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Zasilanie diod LED dużej mocy, 
wbrew coraz powszechniejszym 
opiniom panującym wśród elektro-
ników, nie ma nic wspólnego ze 
sztuką magiczną. Nie jest jednak-
że prawdą, że reguły obowiązujące 
przy zasilaniu diod dużej mocy są 
takie same jak w przypadku kla-
sycznych diod małej mocy.

Prądowo znaczy bezpiecznie
Diody LED dużej mocy wyma-

gają zasilania prądem o dość du-
żym natężeniu, sięga ono wartości 
nawet 1700 mA, przy czym najpo-
pularniejsze na rynku modele diod 
firmy Lumileds są zasilane prądem
o natężeniu 120, 350 i 700 mA (dla 
uzyskania pełnej mocy wyjściowej). 
Zależność pomiędzy jasnością świe-
cenia i natężeniem prądu płynące-
go przez strukturę jest zazwyczaj 
liniowa (lub niemal liniowa), cze-
go przykład pokazano na rys. 1. 
Niektóre typy diod mogą pracować 
z prądami większymi niż nominalny, 
co nie powoduje radykalnie szybszej 
ich degradacji (rys. 1a). Większość 
diod nie zapewnia takiego margi-
nesu bezpieczeństwa (rys. 1b, oby-
dwa wykresy odnoszą się do diod 
z serii Luxeon I), co powoduje, że 

Diody LED dużej mocy 
Tajniki zasilania

Miesiąc temu przybliżyliśmy 

Czytelnikom możliwości diod 

dużej mocy na przykładzie 

oferty firmy Lumileds, która jest 

jednym z liderów tego rynku. 

W tym miesiącu pokażemy jak 

takie diody optymalnie zasilać 

i… odprowadzać z nich ciepło.

przekroczenie mak-
symalnego prądu 
przewodzenia po-
woduje ich szyb-
kie zużycie. Jest to 
pierwszy powód, 
dla którego lepszą 
metodą zasilania 
diod dużej mocy 
jest stabilizacja prą-
du płynącego przez 
ich struktury.

Drugim powo-
dem jest  bardzo 
s t r o m a  c h a r a k -
terystyka I=f(U) 
(rys. 2), która powoduje, że nie-
wielkie wahania napięcia zasilają-
cego mają duży wpływ na jasność 
świecenia diody i zwiększają ryzy-
ko przekroczenia bezpiecznego dla 
struktury LED natężenia prądu.

Ostatecznym argumentem za 
prądowym zasilaniem diod LED 
dużej mocy jest zmiana napięcia 
przewodzenia diody w funkcji tem-
peratury struktury, a ta zmienia się 
znacznie podczas pracy. Utrzyma-
nie maksymalnego, dopuszczalnego 
prądu przewodzenia przy zasilaniu 
ze stabilizacją napięcia wymagało-
by więc monitorowania tempera-
tury obudowy diody i korygowania 
jego wartości zgodnie z zaleceniami 
producentów.

Reasumując: najbezpieczniej-
szym sposobem zasilania diod 
LED dużej mocy jest zasilanie ze 
stabilizacją natężenia prądu. Diody 
produkowane przez firmę Lumileds 
mogą być zasilane impulsami prą-
dowymi o natężeniu większym niż 
zalecany prąd przewodzenia, ale 

pod warunkiem, że średnie natęże-
nie prądu nie będzie większe niż 
podane w dokumentacji. Dla diody 
nie ma żadnego znaczenia w jaki 
sposób uzyskamy stabilizację prą-
du, dlatego nie zawsze jest eko-
nomicznie uzasadnione stosowanie 
stosunkowo kosztownych wyspecja-
lizowanych przetwornic lub stabili-
zatorów. W większości przypadków 

Najpoważniejszym – poza 
przegrzaniem – zagro-
żeniem dla diod LED 

dużej mocy jest choćby 
krótkotrwałe dołączenie do 
nich napięcia o polaryzacji 
przeciwnej do polaryzacji 
przewodzenia. Uwaga ta 

dotyczy to także częstego 
poszukiwania przez konstruktorów – za pomocą 
multimetru – anody i katody diody. Takie działa-
nie z bardzo dużym prawdopodobieństwem nie-
odwracalnie uszkodzi dość kosztowny element!

W jednym z najbliższych numerów przedstawimy 
przegląd wyspecjalizowanych układów zasilają-

cych do diod LED.

Rys. 1. Zależność pomiędzy jasnością świecenia diody 
i średni natężeniem prądu płynącego przez jej strukturę 

Reichstag z roku 2006 oświetlony diodami LED firmy Lumileds
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doskonale sprawdzi się „groszowe” 
rozwiązanie znane od lat, którego 
schemat przedstawiamy na rys. 3.

Chłodzić!
Drugą istotną rzeczą, jaką trzeba 

brać pod uwagę podczas aplikowania 
diod LED dużej mocy, jest koniecz-
ność zapewnienia im odpowiedniego 
chłodzenia. Firma Luxeon dostarcza 
niektóre diody mocy w postaci mo-

dułów z aluminiową podstawką (je-
den z wariantów pokazano na fot. 4), 
która ułatwia użytkownikowi dołącze-
nie do niego zewnętrznego radiatora. 
Obudowy diod mocy są wyposażone 
w dolnej części obudowy w metalowe 
stopki zapewniające termiczne połą-
czenie struktury z zewnętrznym ra-
diatorem (w niektórych przypadkach 
jego rolę może spełniać odpowiednio 
ukształtowane pole miedzi na PCB).

Konieczność chłodzenia diod mocy, 
których struktury osiągają temperaturę 
dochodzącą nawet do 120oC, wynika 

Future Electronics dla czytelników EP
Wśród Czytelników EP, którzy przyślą na adres lumileds@ep.com.pl zgłoszenie 

(zawierające imię, nazwisko i adres) z tematem „Lumileds”, rozlosujemy zestawy 
zawierające diody LED dużej mocy firmy Lumileds:

– dwie diody LXCL–PWT1 (Portable PWT) + dwie diody LXHL–BW03 (Luxeon I);
– dwie diody LXK2–PW14–U00 (Luxeon K2) + LXHL–NWG8 (Luxeon I).

Dysponujemy łącznie 10 zestawami próbek (po 5 każdego rodzaju).
Na zgłoszenia czekamy do 30.11.2006 roku.

Fot. 4. Widok aluminiowego radia-
tora, w jaki wyposażono diody z serii 
Luxeon IRys. 2. Zależności pomiędzy średnim prądem płynącym przez strukturę LED 

i napięciem przewodzenia

Rys. 3. Jeden z najprostszych ukła-
dowo stabilizatorów prądu

Dioda LXK2–PW14–U00Dioda LXHL–BW03

Dioda LXCL–PWT1 Dioda LXHL–NWG8

z kilku czynników, z których najważ-
niejsze to:

– maksymalizacja sprawności świetl-
nej diod – ze wzrostem tempera-
tury diody emitują mniej światła,

– uzyskanie maksymalnie długiego 
działania diod – wzrost tempera-
tury złącza powoduje szybsze zu-
żywanie się struktur,

– możliwa zmiana koloru świecenia 
diody, która powoduje dodatkowe 
pogorszenie sprawności świetlnej, 
a w przypadku stosowania diod 
jako podświetlaczy w wyświetla-
czach może pogorszyć wierność 
oddawania barw.
Inżynierowie firmy Lumileds opra-

cowali dokument Applictaion Brief 
AB05, w który bardzo przejrzyście 
i szczegółowo omówili sposób dobie-
rania radiatorów dla konkretnych ty-
pów diod, przy czym wniosek z ana-

lizy tych materiałów jest następujący: 
wspomagać chłodzenie jak najbardziej 
jest to możliwe.

Podsumowanie
Tak dobrnęliśmy do końca pierw-

szego cyklu (pierwszy artykuł publi-
kowaliśmy w EP10/2006) poświęcone-
go diodom LED dużej mocy. Nie są 
to – jak widać – elementy bardzo 
tajemnicze, ale trzeba zdawać sobie 
sprawę, że ich możliwości i wymaga-
nia są nieco inne niż standardowych 
diod LED małej mocy. Warto się z ni-
mi zaznajomić, bo LED–y zapowiadają 
się na przyszłościowe źródła światła, 
które zastąpią nie tylko żarówki.
Andrzej Gawryluk

Dodatkowe informacje
Dystrybutorem firmy Lumileds oferującej pro-
dukty z rodziny Luxeon w Polsce jest Future 

Electronics, www.futureelectronics.com

Uwaga! Zdjęcia nie 
pokazują rzeczy-
wistych proporcji 
wymiarów diod 

LED


