paralelní LED 

připojit na společný chladič, aby vlivem rozdílných teplot nedošlo k nerovnoměrnému rozdělení 

proudu a tím i k destrukci LED. U paralelního zapojení by měly být všechny LED stejného typu  

a na stejné napětí. Neměli bychom navrhovat paralelní větev tak, aby diodou tekl maximální 

proud. Vždy musíme počítat s tím, že proud se do paralelních větví nerozdělí rovnoměrně [12]. 
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Prudkého nárůstu proudu můžeme docílit malou změnou napětí na LED. Při zvyšující  

se teplotě klesá napětí na diodě, což by vedlo ke zvětšení proudu diodou a mohlo by dojít 

k poškození. Proto se pro napájení používají především zdroje konstantního proudu [12]. 

Zdroje pro LED moduly se nazývají drivery, jsou to elektrická zařízení, která transformují 

napětí síťové na požadované napětí pro LED moduly. Velikost transformovaného napětí může 

být typ od typu různá, ale většinou se setkáváme s hodnotami 12 V a 24 V. Druhů driverů může 

být velké množství, mohou se lišit v kvalitě použitých materiálů, účinnosti transformace síťového 

napětí, druhu konstrukce a ve spoustě dalších parametrů. Mezi základní a nejjednodušší zdroje 

patří odporový a kapacitní zdroj. Tyto zdroje principiálně pouze snižují napětí díky pasivním 

elektrickým součástkám, což vede ke zvýšení spotřeby elektrické energie a tím pádem 

i ke snížení účinnosti [27].  

Mnohem vyšších hodnot účinnosti dosahujeme při použití spínaného zdroje, avšak použití 

tohoto typu zdroje je konstrukčně mnohem náročnější. Síťové napětí je usměrněno a vyfiltrováno, 

následně je toto napětí pomocí elektronických prvků znovu převedeno zpět na střídavé 

s frekvencí řádově v kHz. Toto vysokofrekvenční napětí je transformováno pomocí 

vysokofrekvenčního transformátoru na napětí s nižší frekvencí a opět usměrněno a vyfiltrováno. 

Vysoká frekvence je záměrně použita, protože při vyšších hodnotách kmitočtu je transformátor 

lépe využit a tím pádem může být transformátor mnohem menší než u klasických zdrojů 

pracujících se síťovou frekvencí. Při použitím elektroniky můžeme dosáhnout účinnosti  

přes 90 % [27]. 

2.5 Konstrukce 

 Pro označení polarity existují obecně platná pravidla. Anoda, na kterou připojujeme kladný 

pól, má zakulacené pouzdro, ploška uvnitř pouzdra je tenčí a má dlouhý vývod. Katoda,  

kterou polarizujeme záporně, má na pouzdře zářez, ploška uvnitř pouzdra je silnější a vývod  

je kratší než u anody. LED se vyrábí v mnoha různých velikostech a tvarech, nejobvyklejším 

provedením je cylindrické pouzdro (DIP LED), které se podílí na celkové produkci  

asi z 80 % [9]. 

 

2.5.1 DIP LED 

LED typu DIP (Dual In-line Package) je tvořena plastovým pouzdrem, uvnitř kterého je čip 

(PN přechod) umístěný na reflektoru. Jedná se o nejstarší typ a pro komerční využití se začaly 

vyrábět v roce 1962. Z plastového pouzdra jsou vyvedeny vývody určené k montáži na DPS. 

LED je chlazena pouze prostřednictvím těchto vývodů, proto chlazení není příliš účinné,  

což významně zkracuje životnost. Používaly se především jako kontrolky a infračervené signálky 

(dálkové ovladače, datové vysílače). Led moduly se skládají z několika DIP LED umístěných  

na DPS v sérioparalelním zapojení, ale jako zdroj osvětlení nejsou příliš vhodné, protože nastává 

poměrně značný problém s chlazením a kvůli tomu se od tohoto typu upouští [11].  
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Obrázek 2.8 Struktura DIP LED (modifikováno z [11]) 

2.5.2 SMD LED 

Novějším typem je SMD LED (Surface Mount Device). Na třívrstvém hliníkovém podkladu 

je umístěn LED čip. PN přechod je celý zatavený do plastového pouzdra. Z boku pouzdra 

vyčnívají měděné pájecí plošky, které jsou přímo určeny k montáži na DPS. Hliníkové pouzdro 

se dotýká DPS mnohem větší plochou než tomu bylo u DIP LED, a proto je účinnost chlazení 

mnohem vyšší a tím je prodloužena i životnost. Došlo také k výraznému zmenšení rozměrů. 

Seskupením více SMD LED vznikají LED moduly, pro tento typ LED je běžný vyzařovací  

úhel 120° [11]. 

 

Obrázek 2.9 Struktura SMD LED (modifikováno z [11]) 

2.5.3 COB LED 

COB LED (Chip On Board) vychází z konstrukce SMD LED. Stejně jako u SMD LED  

je tento typ umístěný na třívrstvé hliníkové základně, avšak čip je mnohem větší, díky čemuž  

je teplo lépe odváděno do hliníkového pouzdra. Součástí této LED je i optická čočka,  

která usměrňuje vyzařované světlo tam, kde ho nejvíce potřebujeme. Použití optické čočky vede 

ke zvýšení efektivity využití vyzařovaného světla. Přívody jsou tvořeny měděnými ploškami 

a nachází se na bocích LED [11]. 
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Obrázek 2.10 Struktura COB LED (modifikováno z [11]) 

 

2.5.4 MCOB LED 

MCOB LED (Multi-Chip On Board) je nejnovějším typem. Na jednovrstvém hliníkovém 

podkladu je umístěn velký LED čip, který na rozdíl od COB LED skládá z více integrovaných 

PN přechodů. Výsledkem integrace více LED v jednom pouzdře je dosažení daleko vyšších 

výkonů než u předchozích typů. Díky značné velikosti LED čipu je zaručeno maximální možné 

chlazení [11]. 

 

Obrázek 2.11 Struktura MCOB LED (modifikováno z [11]) 

2.5.5 Power LED 

Jedná se o LED s vysokou světelnou účinností, v porovnání s předešlými typy může 

vyzařovat vyšší světelný tok. Tato vlastnost je vhodná pro průmyslové, veřejné a soukromé 

osvětlení. Uvnitř plastového nebo keramického pouzdra jsou instalovány jeden nebo více čipů 

o velikosti obvykle větší než je normální velikost čipu. Celý systém je uzavřen v průhledné 

kopuli vyrobené ze silikonového materiálu. Velká část spotřebované elektrické energie  

se přemění místo světla na teplo (cca 70 % teplo a 30 % světlo). Součástí Power LED musí být 

vhodně dimenzovaný chladič, který zaručuje dodržení optimální teploty. Při překročení kritické 

teploty dochází ke snížení účinnosti a spolehlivosti [18].  
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Obrázek 2.12 Power LED (převzato z [18]) 

2.6 Oblasti využití 

a) Signalizace [15]: 

 v kontrolních a měřících zařízeních nahrazují miniaturní žárovky,  

jejichž účinnost je výrazně menší než u LED 

 dopravní značení 

 palubní desky a osvětlení (vnější i vnitřní) u automobilů 

 ukazatele v budovách jako např. označení únikových cest 

b) Venkovní osvětlení [15]: 

 světelné osvětlení okraje vozovky, jízdních pruhů, cyklistických stezek  

a chodníků 

 operativní změny jízdních pruhů využívajících zapuštěných LED do vozovky 

 osvětlení mostů a tunelů 

 osvětlení budov 

 pouliční osvětlení 

c) Osvětlení vnitřních prostorů [15] 

 obchody, veřejné budovy, restaurace 

 osvětlení na pracovištích 

d) Reklamní osvětlení a zobrazovací technika [15]  

 pohyblivá reklama jako náhrada za svítící trubice 

 velkoplošné obrazovky 

e) Zdravotnictví [15] 

 LED vyzařující UV záření k dezinfekci vzduchu 

 vytvrzování hmot používaných v zubařské technice 

 terapie kožních nemocí 

f) Další [15]  

 čtečka čárových kódů 

 podsvícení klávesnic a mobilních telefonů 

 kontrola bankovek pomocí UV záření 

 důlní svítilny 

 akumulátorové a kapesní svítilny 

 přístroje pro noční vidění využívající diody zářící v infračervené oblasti 

spektra 

 světelné zdroje v optických vláknech 
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3 VLASTNOSTI SVĚTLA 
Světlo je forma elektromagnetického záření, které lze detekovat lidským okem. Při výběru 

LED je důležité znát parametry udávající vlastnosti vyzařovaného světla. Tyto parametry se dělí 

na dvě skupiny: fotometrické a elektrické parametry.  

3.1 Fotometrické parametry 

Fotometrické parametry jsou omezeny na záření viditelné lidským okem a jsou tudíž 

definovány podle citlivosti lidského oka.  

 

 Světelný tok ϕ: lumen (lm) 

Světelný tok je jeden z nejdůležitějších parametrů a vyjadřuje schopnost zářivého toku 

způsobit zrakový vjem. Pro uskutečnění zrakového vjemu je nutné dopravit do oka určité 

množství světelného toku. Vycházejí z něj další důležité parametry. Při porovnávání světelného 

toku u různých zdrojů je podstatné množství světelného toku bez ohledu na jeho prostorovém 

rozložení. Jednotka lumen je definována jako světelný tok vyzářený zdrojem světla o svítivosti  

1 kandela do prostorového úhlu 1 steradián. Hodnoty světelného výkonu se u LED pohybují  

od stovek lumenů (u nízkopříkonových LED) až po 1000 lm a více (u výkonových LED) [20].  

 

Tabulka 3.1 Světelný tok LED v závislosti na příkonu (převzato z [20]) 

Příkon LED (W) Světelný tok (lm) 

3 240 

5 400 

9 720 

12 1100 

 

 Svítivost I: candela (cd) 

Vyzařování světelného toku ze světelného zdroje probíhá různě silně a do různých směrů. 

Svítivost udává množství světelného toku vyzařovaného do určitého prostoru. Srovnání svítivosti 

LED s jinými zdroji světla je uvedeno v tabulce 3.2. 

 

Tabulka 3.2 Porovnání svítivosti LED s jinými zdroji světla (převzato z [25]) 

Zdroj světla Svítivost (cd) 

signální LED 0,005 

svíčka 1 

100 W žárovka 135 

reflektory automobilu 
(směrem dopředu) 

100 000 

fotografický blesk 1 000 000 
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 Intenzita osvětlení E: lux (lx) 

Intenzita osvětlení je množství světelného toku dopadajícího na plochu o určitém obsahu. 

Intenzita osvětlení 1 lx je vyvolána světelným tokem 1 lm rovnoměrně rozprostřeného  

na ploše 1 m
2
. Tento parametr můžeme měřit pomocí luxmetru [20]. 

 

 Index barevného podání Ra (-) 

Jedná se o druhý nejdůležitější parametr hned po světelném toku, protože kvalita světla 

z velké části rozhoduje o tom, jak se v daných osvětlených prostorách budeme cítit. Velice často 

se můžeme setkat s označením CRI (color rendering index). Index podání barev je číslo  

od 0 po 100, které vyjadřuje schopnost umělého světelného zdroje reprodukovat barvy 

osvětlovaného objektu v porovnání s přirozeným slunečním světlem. Pokud bude index 

barevného podání maximální a to 100, znamená to, že umělý zdroj světla bude mít ideální podání 

barev srovnatelné s přirozeným slunečním světlem. Pokud bude index barevného podání 0, 

znamená to, že u objektu osvíceného tímto zdrojem světla, nebudeme schopni rozeznat 

jakoukoliv barvu. Kvalitní LED mají Ra 80 a více, jsou vhodné do všech prostor, kde se chcete 

cítit příjemně, obzvláště do obývacích pokojů a ložnic. Z důvodu hodnověrnosti zobrazení barev 

je vyšší hodnota Ra nutná na osvětlení zrcadel či koupelen. Běžné prodávané LED  

mají Ra 70 i méně. Maximální hodnota Ra, s kterou se čipy vyrábějí, je 90, avšak jejich použití  

je výjimečné, protože čipy těchto LED mají podstatně nižší svítivost [21]. 

 

 Teplota chromatičnosti TC: Kelvin (K) 

Teplota chromatičnosti nebo také teplota barvy (barevný dojem) charakterizuje spektrum 

bílého světla v porovnání s tzv. „černým tělesem“. Pokud se zvýší teplota „černého tělesa“,  

zvýší se podíl modré složky ve spektru a naopak podíl červené složky se zmenší. Jednotkou 

teploty chromatičnosti je Kelvin. [22]. 

Teplota chromatičnosti velice dobře popisuje barvu světla, kterou můžeme rozdělit na tři 

hlavní skupiny [22]: 

- teple bílá < 3300 K 

- chladně bílá 3300 – 5000 K 

- denní bílá > 5000 K 

 

 

U LED světelných zdrojů nelze s naprostou přesností stanovit teplotu chromatičnosti,  

proto se udává určité rozmezí, ve kterém svítí. Teple bílá se používá především pro osvětlení 

obytných prostor, protože díky svému žlutému zabarvení působí velice příjemně na psychiku 

člověka. Chladně bílá už tolik vhodná pro osvětlení obytných prostor není. Používá se především 

k osvětlování průmyslových hal, obchodů a v potravinářském průmyslu [23]. 

Obrázek 3.1 Teplota chromatičnosti (převzato z [23]) 
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Tabulka 3.3 Srovnání teploty chromatičnosti různých zdrojů světla (převzato z [24]) 

Teplota 
chromatičnosti 

(K) 
Zdroj 

1900 svíčka 

2700 
wolframová žárovka, slunce při východu 
a západu 

3000 studiové osvětlení 

3400 halogenová žárovka 

4200 zářivka, kompaktní zářivka 

5000 obvyklé denní světlo 

5500 fotografické blesky, výbojky 

6000 jasné polodenní světlo 

6500 standardizované denní světlo 

7000 lehce zamračená obloha 

8000 oblačno, mlhavo 

 

 Jas L: candela na metr čtverečný (cd/m
2
) 

Jas je veličina, na kterou bezprostředně reaguje lidské oko a pro správné vnímání světla 

světelného zdroje nebo osvětlené plochy má rozhodující podíl. Jas osvětleného objektu  

je ovlivněn povrchem a intenzitou světla, která na něj dopadá. Jas objektu je světlo,  

které osvětlovaný objekt odráží zpět a bude se zvětšovat se zvyšující se intenzitou osvětlení. 

 

 Prostorový úhel Ω: steradián (sr) 

Ze světelného zdroje vychází světelný tok v určitém prostorovém úhlu. Prostorový úhel 

definujeme jako část prostoru, který je vymezen obecnou kuželosečkou. Vrchol prostorového 

úhlu je ve středu vycházejícího záření [29]. 

3.2 Elektrické parametry 

 Příkon P: watt (W) 

Příkon je parametr, který by měl výrobce na každém zdroji osvětlení uvádět. Většinu zdrojů 

nelze brát jako čistě odporovou zátěž, protože jalová složka může mít nezanedbatelný podíl.  

 

 Účiník cos ϕ (-) 

Účiník vyjadřuje poměr činné a zdánlivé složky odebírané energie, vyjadřuje fázový posun 

mezi proudem a napětím. Chceme-li co nejvyšší energetickou účinnost, musí se účiník co nejvíce 

blížit jedné.  
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 Měrný výkon η: lumen na watt (lm/W) 

Do současnosti se měrný výkon LED zdvojnásoboval každé dva roky. Měrný výkon nám 

udává poměr změřeného světelného toku světelného zdroje a jeho příkonu. Hodnota měrného 

výkonu klesá se zvyšující se teplotou. Běžně dosažitelné hodnoty měrného výkonu klasických 

LED jsou 30 lm/W, pro červenou barvu je typická hodnota 25 lm/W [26]. 

 

Obrázek 3.2 Porovnání měrného světelného výkonu LED s ostatními zdroji (převzato z [28]) 

 

 Jmenovitý napájecí proud I: ampér (A) 

Trvalý napájecí proud se podle typu LED pohybuje v rozmezí 10 mA až 1400 mA. Zvýšení 

napájecího proudu vytváří vyšší světelný tok, ale vede k výraznému snížení životnosti [18]. 

 

 Jmenovité napájecí napětí U: volt (V) 

Obvyklá hodnota napájecího napětí se pohybuje přibližně v rozmezí od 2 do 4 V podle typu 

použití LED. Jedná se o nejdůležitější elektrický parametr. Špatnou volbou napájecího napětí 

dochází k poruše, v nejhorších případech i ke zničení. Každý výrobce musí tento parametr vždy 

uvádět [18]. 
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4 VLIVY VEDOUCÍ K PORUCHÁM 
Rozsah využití LED v našem každodenním životě je rok od roku větší a to převážně díky 

dlouhé životnosti a úspoře energie. Další rozvoj LED naráží na problém, a tím je vysoký 

požadavek na spolehlivost a dlouhodobě bezporuchovou činnost.  

Ve srovnání s klasickými zdroji světla je pravděpodobnost vzniku poruch u LED velmi malá. 

Možný výskyt se týká vnějšího krytu a vnitřních součástí. Mezi nejvýznamnější příčiny poruch 

patří: vysoká hodnota proudu, nadměrné mechanické namáhání a nadměrné tepelné namáhání. 

Hlavním důsledkem vzniku poruch je snížení světelné účinnosti a ve výjimečných případech 

i kompletní destrukce [18]. 

LED diody se na poruchách komerčně vyráběných LED zdrojů osvětlení podílejí minimálně. 

Za většinu poruch mohou elektronické součástky, které jsou součástí LED zdroje. Délku 

životnosti ze všech součástek nejvíce ovlivňují elektrolytické kondenzátory. Cenový rozdíl mezi 

kvalitním elektrolytickým kondenzátorem s vysokou tepelnou odolností a kondenzátorem 

s nízkou tepelnou odolností je značný a velice se odráží ve výsledné ceně, proto je nutné být  

ve střehu při pořizování těchto zdrojů. Dalším faktorem, který významně ovlivňuje životnost 

LED zdrojů je typ použitého LED čipu. Klasické 5 mm LED čipy použité v LED zdrojích nejsou 

vhodné pro dlouhodobé svícení, protože pouzdro tohoto čipu není z hlediska odvodu tepla 

vhodné. Tyto LED diody lze použít u LED zdrojů s krátkou dobou svícení a dlouhými  

pauzami [30].  

4.1 Poruchy na pouzdře 

Poruchy způsobené poškozením pouzdra jsou v drtivé většině vyvolány zvýšenou teplotou, 

která má negativní vliv na správnou funkci. 

4.1.1 Degradace pouzdra 

Obal je tvořen vrstvou epoxidu nebo silikonového plastového materiálu, který chrání  

čip LED. Pokud je obal z epoxidu vystavený nadměrnému tepelnému namáhání nebo UV záření, 

důsledkem je žloutnutí obalového materiálu. V důsledku žloutnutí jsou některé vlnové délky 

záření pohlcovány a to vede ke snížení světelné účinnosti [18]. 

4.1.2 Mechanické namáhání způsobené deformací pouzdra 

Epoxidové pouzdro vystavené nadměrnému teplu má tendenci se rychle rozpínat. Jakmile se 

pouzdro začne rozpínat, vnitřní části (čipy, vodivá vlákna) jsou vystaveny zvětšenému 

mechanickému namáhání. Vodivá vlákna, která jsou vyrobena z velice tenkého drátu,  

toto namáhání nemusí snést a dochází k přerušení vodiče [18]. 

4.1.3 Degradace fosforové vrstvy 

Teplota neovlivňuje nejen epoxid ale i fosfor, který se využívá jako luminofor. K degradaci 

luminoforu dochází přirozeně stárnutím součástky, ale zvýšená teplota tento proces urychluje 

v závislosti na kvalitě a druhu použitého luminoforu [18]. 

4.2 Poruchy polovodiče a kovových částí 

Většina poruch této skupiny se vztahuje k atomové struktuře, ale díky vývoji technologií  

a zkvalitnění materiálů, jsou tyto poruchy čím dál více vzácnější. 
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4.2.1 Elektromigrace 

Elektromigrace spočívá v přemisťování atomů kovů z jejich přirozené polohy,  

což je způsobeno přirozeným pohybem iontů uvnitř polovodiče. Elektromigrace je způsobena 

zejména vysokou proudovou hustotou a nadměrným napětím, což vede ke vzniku poruch v místě 

připojení kontaktů na LED čip. Zvýšením těchto jevů dochází ke snížení měrného výkonu,  

což má za následek snížení kvality vyzařovaného světla [18]. 

 

 

4.2.2 Proudové přeplnění 

U tohoto jevu dochází ke zvýšení proudové hustoty v určitých místech LED. Tyto vady se 

vyskytují především u kovových kontaktů v důsledku nesprávného napájení. Tento jev se může 

vyskytnout i uvnitř PN přechodu. Poruchy nastávají při proudových špičkách, kdy proud 

neprochází součástkou rovnoměrně a vytváří se tzv. horké skvrny, které snižují celkovou 

světelnou účinnost [18]. 

K této poruše jsou obzvláště náchylné LED vyrobené z india galia nitridu (InGaN) [31]. 

4.2.3 Elektrostatický výboj 

U LED může dojít k elektrostatickému výboji, který je běžný v mikroelektronických 

zařízeních při výrobě, balení a manipulaci. Tento výboj generuje ve vrstvách pájeného spoje 

velmi vysoké teploty, které můžou zhoršit parametry záření. V nejhorších případech může dojít 

k roztavení čipu a vzniku zkratu [18].  

Od přepětí se elektrostatický výboj liší dobou trvání impulsu, velikostí napětí a velikostí 

proudu. Elektrostatický výboj zpravidla trvá několik nanosekund (přepětí milisekundy  

až sekundy), napětí může dosáhnout úrovně kV a dochází k malému odběru proudu (u přepětí 

dochází k nižším hodnotám napětí a vyššímu odebíranému proudu) [33]. 

4.2.4 Elektrické přepětí, nadproud 

Nadměrné napětí nebo proudy mohou vzniknout v důsledku nesprávného napájecího napětí 

nebo selháním napájení. Běžné elektrické vodiče mají konečný odpor, a proto způsobují ztráty ve 

formě tepla. Aby došlo k trvalému poškození, stačí intenzivní nadproud trvající 100 ns až 1 ms. 

Obrázek 4.1: Příklad elektromigrace (převzato z [31]) 
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Dochází k roztavení velmi tenkých vodivých vláken a tím i k selhání celé LED. Elektrické přepětí 

je nebezpečnější jev než tepelné namáhání, protože teplota stoupá náhle. Kvalitní LED jsou 

schopné odolat krátkému několikanásobnému zvýšení jmenovitého proudu. Po překročení únosné 

hranice dochází k poruchovému stavu. Poruchovým stavem se myslí zkrat nebo přerušení vodivé 

cesty [18]. 

Při nadměrných hodnotách proudu nebo napětí nastávají v zásadě dvě situace. Nejčastěji 

dochází k poškození připájeného vodiče, který se obvykle přetaví a může poškodit zapouzdření 

nebo fosforovou vrstvu. Další situace, ke které může dojít, je poškození LED čipu v blízkosti 

připájených kontaktů [32]. 

 

 

Obrázek 4.2: Poškození LED vlivem přepětí a nadproudu (modifikováno z [32]) 

 

4.2.5 Přepólování 

Většina výrobců uvádí hodnoty přepětí, které jsou LED schopné snést. Pokud tyto hodnoty 

nejsou dodržovány, vede to k průrazu nebo k přerušení vodivé cesty PN přechodu a tím pádem 

i ke zničení LED. 

4.2.6 Mechanické namáhání 

Příkladem, kde nás bude zajímat mechanická pevnost LED, může být venkovní pouliční 

osvětlení, osvětlení aut, vánoční osvětlení atd. Toto osvětlení musí být schopno snést náročnější 

podmínky a mechanické zatížení, než osvětlení určené pro obytné prostory, kde panují téměř 

konstantní podmínky. Mechanická pevnost závisí především na destičce, ze které je vyroben čip. 

Mezi základní faktory ovlivňující mechanickou pevnost patří: 

 struktura povrchu destičky (směr a drsnost povrchu) 

 praskliny na okrajích (zářezy vytvořené během procesu řezání destičky) 

 zeslabená rovina krystalové mřížky křemíku 
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Mechanickou pevnost můžeme testovat pomocí dvou zkušebních metod. První metodou  

je bodový zátěžný test. Vzorek je zatížen čepem o poloměru 0,063 mm. Druhou metodou  

je lineární zátěžný test. Vzorek u této metody je zatížen podél středové osy destičkou o tloušťce 

0,3 mm. Rozměry testovací destičky jsou 1 mm × 1 mm × 0,1 mm. Princip obou testovacích 

metod je patrný z obrázku 4.3. 

Obrázek 4.3: Princip testování mechanické pevnosti (modifikováno z [17]) 

 

Protože je destička, ze které je čip vyroben, z velmi křehkého materiálu, síla,  

kterou na destičku při uvedených zkouškách působíme, roste téměř lineárně až do okamžiku,  

kdy dojde k rozlomení destičky [17]. 

4.2.7 Tepelné přetížení 

Základním předpokladem pro správnou a dlouhodobou činnost LED je udržování provozní 

teploty pod kritickou hodnotou. Se zvyšující se provozní teplotou neklesá pouze životnost LED, 

ale významně klesá i svítivost.  

 

 

Obrázek 4.4: Graf závislosti svítivosti LED na teplotě čipu (modifikováno z [14]) 
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Při dlouhodobějším působení vyšších teplot, jak už bylo řečeno, dochází ke zkrácení 

životnosti. Životnost LED čipu je vyjádřena dobou, za kterou se svítivost sníží na 70 % původní 

hodnoty [14]. 

 

 

Obrázek 4.5: Graf závislosti životnosti čipu na teplotě (modifikováno z [14]) 

 

Při použití LED zdrojů osvětlení nedochází ve většině případů vlivem teploty k poruše 

samotného LED čipu, ale k poruše ostatních prvků modulu. Ostatními prvky jsou myšleny 

součástky, které zajistí připojení LED zdroje na síťové napětí. Jelikož se výrobci snaží  

dosáhnout co nejmenší velikosti, vzdálenost mezi čipem a ostatními součástkami je minimální,  

a proto je teplo přenesené z čipu na ostatní součástky poměrně velké [14].  

4.2.8 Vlhkost 

Vliv difúze vlhkosti na optický výstup LED je poměrně složitý. Tyto výzkumy jsou téměř  

na bázi experimentů a měření tohoto jevu je technologicky náročnější. Největší vliv na velikosti 

difúze vlhkosti má povrchová drsnost a velikost LED čipů. Čím větší bude povrchová drsnost, 

tím větší bude rozsah degradace optického výstupu. U velikosti čipu platí také přímá úměra,  

čím větší budou rozměry čipu, tím větší bude rozsah degradace. Dalším nezanedbatelným vlivem 

je kvalita rozhraní mezi čipem a fosforovou vrstvou. Vlhkost se šíří velmi pomalu, avšak pokud 

už k nějakému vniku vlhkosti do součástky dojde, může dojít při zahřátí k vypařování vlhkosti. 

Přechod do plynného skupenství znamená nárůst objemu a v případě, kdy nemá plyn kudy unikat, 

dojde k nafouknutí součástky a k následnému selhání [16].  

4.3 Předejití vzniku poruch  

Nejefektivnějším způsobem, jak snížit riziko vzniku poruch, je správné a dostatečné 

chlazení. U LED zdrojů osvětlení se na světlo přemění přibližně 15 % přiváděné energie,  

zbylých 85 % se přemění na teplo, které se neuvolní do prostoru jako u klasické žárovky,  

ale do materiálu pod diodou. Použití chladiče má význam u modulů s příkonem vyšším  

než 1,5 W. U modulů s příkonem menším než 1,5 W je vzniklé teplo při správné konstrukci 

modulu vyzářeno povrchem. Při zvyšující se teplotě klesá životnost, proto je nutné čip LED 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

50 60 70 80 90 100 110 120

Ži
vo

tn
o

st
 č

ip
u

 (
h

) 

Teplota LED čipu (°C) 



  4 Vlivy vedoucí k poruchám 

 

35 

chladit. Optimální teplota čipu se pohybuje kolem 55 °C. V katalogu se většinou uvádí životnost 

pro pokles světelného toku na 70 %. Při dobrém chlazení a při běžném svícení v domácnosti 

vychází životnost přes 20 let. Problém s chlazením nastává u LED světelných zdrojů vyšších 

výkonů, které jsou umístěny v malém prostoru, a přehřívání výrazně snižuje životnost těchto 

zdrojů [13].  

Celkový tepelný odpor je daný tepelným odporem LED a součtem tepelného odporu chladiče 

přepočítaný na jednu LED. Na těchto parametrech a výkonu je závislá teplota čipu. Na tepelném 

odporu LED vzniká při velkých proudech velký teplotní rozdíl a k udržení teploty čipu  

na přijatelné hodnotě potřebujeme co nejnižší teplotu chladiče. Vždy je výhodnější z hlediska 

chladiče použití více LED s menším protékajícím proudem než méně diod s většími proudy. 

Chladič potom může být více zahříván a může být menší [13].  

Na výrobu chladiče jsou většinou použity plechy nebo hliníkové profily, můžeme se však 

setkat i s keramickým chlazením, nebo jen s plastovým, kde ovšem o nějakém chlazení mluvit 

příliš nemůžeme. Rychlost, jakou se šíří teplo z teplejší části do chladnější, a tím i kvalitu 

chlazení, nám označuje tepelná vodivost látky [14]. 

 

Tabulka 4.1: Porovnání tepelné vodivosti různých materiálů (převzato z [14]) 

Materiál Tepelná vodivost (W/mK) 

Plast (PVC) 0,16 

Keramika (Al2O3) 30 

Hliník (Al) 237 

 

Chlazení můžeme rozdělit na aktivní a pasivní. U pasivního chlazení dochází k přestupu 

tepla z LED do chladiče a následně z chladiče do okolního vzduchu. Chladič je opatřen žebry, 

aby plocha byla co největší a tím i přestup tepla. U aktivního chlazení je k chladiči nainstalován 

větrák zvyšující množství proudícího vzduchu, který odvádí teplo z žeber chladiče. Aktivní 

chlazení je mnohem účinnější, ale samozřejmě i ekonomicky náročnější. 

Do teď jsme se bavili pouze o ochraně před vlivem nadměrné teploty, ale existují i zařízení, 

které chrání LED před přepětím a nadproudem. Jako přepěťovou ochranu lze použít obyčejný 

rezistor, který připojíme paralelně s LED. Tato zařízení bývají navrhována tak, aby nepůsobila 

v běžných provozních podmínkách a aby neovlivňovala ostatní elektroniku. Jako omezovač 

proudu můžeme opět použít obyčejný rezistor, který ale nyní připojíme sériově s LED.  

Tato zařízení jsou navrhována tak, aby omezila procházející proud na požadovanou hodnotu [32]. 
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5 MĚŘENÍ 
Pro ověření provozních vlivů vedoucích k selhání LED bylo sestaveno měřící pracoviště. 

Toto pracoviště z finančního hlediska nelze srovnávat s moderními pracovišti, avšak pro ověření 

nejčastějších vlivů vedoucích k poruchám a selhání LED, jako je tepelné přetížení, nadproud  

a přepólování, postačuje.  

5.1 Typ LED 

Pro měření byla vybrána výkonová LED WHITE 1W 140lm/120° HEXAGON,  

typ GT-P03W54101140. Z důvodu vyššího výkonu má vybraná LED již zabudovanou chladící 

desku. Hodnoty jsou uvedeny v milimetrech. 

 

Obrázek 5.1 Rozměry měřené LED 

 

Tabulka 5.1 Tabulka elektrických a optických vlastností měřené LED 

PARAMETR 
SYMBOL 

(JEDNOTKA) 
HODNOTA 

Světelný tok  Φ (lm) 140 - 150 

Teplota chromatičnosti TC (K) 5500 - 6000 

Index barevného podání Ra (-) 60 - 90 

Napájecí napětí U (V) 3,0 - 3,6 

Ztrátový výkon PD (W) 1,05 - 1,26 

Vyzařovací úhel α (°) 120 

Tepelný odpor RJA (°C/W) 12 
 

Elektrické a optické vlastnosti jsou udávány pro napájecí proud IF = 350 mA a teplotu okolí 

Ta = 25 °C. Tolerance světelného toku je ±3 % a tolerance napájecího napětí je ±0,1 V. 
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Tabulka 5.2 Tabulka mezních parametrů měřené LED 

PARAMETR 
SYMBOL 

(JEDNOTKA) 
HODNOTA 

Napájecí proud IF (mA) 750 

Teplota přechodu Tj (°C) 115 

Provozní teplota Topr (°C) -40 - 60 

Skladovací teplota Tstg (°C) 0 - 60 
 

5.2 Měřící pracoviště 

Základem měřícího pracoviště je Peltierův článek s možností řízení teploty, který využívá 

Peltierův jev. Při průchodu proudu článkem je jedna strana ohřívána a druhá ochlazována.  

Je-li teplo odváděno, na opačné straně článku můžeme dosáhnout nízkých teplot. Na obrázku 5.2 

je naznačen zjednodušený měřící model. Peltierův článek je nejvíce využit při měření tepelného 

přetížení, pomocí něho se nastavuje teplota přechodu LED. U měření nadproudu se využije jako 

chladič, kdy se snažíme co nejvíce omezit vliv teploty na naměřené hodnoty. Pro měření 

světelných parametrů LED nebylo zapotřebí kulového integrátoru, protože LED svým 

vyzařováním představuje kosinový zářič a k zaznamenání věrohodných údajů postačuje 

fotočlánek spojený optickým vláknem se spektrometrem. Při měření bylo v laboratoři zatemněno, 

aby na fotočlánek nedopadalo světlo žádného jiného zdroje. 

 

Obrázek 5.2 Měřící modul 

 

Peltierův článek je osazen hliníkovou destičkou pro lepší rozložení teploty a z druhé strany 

velkým chladičem a aktivním ventilátorem pro co nejlepší odvod tepla do okolí.  
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Mezi LED a hliníkovou destičku je nanesena teplonosná pasta pro zkvalitnění přenosu tepla.  

Na chladič LED je umístěno teplotní čidlo. Poslední částí měřícího modulu je fotočlánek,  

který je spojen optickým vláknem se spektrometrem a zaznamenává světelné parametry LED.  

 

 

 

Použití přístroje: 

 U1 – KEITHLEY 2602A, v. č. 07432/03-ECZ, SAP000000316281-0000 

 U2 – Diametral V14R50D, v. č. 1232262312, SAP001000216113-0000 

 Spektrometr – AVANTES Avaspec-2048, v. č. 0301035S1, SAP001000124331-0000 

 Optické vlákno – AVANTES FC-UV200-2, v. č. 0405024 

 Teplotní čidlo – DALLAS 18B20 

 PC 

 Peltierův článek – laboratorní přípravek 

5.3 Měření poruch 

K měření byly vybrány nejčastější vlivy vedoucí k poruchám a selhání LED, které se jsme 

byli schopni v našich laboratorních podmínkách proměřit. Jedná se o nadproud, tepelné přetížení 

a přepólování.  

  

Obrázek 5.3 Schéma zapojení měřícího pracoviště 
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5.3.1 Nadproud  

Provoz LED s pulsními proudy převyšující maximální proud udávaný výrobcem může 

ovlivnit okamžitou i dlouhodobou výkonnost a spolehlivost. Mezi proměnné, které ovlivňují tyto 

parametry, patří tepelný odpor, délka trvání pulsu, velikost proudového pulsu a délka pracovního 

cyklu. Kvalitní LED mají poměrně značnou odolnost vůči proudovým špičkám a zjištění hranice, 

kdy už nastávají trvalé změny parametrů LED, byl úkol tohoto měření. S nadproudem  

se nejčastěji setkáváme v aplikacích, kde LED pracují v režimu blikání, jako jsou například 

majáky vozidel nebo signalizační světla [31].  

Měření bylo prováděno při teplotě okolí 25 °C. Proud byl krátkodobě (1-2 sekundy) 

zvyšován a poté opět vracen na jmenovité hodnoty napájení (350 mA a 3,2 V), aby byl zjištěn 

trvalý vliv na světelně-technické parametry LED. Proud byl zvyšován po kroku 50 mA až do 

selhání LED. Po každém zvýšení proudu byla hodnota vrácena na nominální hodnoty napájení 

a zaznamenány světelné parametry, aby byla zjištěna hodnota nadproudu, při které již vznikají 

nenávratné změny ve vyzařování LED. Měření se provádělo na třech vzorcích a výsledné 

hodnoty byly zprůměrovány. 

Následující tři grafy vyjadřují změnu parametrů měřené LED při různých hodnotách 

procházejícího proudu. 

 

 

 

Na obrázku 5.4 je znázorněna grafická závislost teploty chromatičnosti a indexu barevného 

podání měřené LED na procházejícím proudu. Z obrázku je patrné, že při zvyšujícím se proudu 

teplota chromatičnosti i index barevného podání roste. K výrazné změně teploty chromatičnosti 

dochází až při překročení hodnoty napájecího proudu 1,5 A. 

Obrázek 5.4 Závislost teploty chromatičnosti a indexu barevného podání na procházejícím 

proudu 
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Na obrázku 5.5 je znázorněna grafická závislost světelného toku a měrného výkonu  

na procházejícím proudu. Měrný výkon klesá okamžitě při zvýšené hodnotě napájecího proudu, 

kdežto světelný tok se zvyšuje až do hodnoty přibližně 1,5 A a po překročení této hodnoty klesá. 

 

 

 

Obrázek 5.5 Závislost světelného toku a měrného výkonu na procházejícím proudu 

Obrázek 5.6 Spektrální složení záření při různých hodnotách procházejícího proudu 
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Na obrázku 5.6 je znázorněno spektrální složení záření na vlnových délkách při různém 

napájecím proudu. Čím vyšší proud bude LED procházet, tím bude spektrální složení záření 

intenzivnější. Z grafu je patrný i posun maxima vyzařování na vlnových délkách odpovídající 

modré barvě. 
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Obrázek 5.7 Závislost teploty chromatičnosti a indexu barevného podání při jmenovitých 

hodnotách napájení po průchodu nadproudu 

Obrázek 5.8 Závislost světelného toku a měrného výkonu při jmenovitých hodnotách napájení po 

průchodu nadproudu 
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Na obrázku 5.7 a 5.8 jsou znázorněny charakteristiky, které zaznamenávají trvalé změny 

světelných parametrů LED po průchodu nadproudu. Změna je u všech parametrů číselně poměrně 

malá (desetiny procent). 
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Obrázek 5.9 Závislost spektrálního složení záření při jmenovitých hodnotách napájení po 

průchodu nadproudu 

Obrázek 5.10 Závislost maxima spektrálního složení záření při jmenovitých hodnotách napájení 

po průchodu nadproudu 

Detail: obrázek 5.10 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

380 430 480 530 580 630 680 730 780

Sp
ek

tr
ál

n
í s

lo
že

n
í z

ář
en

í (
%

) 

Vlnová délka (nm) 

0,40 A

0,70 A

1,00 A

1,30 A

1,60 A

1,90 A

2,20 A

Detail: Obrázek 5.10 



  5 Měření 

 

43 

Z obrázků 5.9 a 5.10 je patrný vliv nadproudu na degradaci spektrálních špiček záření. 

Vlivem nadproudu dochází ke snížení intenzity vyzařovaní na všech vlnových délkách, 

k nejvýraznější změně dochází na vlnové délce odpovídající modré barvě.  

. 

 

Měřené vzorky bylo možné pozorovat pomocí mikroskopu Bresser Junior 40x – 1024x,  

ke kterému byla umístěna jednoduchá USB kamera s možností zaznamenání snímků do počítače. 

Kontakty se vlivem nadproudu značně ohřály, což mělo za následek deformaci obalové vrstvy 

kolem kontaktů a přerušení samotných kontaktů v místě připojení k PN přechodu. V místě 

připojení kontaktů k PN přechodu můžeme pozorovat nepatrnou změnu struktury kontaktů. 

Aby došlo k trvalé změně světelných parametrů LED, postačí procházející proud,  

který je oproti nominálnímu proudu větší přibližně o 50 %. Proto není vhodné LED či LED 

modul napájet proudem vyšším, než stanovuje výrobce. Ke změně světelných parametrů dochází 

i samovolně vlivem stárnutí součástky, avšak působící nadproud proces stárnutí zbytečně 

urychluje. Ohoření a přerušení kontaktů je viditelná porucha, ale při tomto měření mohlo dojít  

i k dalším poruchám, jako je elektromigrace nebo proudové přeplnění. Elektromigrace 

(přemisťování atomů kovů z jejich přirozené polohy) je způsobená vysokými nadproudy a vzniká 

uvnitř PN přechodu, a proto je takřka nemožné tuto poruchu běžným mikroskopem zaznamenat. 

Proudové přeplnění (nerovnoměrný průchodu proudu součástkou – vznik horkých skvrn) 

většinou vzniká v důsledku nesprávného napájení kontaktů a může se také vyskytnout uvnitř  

PN přechodu, proto tak jako u elektromigrace je poměrně složité tuto poruchu zaznamenat.  

5.3.2 Tepelné přetížení 

Jelikož je LED čip zapouzdřen, nemůžeme měřit přímo jeho teplotu. Této hodnoty lze 

dosáhnout výpočtem. Výrobce udává hodnotu tepelného odporu součástky, díky níž můžeme 

teplotu přechodu snadno vypočítat pomocí změřené teploty u chladiče LED a dodávaného 

příkonu.  

Obrázek 5.11 Srovnání kontaktů LED před a po působení nadproudu 
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Obrázek 5.12 Rozložení tepelného odporu 

 

Celkový tepelný odpor součástky se skládá z několika dílčích odporů: 

RJA = RJC + RCH + RH

 

(5.1) 

kde RJA – tepelný odpor mezi čipem a okolím (K/W) 

  RJC – tepelný odpor mezi čipem a pouzdrem (K/W) 

  RCH – tepelný odpor mezi pouzdrem a chladičem (K/W) 

  RH – tepelný odpor mezi chladičem a okolím (K/W) 

 

Pokud známe hodnotu tepelného odporu, můžeme vypočítat teplotu přechodu: 

TJ = TSP + RJA·PCELK

 

(5.2) 

kde TJ – teplota přechodu (°C) 

  TSP – měřená teplota u chladiče LED (°C) 

  RJA – teplený odpor součástky (K/W) 

  PCELK – celkový příkon (W) 

 

 

Samotné měření probíhalo při teplotě okolí 26,9 °C a byly měřeny opět tři vzorky LED. 

Pomocí Peltierova článku se vzorek co nejvíce ochladil, následně se pozvolna zvyšovala teplota  

a zaznamenávaly se světelné parametry. Při dosažení vyšší teploty, stejně tak jako u měření 

nadproudu, byla teplota přechodu snížena na nominální hodnotu (46 °C), aby se zjistila hranice 

trvalých změn ve vyzařování měřené LED.  

První tři grafy vyjadřují změnu parametrů měřené LED při různých teplotách PN přechodu. 

Následující grafy vyjadřují trvalý vliv působící zvýšené teploty na světelné parametry LED. 
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Na obrázku 5.13 a 5.14 můžeme pozorovat závislost parametrů měřené LED na teplotě 

přechodu. Teplota chromatičnosti a index barevného podání s teplotou přechodu rostou. Světelný 

tok a na něm závislý měrný výkon s teplotou přechodu klesají. 
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Obrázek 5.13 Závislost teploty chromatičnosti a indexu barevného podání na teplotě přechodu 

Obrázek 5.14 Závislost světelného toku a měrného výkonu na teplotě přechodu 
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Na obrázku 5.15 vidíme, že dochází k deformaci spektrálního složení záření a ke změně 

maxima. Změna maxima je podstatně výraznější než u působení nadproudu. 

 

 

 

Z obrázku 5.16 je patrné, že teplota přechodu, nepatrně převyšující 160 °C, nemá vliv  

na index barevného podání, ale má vliv na teplotu chromatičnosti, která klesá. 
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Obrázek 5.16 Závislost teploty chromatičnosti a indexu barevného podání při jmenovitých 

hodnotách napájení po působení zvýšené teploty na přechod 
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Z obrázku 5.15 vidíme, že ke znatelné trvalé změně světelného toku a měrného výkonu 

dochází až po překročení teploty přechodu 140 °C.  

Obrázek 5.18 Závislost spektrálního složení záření při jmenovitých hodnotách napájení po 

působení zvýšené teploty na přechod 
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Detail: obrázek 5.19 

Obrázek 5.17 Závislost světelného toku a měrného výkonu při jmenovitých hodnotách napájení 

po působení zvýšené teploty na přechod 
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Obrázek 5.19 Závislost maxima spektrálního složení záření při jmenovitých hodnotách napájení 

po působení zvýšené teploty na přechod 

 

Z obrázků 5.18 a 5.19 je patrný vliv nadměrné teploty přechodu na degradaci spektrálních 

špiček záření. Vlivem zvýšené teploty přechodu dochází k nepatrnému snížení vyzařovaní  

na všech vlnových délkách.  

Trvalé změny světelných parametrů LED jsou velice malé, je to dáno i tím,  

že v laboratorních podmínkách bylo možné dosáhnout maximální teploty přechodu jen přibližně 

160°C a nejvyšší dovolená teplota přechodu udávaná výrobcem je 130 °C. Nicméně změny  

ve vyzařování jsou patrné. Snížení světelného toku je s největší pravděpodobností dáno degradací 

obalové vrstvy, která je tvořena silikon-plastovým materiálem. Degradace obalové vrstvy má  

za následek to, že některé vlnové délky jsou obalem více pohlcovány, což má za následek snížení 

světelných parametrů. Pokud bychom byli schopni dosáhnout vyšší teploty, mohli bychom 

sledovat rozpínání obalové vrstvy, což může vést až k přerušení kontaktů, které jsou tvořeny 

velmi tenkým drátem. 

5.3.3 Přepólování 

Samotné měření probíhalo při teplotě okolí 25,4 °C a byly měřeny opět tři vzorky LED. Při 

tomto měření bylo k měřené LED přiváděno závěrné napětí, které bylo zvyšováno  

po kroku 1V až do selhání LED. Po každém zvýšení závěrného napětí byla LED připojena zpět 

na nominální hodnoty napájení, aby se zjistil vliv závěrného napětí na světelné parametry.  
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Měřením bylo zjištěno, že závěrné napětí nemá vliv na světelné parametry LED do doby,  

než dojde k selhání. Měřený typ LED vydržel poměrně velké hodnoty přepětí. První vzorek selhal 

při závěrném napětí 42 V, druhý při 40 V a třetí při 41 V. Po destrukci vzniklo na čipu viditelné 

zčernání, což je způsobené průrazem přechodu. S touto poruchou se u LED příliš často nesetkáme 

a hlavním důvodem je vysoké závěrné napětí, které je k destrukci zapotřebí. 

  

Obrázek 5.20 V-A charakteristika LED v závěrném směru 

Obrázek 5.21 Srovnání chipu LED před a po působení přepólování 
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6 ZÁVĚR 
V teoretické části této bakalářské práce bylo úkolem teoretické popsání principu provozu 

LED světelných zdrojů a identifikace vlivů, které mohou vést k degradaci světelně-technických 

parametrů LED, poruchám a selháním. Pokud chceme i nadále rozvíjet technologii LED 

světelných zdrojů je nutné znát nežádoucí vlivy, které mají negativní účinky při použití a snažit 

se je v co největší míře eliminovat. Avšak vlivů, které vedou k degradaci světelně-technických 

parametrů, poruchám a selháním, je velké množství. Poruchy LED můžeme rozdělit na dvě 

skupiny a to na poruchy pouzdra čipu a poruchy samotného čipu s jeho přilehlými kovovými 

částmi. Poruchy na pouzdře jsou z velkého rozsahu způsobovány zvýšenou teplotou,  

která má za následek degradaci pouzdra, fosforové vrstvy a důsledkem toho je snížení světelné 

účinnosti. Při vysoké teplotě může dojít k mechanickému rozpínání epoxidového pouzdra,  

což může mít za následek destrukci čipu a jeho kontaktů. Vlivů, které mohou mít za následek 

selhání samotného polovodiče, je mnoho, ale se zvyšující se kvalitou výroby jsou tato selhání čím 

dál vzácnější. Na vzniku poruch polovodiče se nejčastěji může podílet elektromigrace, proudové 

přeplnění, elektrostatický výboj, přepětí, přepólování, mechanické namáhání, tepelné přetížení 

a vlhkost. U LED světelných zdrojů nedochází k poruchám vlivem životnosti součástek,  

ale vlivem špatného nebo nedostačujícího chlazení, které je z největší části příčinou poruch.  

V praktické části této bakalářské práce bylo úkolem sestavení pracoviště určeného k ověření 

vlivů vedoucích k selhání LED světelných zdrojů a provedení měření na konkrétních vzorcích 

LED. Jako nejčastěji se vyskytující poruchy, které byly zároveň změřitelné na daném pracovišti, 

byly vybrány tři typy poruch: nadproud, tepelné přetížení a přepólování. Výsledkem měření 

působení nadproudu je, že nevratné změny světelných parametrů LED mohou nastat již při 

procházejícím proudu, který je oproti nominálnímu proudu větší přibližně o 50 %, proto není 

vhodné LED či LED modul napájet proudem vyšším, než udává výrobce. Ke změně světelných 

parametrů dochází i samovolně vlivem stárnutí součástky, avšak působící nadproud proces 

stárnutí zbytečně urychluje. Vzniklý nadproud je velice nebezpečný, protože dochází k rychlému 

nárůstu teploty a tím k destrukci napájecích kontaktů, PN přechodu i obalu LED. Při měření 

nadproudu došlo k přerušení napájecích kontaktů, což byla vada viditelná. Mezi vady,  

které nebylo možné detekovat a je velice pravděpodobné, že se mohly na selhání také podílet, 

patří elektromigrace a proudové přeplnění.  

Při měření přepólování došlo k průrazu nejdříve při 40V a do doby selhání nemá tato 

porucha vliv na světelně technické parametry LED, což tuto poruchu řadí mezi poruchy méně 

nebezpečné. Mnohem nebezpečnější než přepólování je tepelné přetížení. Stačí nefunkční  

nebo nedostatečné chlazení a může dojít k selhání. Kvalitní LED mají poměrně velkou teplotní 

odolnost, která převyšuje 100 °C. Dosažení této teploty však pro LED světelné zdroje 

nepředstavuje žádný problém, a proto se kvalita a funkčnost chlazení musí pečlivě kontrolovat. 

Zvýšená teplota u LED nad povolenou mez má za následek degradaci obalové vrstvy,  

která je tvořena silikon-plastovým materiálem nebo speciálním epoxidem. To vede k tomu,  

že některé vlnové délky jsou více pohlcovány a světelná účinnost i životnost se snižuje. Velmi 

vysoké teploty mohou vést k deformaci obalové vrstvy, která se začne rozpínat a může dojít 

k přerušení napájecích vodičů, které jsou z velmi tenkého drátu a k okamžitému selhání LED. 

Jediný způsob, jak zabránit vlivu vysoké teploty na degradaci světelně-technických parametrů 

LED, je správně navržené chlazení. 
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