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Lihtne led valgustusega seinalamp

Sissejuhatus

Tehnoloogia toetub tänapäeva teaduse saavutustele. Tehnoloogia püüab leida vastuseid 
küsimustele, "kuidas?", "mil viisil?" ja "miks?". Tehnoloogia küsib küsimuse, milline maailm 
peaks olema. 

Tehnoloogia - loodusliku keskkonna uuendamine, muutmine ja täiustamine, et
rahuldada inimeste teadvustatud soove ja vajadusi.

Elektrluminestsentsiks nimetatakse sellist aine poolt emiteeritud valgust, mis ületab 
(enamasti suhteliselt kitsas spektraaldiapasoonis) samale temperatuurile vastavat 
soojuskiirguse taset. Soojuskiirgus tekib teatavasti aine soojendamise tulemusena. Seega 
luminestsentsi tekkimiseks on tarvis mingi spetsiifilisem, mittesoojuslik energia juhtimine 
ainesse.

Valgusdiood on elektroonikas kasutatav pooljuhtdiood, mis kiirgab valgust. Valgusdioodi 
tähistamiseks kasutatakse ka lühivormi LED (inglise keelest Light-Emitting Diode 'valgust 
kiirgav diood'). Õige suurusega päripinge rakendamisel elektroodidele hakkab valgusdiood 
kiirgama kindla lainepikkusega valgust, mis sõltub kestast ja teistest koostiselementidest, 
mida diood sisaldab. Valgusdioodil on nagu tavalisel dioodilgi kaks kontakti – anood 
ja katood. Valgusdioodi joonistel on anood tähistatud "+" ja katood "-" sümboliga. 
Päripingestamisel rakendatakse LED-i anoodile positiivne ja katoodile negatiivne pinge. 
Vastupidisel juhul valgusdiood ei sütti. LED-i päripinge sõltub selle värvusest – pikema 
lainepikkusega LED-ide (punased) puhul on see suurusjärgus 2V, lühema lainepikkusega 
(sinised) on see ~3V.[1] Tavaliselt on LED-ide võimsus mõnikümmend millivatti[1], millest 
tulenevalt peab ka vool samas suurusjärgus olema. Suurema pinge või voolu rakendamisel 
LED-ile võib selle lihtsalt läbi põletada. Varasemad LED-id kiirgasid madala intensiivsusega 
punast valgust, kuid tänapäeva valgusdioodid on saadaval juba erinevates lainepikkustes, mis 
kiirgavad infrapunavalgusest ultraviolettvalguseni, omades sealjuures väga kõrget eredusastet.



Erinevad valgusdioodid

Valgusdioode kasutatakse indikaatoritena mitmesugustes elektroonikaseadmetes: televiisori- 
ja raadiojuhtpultides infrapunasaatjana ja mujal. Valgusdiood-pooljuhte kasutatakse 
veel näiteks uuemates valgusfoorides või elektrooniliselt juhitavates liiklusmärkides 
raudteejaamades, lennujaama terminalides ja infotabloodel. Suuremõõtmelised videoekraanid 
ja suur valik igasuguseid vahendeid valgustatud reklaamstentidel on samuti koht, kus 
leidub dioode. LED-e kasutatakse ka vähiravis ravimiaktiveerijana (valgusteraapia) ja 
kosmoselaevades taimelavade

Ledide süttivusaeg on väga kiire. Tallinna Tehnikaülikoolis on saavutatud lülitusajaks ca 10 
nanosekundit.[18]  „LEDid on radikaalselt muutumas kogu valgustustööstust, sest üldjoontes 
pakub uus tehnoloogia hõõglampidega võrreldes kuni 90% energiasäästlikkuse“ ütles Artur 
Belavin Osrami esindusest (Äripäeva, Oma maja, juuli 2013). Mercedes-Benz S-klassi tuledes 
ega interjööri valgustussüsteemis ei kasutata mitte ühtegi hõõglampi. Kogu valgustusvajadus 
on kaetud LED-lampe kasutades. Sõiduki esituledes leidub 56 LED-elementi, tagatuledes on 
neid 39, sisemuses aga ligikaudu 300, kokku 500 LED-lampi.





Ledi vooluring

                                                      

Ledivalgusti  valmistamiseks on vaja:

1. Lihvida peened plaatliistud ühest pikemast servast 45 kraadise nurga alla.
2. Sobitada liistud ja alus.
3. Liimida liistud ja alus (mis moodi?), enne liimimist pinnad karestada.
4. Puurida kinnitusaas (milline on puuri läbimõõt).
4.Värvida alus koos liistudega.
5. Ühendada elektriskeemil patarei, led, takisti, juhtmed. Leida ledil õiged jalad, millega ühendada 
vooluallikas.
6. Kinnitada elektriseadmed alusega.
7. Sobitada paksem (hele) ja õhem (pildiga) plastik.
8. Kontrollida ledlambi tööd. 

  

     
            


