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Od Wydawcy
Rozwój techniki oœwietleniowej, dostêpnoœæ Ÿróde³ œwiat³a o nowych parametrach oœwietleniowych i elektrycznych powoduj¹ du¿e zmiany w projektowaniu oœwietlenia zarówno wnêtrzowego jak i i zewnêtrznego oraz oœwietlania obiektów sta³ych i ruchomych jak np. pojazdy..
Roœnie te¿ zapotrzebowanie na odbiorniki o wysokich parametrach u¿ytkowych przy niskim
zapotrzebowaniu na energie i efektywnym jej u¿ytkowaniu. Potrzeby te s¹ zaspokajane miêdzy
innymi przez wprowadzanie Ÿróde³ œwiat³a opartych o zupe³nie inn¹ ni¿ dotychczas technikê,
lamp elektroluminescencyjnych LED. W zeszycie przedstawiono podstawy nowoczesnej technologii LED zastosowanej w budowie Ÿróde³ œwiat³a oraz zasady, przyk³ady stosowania lamp LED
w oœwietleniu wnêtrz i zewnêtrznym, iluminacji obiektów, a tak¿e w zastosowaniu do pojazdów
mechanicznych. Omówiono podstawy teoretyczne dzia³ania diod LED, materia³y pó³przewodnikowe stosowane przy ich wytwarzaniu, metody wytwarzania, jak równie¿ najwa¿niejsze
rodzaje konstrukcji diod LED. Ponadto opisano podstawowe parametry u¿ytkowe diod oraz
zasady ich zasilania w zale¿noœci od przewidywanych zastosowañ.
Opisano zastosowanie diod do oœwietlenia wnêtrz budynków, do oœwietlenia zewnêtrznego
oraz ró¿nego rodzaju obiektów muzealnych. Przedstawiono mo¿liwoœci ich wykorzystania przy
doœwietlaniu roœlin, w technologii ekranów i monitorów LCD a tak¿e niektóre zastosowania
w technice œwiat³owodowej, w technice motoryzacyjnej i w reklamie. W koñcowym rozdziale
skrótowo opisano organiczne diody elektroluminescencyjne OLED, które ze wzglêdu na coraz
lepsze parametry mog¹ siê staæ powa¿n¹ konkurencj¹ dla diod elektroluminescencyjnych.
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Podręcznik

LED – diody elektroluminescencyjne
STRESZCZENIE
Diody elektroluminescencyjne (LED – Light Emitting Diode) w chwili obecnej s¹
zaliczane do najnowszej generacji Ÿróde³ œwiat³a. W ostatnich kilku latach rozwijaj¹ siê one bardzo dynamicznie. Diody LED dzia³aj¹ w oparciu o zjawisko elektroluminescencji, które jest znane od ponad 100 lat (od roku 1907). Dlatego te¿ w
niniejszym opracowaniu opisano skrótowo ró¿ne rodzaje luminescencji, pierwsze
konstrukcje diod LED oraz przedstawiono ich historyczny rozwój a¿ do czasów
wspó³czesnych. Omówiono rownie¿ podstawy teoretyczne dzia³ania takich diod,
materia³y pó³przewodnikowe stosowane przy ich wytwarzaniu, metody wytwarzania oraz najwa¿niejsze rodzaje konstrukcji diod LED. Ponadto opisano tak¿e podstawowe parametry u¿ytkowe takich diod i rodzaje ich zasilania w zale¿noœci od
zastosowañ. Najwiêcej miejsca zosta³o poœwiêcone na opis wybranych przyk³adów zastosowañ takich diod. Opisano miêdzy innymi ich zastosowania do oœwietlenia wnêtrz budynków, tak¿e do oœwietlenia zewnêtrznego oraz do oœwietlenia
ró¿nego rodzaju obiektów muzealnych. Przedstawiono równie¿ mo¿liwoœci ich
wykorzystania przy doœwietlaniu roœlin, zastosowania do podœwietlania ekranów
LCD i monitorów, tak¿e niektóre zastosowania w technice œwiat³owodowej,
w technice motoryzacyjnej i w reklamie. W koñcowym rozdziale skrótowo opisano OLED-y (Organic Light Emitting Diode), które ze wzglêdu na swe coraz lepsze parametry, w niedalekiej przysz³oœci mog¹ siê staæ powa¿n¹ konkurencj¹ dla
diod elektroluminescencyjnych.

LED - Light-emitting diodes
ABSTRACT
Light-emitting diodes (LED – Light Emitting Diode) are currently included in the
latest generation of light sources. In the past few years, they develop very dynamically. LEDs are based on the phenomenon of electroluminescence, which is
known for more than 100 years (since 1907). Therefore, this paper briefly describes the different types of luminescence, the first LED structures and presents the
historical development up to the present day. It also discusses the theoretical basis
of operation of such diodes, semiconductor materials used in their manufacture,
method of production and the most important types of LED structures. Furthermore, it describes the basic performance parameters such types of diodes and their
power, depending on the application. Most space is devoted to a description of
selected examples of applications such diodes. Described, inter alia, their use for
lighting the interior of buildings, also for outdoor lighting and lighting of various
kinds of museum objects. It also presents the possibility of their use in illuminate
plants, use the backlight of LCD screens and monitors, along with some applications, fiber optics, automotive engineering and advertising. In the final chapter
briefly describes OLEDs (Organic Light Emitting Diode), which, due to their
increasingly better performance in the near future may become serious competition for light emitting diodes.
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