
1 Gaismu izstarojošā diode
Gaismu izstarojošās diodes (LED) ir visefektīvākie ga-
ismas avoti. Pēdējos gados tirgū parādījušās lētas,
jaudīgas un uzticamas LED gaismas spuldzes, kas
pakāpeniski aizvieto citus gaismas avotus (piemēram,
halogēnās spuldzes, fluorescentās un kvēlspuldzes).

Šajā eksperimentā tiks analizētas termālās un
elektriskās īpašības gaismu izstarojošajām diodēm.

Nav nepieciešams novērtēt kļūdas, bet precizitāte
izvēlētajai metodei un rezultātiem ir nozīmīga, un tā
tiks vērtēta. Vienmēr uzzīmējiet mērījuma shēmu (uz-
stādījumu), kādu izmantojat savos eksperimentos! Kad
iespējams, izmantojiet grafikus, lai novērtētu prasītos
lielumus.

Piederumi: 2 identiskas shēmu plates ar LED, rezis-
tors un temperatūras sensors uz tiem; 2 caurspīdī-
gas pudeles, 2 hermētiski noslēdzoši vāciņi, 2 caur-
ules, ūdens, šļirce, 3 multimetri (multimetrs ar etiķeti
“voltage-only” jālieto tikai sprieguma mērījumiem), 2
potenciometri, enerģijas padeve, vadi, statīvs, milimetru
papīrs.

Shēma un savienojumi (pa kreisi) un potenciometrs
(pa labi) norādīti zīmējumā. Rezistors R1 var tikt
izmantots plates sildīšanai netālu no LED. Temper-
atūras sensors (termistors) RT ir vēl viens rezistors, kam
pretestība ir stipri atkarīga no absolūtās temperatūras
T :
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Uzmanību! Pievienot spriegumu LED tikai
norādītajā virzienā! Sarkanais vads (red) enerģijas
padevei ir “+” (tam jābūt savienotam ar LED sarkano
savienotāju) un melnais vads (black) “−”.

Multimetram ir funkcija “ ”, kas kalpo kā avots
mazai un apmēram konstantai strāvai, kad diode ir pievi-
enota starp “mAVΩ” (aizvieto “+”) un “COM” (“−”)
termināļiem. Šādā veidā multimetrs rāda spriegumu uz
diodes voltos un piegādā apmēram 0.33mA (jūs varat
pieņemt, ka strāva ir konstanta).

Vienkāršotā teorijā strāva caur diodi Id, sprieguma
kritums V un absolūtā temperatūra T diodei savien-
ojuma punktā, kura gaisma tiek izstarota, pakļaujas
izteiksmei
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Bolcmaņa konstante k = 1.381× 10−23 J/K un
elektrona lādiņš q = 1.602× 10−19 C. Lielums VT ir
termālais spriegums. Parametri VG0 un n ir atkarīgi no
LED veidojošajiem materiāliem; lielums A ir atkarīgs
no LED uzbūves. Parametrs n tiek saukts par ideāluma
koeficientu un parasti 1 < n < 2. Parametrs VG0 tiek
saukts par nominālo zonas spriegumu konkrētajam pus-
vadītāju materiālam.

Spriegumu uz diodes V ′ = V + IdRs rada arī ķēdes
pretestība Rs ar kārtu 1Ω. Padoms: novērtējiet
lielumus strāvas izteiksmei (lapas kreisās puses apakšā
pirms pēdējās rindkopas) un atbilstoši novienkāršojiet
aprēķinus!

1. Izmēriet un uzzīmējiet sprieguma–temperatūras
grafiku LED pie konstantas strāvas (strāvai va-
jadzētu būt pietiekami mazai, lai sprieguma
kritumu uz Rs varētu neievērot). (9pt)
Noteikt VG0.
Noteikt parametrus n un A, veicot papildu mērīju-
mus un zīmējot atbilstošus grafikus.
Lielākām strāvām ķēdes pretestība Rs kļūst vērā
ņemama. Noteikt Rs.

2. Nodefinēsim LED efektivitāti kā attiecību starp iz-
staroto jaudu un patērēto elektroenerģiju. Noteikt
LED efektivitāti η, neizmantojot temperatūras
sensoru. (5pt)

3. LED kalpo arī kā saules baterija (vai fotodiode). Fo-
tostrāva Ip, ko rada gaisma, nav atkarīga no pieliktā
sprieguma un ir proporcionāla uz tās krītošajai ga-
ismas intensitātei; tā samazina caur diodi plūstošo
strāvu (I = Id − Ip). Iepriekšējos mērījumos foto-
strāva no apkārtējās vides gaismas bija pietiekami
maza, lai to neņemtu vērā. (6pt)
Novietojiet 2 LED vienu otrai tieši pretī attālumā
d = 3.0 cm un pievadiet vienai no abām strāvu
I1 = 0.50A. Noteikt maksimālo elektrisko jaudu
Pmax, kas var tikt iegūta no otrās LED istabas
temperatūrā šajā apgaismojumā (apgaismojums, ko
rada LED, kam pievadīta strāva).
Noteikt atbilstošo fotoefektivitāti ηp — iegūtā
elektriskā jauda izdalīta ar absorbēto gaismas jaudu
uz LED aktīvā laukuma. Šis aktīvais laukums
S = 1.56mm2. Pieņemt, ka LED gaismu izstaro
viendabīgi. Tāpat pieņemt, ka LED gaismu izstaro
virzienā, kas sastāda α = 33% no sfēras.


