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ABSTRAKT
Tato dizertační práce se zabývá optickým vysílačem pro vnitřní optické bezvláknové sítě, jenž
může poskytovat komunikaci a osvětlování zároveň. Optický vysílač má nově a originálně
řešenou spektrální charakteristiku vyzařovaného světla. Základem vysílače je bílé světlo, které
slouží k osvětlování. Úzká spektrální část tohoto bílého světla je záměrně potlačena optickým
filtrem. Potlačená část bílého světla je nahrazena světlem z jiného zářivého zdroje a vytváří
původní bílé světlo. Náhradní zářivý zdroj bude modulován a bude tím vysílat užitečná data,
čímž bude zajištěna také druhá funkce vysílače, tj. funkce komunikační. Na datovém přenosu
se tedy bude podílet pouze část spektra bílého světla. Díky tomuto řešení budou odstraněny
nedostatky komunikace bílým světlem. Mezi ně patří rychlé spínání vysokého napájecího proudu
v řádech stovek mA a setrvačnost fosforu při vytváření bílého světla. Práce řeší jak spektrální,
tak geometrické uspořádání zářivých zdrojů. Výsledkem jsou dvě konstrukční řešení optického
vysílače. Tato řešení byla nejdříve simulována v programu LightTools. Poté byly optické vysílače
zkonstruovány v laboratoři a byly proměřeny jejich vlastnosti. Obě dvě řešení optického vysílače
mohou současně poskytovat obě požadované funkce, což bylo cílem dizertační práce.

KLÍČOVÁ SLOVA
Komunikace viditelným světlem, korelovaná barevná teplota, LightTools, optický filtr, optický
vysílač, osvětlování, spektrální charakteristika, vnitřní optické bezvláknové sítě, výkonová LED
dioda.

ABSTRACT
This dissertation thesis deals with an optical transmitter for indoor free space optical networks,
which can provide communication and illumination at the same time. The optical transmitter
has a new and original solution of spectral characteristics of the emitted light. The basis of
the transmitter is white light, which provides illumination. A narrow spectral part of this white
light is purposely suppressed by an optical filter. The suppressed spectral part is then replaced
by light from another radiant source and it forms the original white light. The compensatory
radiant source will be modulated and due to this it will transmit some useful data. This solution
will also provide the other function of the transmitter, i.e. the communication function. The
data will be transmitted by one part of the white light spectrum only. Thanks to this solution
the disadvantages of the visible light communication will be removed. They include quick
switching of the forward current in orders of hundreds of mA and the phosphor persistence
on white light creation. The thesis solves the spectral and the geometrical arrangement of the
radiant sources. The results are two designs of the optical transmitter. These designs were first
tested in LightTools software. The optical transmitters were then constructed in a laboratory
and their features were measured. Both designs of the optical transmitter can provide both
required functions at the same time, which was the objective of the dissertation thesis.

KEYWORDS
Correlated color temperature, illumination, indoor optical fiberless networks, LightTools, optical
filter, optical transmitter, power LED diode, spectral characteristic, visible light communication.
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Úvod

1 ÚVOD

Úkolem této dizertační práce bylo zabývat se současnou optickou bezvláknovou komu-
nikací a osvětlováním. Základním pilířem dizertační práce bylo sladit vyzařovací charakte-
ristiky zářivých zdrojů, a to jak spektrálně, tak geometricky, aby zářivé zdroje poskytovaly
komunikaci a osvětlovaní zároveň. S vybranými zářivými zdroji byly zkonstruovány dva
optické vysílače, jež umožňují poskytnout obě dvě funkce zároveň. Takový vysílač dosud
nebyl zkonstruován.

Komunikační technologie se postupně vyvíjely od metalických kabelových systémů až
po bezdrátové systémy. Přenášen byl vždy elektrický signál. Tyto technologie mohou být
nazvány jako neoptické. Optické komunikační technologie prošly stejným vývojem jako
neoptické komunikační technologie. Nejdříve byla k přenosu dat použita optická vlákna,
poté se začaly rozvíjet optické bezvláknové spoje. Stejně jako optická vlákna postupně
nahrazují metalická vedení, tak také bezvláknové optické spoje mají potenciál nahradit
bezdrátové rádiové systémy [1], [2], [3], [4]. Tato práce se věnuje optickým bezvláknovým
systémům ve vnitřních prostorách.

1.1 Současný stav řešené problematiky

Vnitřní optické bezvláknové systémy je možno rozdělit podle viditelnosti, podle smě-
rovosti nebo podle použitého spektra. Z názvu dizertační práce lze poznat, že se práce
věnuje komunikaci viditelným světlem. Tento typ komunikace poskytuje dvě funkce záro-
veň, komunikační a osvětlovací.

Komunikace viditelným světlem je od září 2011 popsána IEEE standardem 802.15.7
[5]. Tento standard definuje fyzickou a přístupovou vrstvu pro optickou bezvláknovou ko-
munikaci na krátké vzdálenosti. Standard garantuje přenosové rychlosti, zahrnuje mobilitu
optického spoje, vliv šumu a interferenci s jinými světelnými zdroji. Standard stanovuje
limity pro bezpečnost očí.

Klíčovým prvkem komunikace viditelným světlem je LED dioda, která září v celé vi-
ditelné části elektromagnetického spektra. K tomuto účelu by mohla sloužit fosforescentní
bílá LED dioda skládájící se z modře zářícího LED čipu, jenž je pokryt vrstvou žlutého
fosforu. Modré světlo excituje žlutý fosfor, ten vyzáří světlo žluté. Smícháním modrého
světla z LED diody a žlutého světla z fosforu vznikne světlo bílé. V současné době je
pozornost soustředěna právě na tento prvek. Fosforecentní LED dioda je cenově levná a
je snadno ovladatelná, ale má nízkou modulační rychlost kvůli velké setrvačnosti žlutého
fosforu, který je součástí tohoto typu LED diod. Vznik bílého světla závisí na rychlosti
fosforescence, což je chemická reakce, kterou nelze zrychlovat. Zlepšit přenosovou rychlost
lze potlačením části optického spektra na detektoru, pokud se před něho umístí vhodný
optický filtr, tj. modrý filtr [6], [7].

Druhým typem bílé LED diody je soustava tří diod, které emitují tři základní barvy.
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Úvod

Dojde ke složení tří základních barev a výsledkem je bílé světlo [8]. Také u těchto diod je
přenosová rychlost omezena. Omezení sice není dáno principem generování bílého světla
jako v předchozím případě, ale spínáním velkých proudů. Bílé výkonové LED diody bývají
napájeny proudem až 700 mA. Konstrukce spínače, který by dokázal velmi rychle spínat
a vypínat tak velký proud, je obtížná. Proto i tyto diody mají limit přenosové rychlosti.

Tradiční komunikace viditelným světlem využívá celé spektrum k vysílání dat. Tato
dizertační práce přináší nový typ komunikace viditelným světlem, kdy k přenosu dat je
využita pouze část viditelného spektra. Původní bílé světlo generované osvětlovací osvět-
lovacím světelným zdrojem je částečně potlačeno optickým filtrem. Potlačená část spektra
je poté nahrazena světlem z jiného světelného zdroje. Tento zdroj zpětně obnoví původní
světlo a zároveň bude vysílat data. Na přenosu informací se tedy bude podílet pouze část
viditelného spektra, čímž lze odstranit popsané nedostatky bílých světelných zdrojů. Tímto
řešením je možno navýšit přenosovou rychlost.

Optické komunikační technologie poskytují velkou přenosovou rychlost a mají poten-
ciál budoucích komunikačních spojů, což se již projevuje v páteřních komunikačních sítích.
Tyto technologie nejsou řízeny Českým telekomunikačním úřadem ani jemu podobnými
institucemi v ostatních zemích světa, jak je tomu u rádiových spojů. Optické komunikační
spoje mohou být také mobilní, což je myšlenka stará několik desetiletí, ale i přesto je zde
množství problémů, které nebyly vyřešeny a poskytují tak prostor pro vědecké bádání.

1.2 Cíle dizertační práce

Na základě prostudované odborné literatury s tématikou vnitřní optické bezvláknové
komunikace je možno stanovit cíle dizertační práce. Tato práce je zaměřena na výzkum
speciálního typu optického vysílače pro vnitřní optické bezvláknové sítě, který ještě nebyl
zkonstruován. Tento vysílač bude poskytovat jak osvětlení místnosti, tak bude schopen
vysílat užitečná data, to vše najednou. Hlavním řešeným problémem je výzkum vhodných
světelných zdrojů a spojení těchto dvou zdrojů tak, aby byly dodrženy požadované funkce
optického vysílače. Řešení této dizertační práce je podpořeno softwarovou simulací. Na
základě výsledků měření a simulace bude navržena konstrukce vysílače, u kterého se ověří
požadované funkce. Měření bude probíhat v temné místnosti.

Pro dizertační práci byly stanoveny následující cíle:
• popis současných vnitřních optických bezvláknových systémů a shrnutí jejich vlast-

ností,
• nalezení způsobu, jak potlačit úzkou část spektra emitovaného výkonovou LED di-

odou,
• softwarová simulace,
• návrh a sestrojení vysílače, jenž by zajišťoval osvětlení místnosti a zároveň komuni-

kaci,
• verifikace modelu vysílače.
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Potlačení spektra osvětlovací bílé výkonové LED diody

2 POTLAČENÍ SPEKTRA OSVĚTLOVACÍ BÍLÉ
VÝKONOVÉ LED DIODY

Potlačení části světelného spektra emitovaného bílou výkonovou LED diodou je jedním
z klíčových cílů této práce. K potlačení byly použity dva různé optické filtry, každý optický
filtr potlačuje jinou část spektra. Optické filtry byly použity samostatně. Bílá výkonová
LED dioda bude sloužit jako zdroj osvětlování.

2.1 Bílá výkonová LED dioda

Pro osvětlování byla vybrána bílá výkonová LED dioda Luxeon 5W Star. Označení
této diody je LXHL-LW6C. V katalogovém listu [9] jsou uvedeny veškeré důležité para-
metry. Tato dioda je optimálně napájena proudem 700 mA, čemuž pak odpovídá světelný
tok Φ 120 lm a teplota barvy 5500 K. Vyzařovací úhel je 120 ∘.

V laboratoři byla proměřena spektrální charakteristika této bílé výkonové LED di-
ody. Měření spektra proběhlo vícekrát. Od všech měření byl dodatečně odečten šum
pozadí. Ze získaných naměřených hodnot byl vytvořen aritmetický průměr. Průměrná
spektrální charakteristika bílé výkonové LED diody napájená proudem 𝐼𝑓 = 700 mA je
na obrázku 2.1. Tato spektrální charakeristika byla importována do LED diody vytvořené
v programu LightTools.
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Obr. 2.1: Spektrum bílé výkonové LED diody
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Potlačení spektra osvětlovací bílé výkonové LED diody

2.2 Optický filtr Edmund Optics NT67-119

Optický filtr slouží k potlačení části spektra emitovaného bílou výkonovou LED diodou.
Požadavkem bylo, aby pásmo potlačení bylo co nejužší. Vybrán byl optický filtr NT67-119
[10] typu úzkopásmová zádrž, prodejcem je firma Edmund Optics. Vlastnosti optického
filtru, které udává výrobce, jsou v tabulce 2.1.

Tab. 2.1: Vlastnosti optického filtru NT67-119

Vlastnost Hodnota
Centrální vlnová délka 𝜆𝑐 532 nm
FWHM 26, 6 ± 2, 7 nm
Rozsah vlnových délek 400 − 700 nm
Propustnost 90 %
Odraz na centrální vlnové délce 99 %
Optická hustota OD 4

2.2.1 Spektrální propustnost optického filtru NT67-119

V laboratoři byla proměřena spektrální propustnost optického filtru NT67-119 pomocí
programu SpectraSuite. Program vypočítává spektrální propustnost podle vzorce (2.1)

Obr. 2.2: Spektrální propustnost optického filtru NT67-119

𝑇𝜆[%] = 𝑆𝜆 − 𝐷𝜆

𝑅𝜆 − 𝐷𝜆
· 100, (2.1)

10



Potlačení spektra osvětlovací bílé výkonové LED diody

kde 𝑆𝜆 je spektrum ovlivněné optickým filtrem, 𝑅𝜆 je původní spektrum bílé výkonové
LED diody a 𝐷𝜆 je spektrum pozadí s vypnutými zdroji. Měření bylo opět provedeno
vícekrát, výsledná spektrální propustnost byla stanovena jako aritmetický průměr ze změ-
řených hodnot, obrázek 2.2.

2.2.2 Výkonová propustnost optického filtru NT67-119

Nejprve byl změřen optický výkon bílé výkonové LED diody bez optického filtru, poté
byl měřen optický výkon po průchodu světla optickým filtrem. Hodnota propustnosti byla
vypočtena podle rovnice (2.1). Proběhlo několik měření propustnosti, aby mohl být vy-
počítán aritmetický průměr výkonové propustnosti optického filtru. Výsledná hodnota
propustnosti vyšla 83, 9 %, směrodatná odchylka vyšla 0,8 %.

2.3 Optický filtr Thorlabs NF514-17

Druhým optickým filtrem, který byl zakoupen a proměřen, je filtr NF514-17 od firmy
Thorlabs. Tento optický filtr potlačuje užší část spektra než optický filtr NT67-119 a
potlačuje jinou spektrální oblast. Vlastnosti optického filtru jsou uvedeny v tabulce 2.2
[11]. Tento optický filtr nezpůsobí takovou změnu vyzařovaného spektra jako v předchozím
případě, protože potlačuje užší část optického spektra.

Tab. 2.2: Vlastnosti optického filtru NF514-17

Vlastnost Hodnota
Centrální vlnová délka 𝜆𝑐 514 ± 2 nm
FWHM 17 nm
Rozsah vlnových délek 400 − 690 nm
Propustnost > 90 %
Optická hustota OD 6

2.3.1 Spektrální propustnost optického filtru NF514-17

V laboratoři byla, stejně jako v předchozím případě, proměřena spektrální propustnost
tohoto optického filtru. Postup byl totožný, měření bylo provedeno vícekrát. Výsledný graf
spektrální propustnosti je na obrázku 2.3.

2.3.2 Výkonová propustnost optického filtru NF514-17

Výkonová propustnost optického filtru byla měřena stejným způsobem jako v před-
chozím případě. Výsledná hodnota výkonové propustnosti byla vypočtena jako průměrná
hodnota celkem z naměřených hodnot a vyšla 94, 9 %, směrodatná odchylka vyšla 0,2 %.
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Potlačení spektra osvětlovací bílé výkonové LED diody

400 450 500 550 600 650 700
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

λ [nm]

S
pe

kt
rá

ln
íhp

ro
pu

st
no

st
h[%

]

SpektrálníhpropustnosthoptickéhohfiltruhNF514-17

Obr. 2.3: Spektrální propustnost optického filtru NF514-17

2.4 Potlačení spektra

Zkombinováním bílé výkonové LED diody a optického filtru lze dosáhnout potlačení
části spektra emitované LED diodou. V laboratoři bylo toto potlačení změřeno pomocí
spektrometru, nejprve s optických filtrem NT67-119 od Edmund Optics, obrázek 2.4, pak
s optickým filtrem NF514-17 od firmy Thorlabs, obrázek 2.5.

Tímto byl splněn jeden z cílů práce. Nyní následuje výběr vhodné LED diody, která
nahradí potlačené spektrum.
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Obr. 2.4: Potlačení spektra bílé výkonové LED diody optickým filtrem NT67-119
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Potlačení spektra osvětlovací bílé výkonové LED diody
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Obr. 2.5: Potlačení spektra bílé výkonové LED diody optickým filtrem NF514-17
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3 KOMUNIKAČNÍ LED DIODA

Tato kapitola se věnuje nalezení vhodné komunikační LED diody, která nahradí potla-
čenou část spektra a zároveň bude poskytovat užitečná data. Podle parametrů udávaných
prodejci bylo vybráno několik LED diod, jež by mohly nahradit potlačenou část spektra.
U těchto LED diod byly proměřeny jejich spektrální charakteristiky. Spektrální charak-
teristika se mění pro různá napájecí napětí, u některých diod se mění více, u některých
méně, proto byly spektrální charakteristiky proměřeny v závislosti na napájecím napětí,
aby byl nalezen ideální pracovní bod komunikační LED diody.

Spektrální měření probíhalo tak, že byly proměřeny spektrální charakteristiky pro
několik napětí, která jsou blízká optimálním napájecím napětím, jež jsou uvedena v kata-
logových listech. Získané výsledky byly zpracovány v Matlabu. Pro každé napájecí napětí
byl vytvořen graf relativní spektrální charakteristiky. Relativní spektrální charakteristika
znamená, že všechny hodnoty byly poděleny maximální hodnotou. Z takto vytvořeného
grafu lze snáze určit dolní vlnovou délku 𝜆𝑑, horní vlnovou délku 𝜆ℎ a vlnovou délku ma-
xima 𝜆𝑚𝑎𝑥. Z dolní a horní vlnové délky byla vypočítána hodnota FWHM.

Proměřované LED diody jsou rozděleny do dvou skupin. V první skupině jsou LED
diody, jež by mohly nahradit spektrum potlačené optickým filtrem NT67-119. Do tohoto
textu byly vybrány pouze dvě nejlepší LED diody, které se pak podílely na rekonstrukci
spektra. V druhé skupině jsou LED diody, jež by mohly nahradit spektrum potlačené
optickým filtrem NF514-17. Také zde byly vybrány pouze dvě nejlepší LED diody.

3.1 Komunikační LED diody nahrazující potlačení
optickým filtrem NT67-119

3.1.1 Komunikační LED dioda STAR1 GREEN

Výrobce LED diody uvádí, že tato dioda emituje světlo o vlnové délce 530 nm při
napájecím napětí 𝑈𝑓 = 3, 5 V, napájecí proud 𝐼𝑓 = 350 mA [12]. Jedná se o výkonovou
LED diodu s výkonem 1 W. Z naměřených hodnot uvedených v tabulce 3.1 se zdá, že

Tab. 3.1: Komunikační LED dioda STAR1 GREEN
𝑈𝑓 [V] 𝐼𝑓 [mA] 𝜆𝑑 [nm] 𝜆ℎ [nm] 𝜆𝑚𝑎𝑥 [nm] FWHM [nm]
3,20 170 508 547 523 39
3, 30 210 507 545 521 38
3, 53 250 504 540 520 36
3, 55 281 503 541 520 38
3, 73 310 503 540 523 37
3, 78 331 503 540 521 37
3, 74 350 502 541 518 39
Filtr NT67-119 519 546 532 27

nejvhodnější napájecí napětí výkonové LED diody je 3, 20 V (170, 0 mA), protože při
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tomto napájecím napětí dioda emituje vlnové délky, které se nejlépe hodí k nahrazení
potlačené části spektra. Tato LED dioda může být použita jako komunikační LED dioda.

3.1.2 Komunikační LED dioda LXHL-PM01

Výrobce LED diody uvádí, že tato dioda emituje světlo o vlnové délce 530 nm při
napájecím napětí 𝑈𝑓 = 3, 42 V, napájecí proud 𝐼𝑓 = 350 mA [13]. Jedná se o výkonovou
LED diodu s výkonem 1 W. Z naměřených hodnot uvedených v tabulce 3.2 se zdá, že

Tab. 3.2: Komunikační LED dioda LXHL-PM01
𝑈𝑓 [V] 𝐼𝑓 [mA] 𝜆𝑑 [nm] 𝜆ℎ [nm] 𝜆𝑚𝑎𝑥 [nm] FWHM [nm]
2, 80 161 512 548 526 36
2, 84 181 512 548 525 36
2, 88 201 511 548 525 37
2, 91 220 511 547 526 36
2, 94 240 511 547 524 36
2, 97 260 511 547 526 36
3,01 291 511 547 526 36
3, 05 321 510 546 526 36
3, 09 351 510 546 526 36
Filtr NT67-119 519 546 532 27

nejvhodnější napájecí napětí výkonové LED diody je 3, 01 V (291 mA), protože při tomto
napájecím napětí dioda emituje vlnové délky, které se nejlépe hodí k nahrazení potlačené
části spektra. Tato LED dioda může být použita jako komunikační LED dioda.

3.2 Komunikační LED diody nahrazující potlačení optickým
filtrem NF514-17

3.2.1 Komunikační LED dioda H2A1-H515

Výrobce LED diody uvádí, že tato dioda emituje světlo o vlnové délce 515 nm při
napájecím napětí 𝑈𝑓 = 3, 5 V, napájecí proud 𝐼𝑓 = 350 mA [14]. Jedná se o výkonovou
LED diodu s výkonem 1 W. Z naměřených hodnot uvedených v tabulce 3.3 se zdá, že
nejvhodnější napájecí napětí výkonové LED diody je 3, 15 V (170 mA), protože při tomto
napájecím napětí dioda emituje vlnové délky, které se nejlépe hodí k nahrazení potlačené
části spektra. Tato LED dioda může být použita jako komunikační LED dioda.
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Tab. 3.3: Komunikační LED dioda LL-HP60MPG1L
𝑈𝑓 [V] 𝐼𝑓 [mA] 𝜆𝑑 [nm] 𝜆ℎ [nm] 𝜆𝑚𝑎𝑥 [nm] FWHM [nm]
2, 88 50 504 536 521 32
3, 00 90 501 535 516 34
3, 07 130 499 534 517 35
3,15 170 497 534 515 37
3, 21 210 495 533 516 38
3, 26 250 494 533 516 39
3, 30 290 493 533 515 40
3, 35 330 492 533 515 41
3, 41 370 491 533 516 42
Filtr NF514-17 507 521 514 14

3.2.2 Komunikační LED dioda LL-HP60MPG1L

Výrobce LED diody uvádí, že tato dioda emituje světlo o vlnové délce 515 nm při
napájecím napětí 𝑈𝑓 = 3, 5 V, napájecí proud 𝐼𝑓 = 350 mA [15]. Jedná se o výkonovou
LED diodu s výkonem 1 W. Z naměřených hodnot uvedených v tabulce 3.4 se zdá, že

Tab. 3.4: Komunikační LED dioda LL-HP60MPG1L
𝑈𝑓 [V] 𝐼𝑓 [mA] 𝜆𝑑 [nm] 𝜆ℎ [nm] 𝜆𝑚𝑎𝑥 [nm] FWHM [nm]
2, 88 50 510 538 523 28
3, 00 90 507 536 520 29
3, 09 130 505 536 519 31
3, 13 170 503 534 516 31
3, 19 200 503 533 516 30
3,24 230 502 533 514 31
3, 28 260 501 533 514 32
3, 33 290 501 533 514 32
3, 37 320 500 533 514 33
3, 41 350 500 532 514 32
Filtr NF514-17 507 521 514 14

nejvhodnější napájecí napětí výkonové LED diody je 3, 24 V (230 mA), protože při tomto
napájecím napětí dioda emituje vlnové délky, které se nejlépe hodí k nahrazení potlačené
části spektra. Tato LED dioda může být použita jako komunikační LED dioda.
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4 REKONSTRUKCE PŮVODNÍHO SPEKTRA

Předcházející kapitola se zabývala spektrálními charakteristikami LED diod, jež by
mohly nahradit potlačenou část spektra bílé výkonové LED diody. Vybrány byly dvě vý-
konové LED diody nahrazující potlačení optickým filtrem Edmund Optics NT67-119 a dvě
výkonové LED diody nahrazující potlačení optických filtrem Thorlabs NF514-17. Všechny
čtyři LED diody jsou jednowattové.

Ukázalo se, že pouze výkonové LED diody mají dostatečný výkon k nahrazení potla-
čené části spektra. Standardní LED diody sice dokáží nahradit potlačení ve spektrální
oblasti, ale to je nedostatečné, protože musí být nahrazen i potlačený výkon. Výkonová
propustnost filtru NT67-119 vyšla 83, 9 %, což je skoro ztráta 1 W z výkonu bílé výkonové
LED diody s původním výkonem 5 W. Proto je výkonová LED dioda s výkonem 1 W
vhodná k rekonstrukci. Výkonová propustnost filtru NF514-17 byla vyšší, a to 94, 9 %, což
je hlavně dáno užším spektrálním potlačením. Ale i zde je vhodná výkonová LED dioda
s výkonem 1 W, jen bude napájena menším proudem.

4.1 Konfigurace měření

Při reálném měření byla použita následující konfigurace. Bílá výkonová LED dioda a
komunikační LED dioda svíraly mezi sebou úhel 90 ∘. Svítily na polopropustné zrcadlo,
čímž se zajistilo prostorové proložení svazků obou LED diod. Jeden svazek světla z polo-
propustného zrcadla svítil na optické vlákno, jež přenášelo světlo do spektrometru. Mezi
polopropustným zrcadlem a optickým vláknem byl vložen difuzor, který zlepšil promíchání
svazků. Celá konfigurace měření je na obrázku 4.1.

Hodnotícím kritériem rekonstrukce optického spektra byla korelovaná barevná teplota

bílá LED dioda

komunikační
LED dioda

polopropustné
zrcadlo

optický
filtr

45 mm

45 mm
spektrometr

optické vlákno

difuzor

80 mm

Obr. 4.1: Schéma měření rekonstrukce původního spektra
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CCT. Nejprve byla změřena 𝐶𝐶𝑇𝑜𝑟𝑔 bílé výkonové LED diody bez optického filtru. Poté
byla změřena 𝐶𝐶𝑇𝑟𝑒𝑘 po rekonstrukci komunikační LED diodou. Obě dvě tyto hodnoty
byly porovnány výpočtem odchylky podle rovnice (4.1). Komunikační LED diody byly
napájeny různým napájecím proudem, aby se nalezl nejvhodnější pracovní bod.

𝛿 [%] = 𝐶𝐶𝑇𝑟𝑒𝑘 − 𝐶𝐶𝑇𝑜𝑟𝑔

𝐶𝐶𝑇𝑜𝑟𝑔
· 100, (4.1)

kde 𝐶𝐶𝑇𝑟𝑒𝑘 je hodnota korelované barevné teploty po rekonstrukci a 𝐶𝐶𝑇𝑜𝑟𝑔 je původní
hodnota korelované barevné teploty bílé výkonové LED diody bez optického filtru.

Spektrometr spolu s programem SpectraSuite dokáže měřit hodnoty korelované ba-
revné teploty CCT. Spektrometr ovšem umožňuje měřit relativní hodnoty CCT, ne abso-
lutní. Toto ovšem nebyla překážka, protože spektrometr byl nastaven na počátku měření a
pak se nastavení neměnilo. Proto bylo možno porovnávat CCT světla bílé výkonové LED
diody s CCT světla po potlačení a rekonstrukci.

4.2 Rekonstrukce původního spektra v laboratoři

Při rekonstrukci spektra bylo proměřeno více pracovních bodů, aby bylo nalezeno ide-
ální nastavení komunikační LED diody. Osvětlovací výkonová LED dioda LXHL-LW6C
byla napájena proudem 𝐼𝑓 = 700 mA.

4.2.1 Rekonstrukce spektra s LED diodou STAR1 GREEN

Jak již bylo zmíněno, komunikační LED dioda STAR1 GREEN nahrazuje potlačení
optickým filtrem NT67-119. Napájecí proud 𝐼𝑓 komunikační LED diody byl postupně
zvyšován a byla měřena korelovaná barevná teplota původního bílého světla 𝐶𝐶𝑇𝑜𝑟𝑔 a ko-
relovaná barevná teplota rekonstruovaného světla 𝐶𝐶𝑇𝑟𝑒𝑘. Poté byla stanovena odchylka
podle rovnice (4.1). Naměřené výsledky shrnuje tabulka 4.1.

Na obrázku 4.2 je zobrazeno spektrum bílé výkonové LED diody, spektrum po re-
konstrukci potlačení původního spektra a spektrum komunikační LED diody. Z tohoto
obrázku je zřejmé, že potlačená oblast nebyla dostatečně nahrazena.

Nejzdařilejší rekonstrukce původního spektra s LED diodou STAR1 GREEN nastala
pro pracovní bod 𝐼𝑓 = 350 mA. Odchylka 𝛿 je ovšem dost velká. Z tohoto měření lze vy-
vodit závěr, že komunikační LED dioda STAR1 GREEN není moc vhodná k rekonstrukci
optického spektra, které bylo potlačeno optickým filtrem NT69-119.
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Tab. 4.1: Rekonstrukce spektra s LED diodou STAR1 GREEN

Komunikační Osvětlovací Rekonstrukce
Odchylka

LED dioda LED dioda spektra
𝑈𝑓 [V] 𝐼𝑓 [mA] 𝐶𝐶𝑇𝑜𝑟𝑔 [K] 𝐶𝐶𝑇𝑟𝑒𝑘 [K] 𝛿 [%]
3, 63 250 5562 5052 −9,17
3, 56 260 5556 5063 −8,87
3, 53 270 5540 5065 −8,57
3, 55 281 5556 5096 −8,28
3, 61 290 5570 5545 −7,92
3, 62 301 5533 5102 −7,79
3, 73 310 5521 5111 −7,43
3, 74 321 5555 5099 −8,21
3, 78 331 5527 5140 −7,00
3, 73 341 5565 5153 −7,40
3,74 350 5516 5182 -6,06
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Obr. 4.2: Optické spektrum před a po rekonstrukci s LED diodou STAR1 GREEN

4.2.2 Rekonstrukce spektra s komunikační LED diodou LXHL-PM01

LED dioda LXHL-PM01 také nahrazuje potlačení optickým filtrem NT67-119. Postup
měření byl stejný jako v předchozím případě, napájecí proud 𝐼𝑓 komunikační LED diody
byl postupně zvyšován a byly měřeny hodnoty korelované barevné teploty. Poté byla vy-
počtena odchylka 𝛿.
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Tab. 4.2: Rekonstrukce spektra s LED diodou LXHL-PM01

Komunikační Osvětlovací Rekonstrukce
Odchylka

LED dioda LED dioda spektra
𝑈𝑓 [V] 𝐼𝑓 [mA] 𝐶𝐶𝑇𝑜𝑟𝑔 [K] 𝐶𝐶𝑇𝑟𝑒𝑘 [K] 𝛿 [%]
2, 93 221 5542 5406 −2,45
2, 95 231 5558 5432 −2,27
2, 97 240 5514 5459 −1,00
2, 98 251 5517 5460 −1,03
3, 00 261 5577 5486 −1,63
3, 01 271 5562 5508 −0,97
3, 03 281 5541 5490 −0,92
3, 05 291 5521 5542 0,38
3,06 301 5545 5560 0,27
3, 07 311 5548 5574 0,47
3, 08 321 5532 5603 1,28
3, 10 331 5541 5654 2,04
3, 11 342 5537 5711 3,14
3, 12 350 5551 5802 4,52
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Obr. 4.3: Optické spektrum před a po rekonstrukci s LED diodou LXHL-PM01

Hodnoty zapsané v tabulce 4.2 jasně ukazují, že tato rekonstrukce je zdařilejší než
v předcházejícím případě. Když byla komunikační LED dioda napájena proudem 𝐼𝑓 =
301 mA, byla odchylka mezi původní a rekonstruovanou hodnotou korelované barevné
teploty 0, 27 %. Na obrázku 4.3 jsou opět tři spektra, spektrum bílé výkonové LED diody,
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spektrum po rekonstrukci potlačení původního spektra a spektrum komunikační LED
diody.

Nejzdařilejší rekonstrukce původního spektra s LED diodou LXHL-PM01 nastala pro
pracovní bod 𝐼𝑓 = 301 mA, kdy odchylka 𝛿 byla pouze 0, 27 %. Komunikační LED dioda
LXHL-PM01 je použitelná k rekonstrukci optického spektra, které bylo potlačeno optickým
filtrem NT69-119.

4.2.3 Rekonstrukce spektra s LED diodou H2A1-H515

Komunikační LED dioda H2A1-H515 nahrazuje potlačení původního spektra optickým
filtrem NF514-17. Při hledání nejvhodnějšího pracovního bodu této komunikační LED
diody byl opět postupně zvyšován její napájecí proud 𝐼𝑓 . Tabulka 4.3 shrnuje všechny
naměřené hodnoty.

Podle hodnot zapsaných v tabulce 4.3 nastala nejlepší rekonstrukce při napájecím

Tab. 4.3: Rekonstrukce spektra s LED diodou H2A1-H515

Komunikační Osvětlovací Rekonstrukce
Odchylka

LED dioda LED dioda spektra
𝑈𝑓 [V] 𝐼𝑓 [mA] 𝐶𝐶𝑇𝑜𝑟𝑔 [K] 𝐶𝐶𝑇𝑟𝑒𝑘 [K] 𝛿 [%]
2, 96 51 5540 5351 −3,41
3, 00 60 5559 5355 −3,67
3, 10 71 5509 5410 −1,80
3, 12 80 5543 5419 −2,24
3, 12 90 5536 5483 −0,96
3, 10 100 5515 5460 −1,00
3, 08 110 5544 5485 −1,06
3, 08 120 5548 5525 −0,41
3,08 125 5563 5547 -0,29
3, 10 131 5577 5530 −0,84
3, 11 141 5545 5576 0,56
3, 13 151 5559 5587 0,50
3, 14 161 5534 5576 0,76
3, 15 171 5505 5578 1,33
3, 16 180 5548 5635 1,57

proudu 𝐼𝑓 = 125 mA, kdy odchylka 𝛿 mezi původní a rekonstruovanou hodnotou ko-
relované barevné teploty byla −0, 29 %. Na obrázku 4.4 je možno vidět spektrum bílé
výkonové LED diody, spektrum po rekonstrukci potlačení původního spektra a spektrum
zelené komunikační LED diody.

Nejzdařilejší rekonstrukce původního spektra s LED diodou LXHL-PM01 nastala
pro pracovní bod 𝐼𝑓 = 125 mA, kdy odchylka 𝛿 byla pouze −0, 29 %. Výsledek rekonstrukce
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Obr. 4.4: Optické spektrum před a po rekonstrukci s LED diodou H2A1-H515

je velmi podobný předcházející rekonstrukci. Komunikační LED dioda H2A1-H515 je pou-
žitelná k rekonstrukci optického spektra, které bylo potlačeno optickým filtrem NF514-17.

4.2.4 Rekonstrukce spektra s LED diodou LL-HP60MPG1L

Poslední měření rekonstrukce optického spektra proběhlo s komunikační LED diodou
LL-HP60MPG1L, která nahrazuje původní spektrum potlačené optickým filtrem NF514-
17. Postup měření byl totožný s předcházejícími případy. Výsledky shrnuje tabulka 4.4.

Tab. 4.4: Rekonstrukce spektra s LED diodou LL-HP60MPG1L

Komunikační Osvětlovací Rekonstrukce
Odchylka

LED dioda LED dioda spektra
𝑈𝑓 [V] 𝐼𝑓 [mA] 𝐶𝐶𝑇𝑜𝑟𝑔 [K] 𝐶𝐶𝑇𝑟𝑒𝑘 [K] 𝛿 [%]
2, 95 70 5544 5475 −1,24
2, 98 80 5559 5472 −1,57
3, 00 91 5564 5535 −0,52
3, 02 100 5520 5561 0,74
3,03 105 5549 5547 -0,04
3, 05 111 5558 5575 0,31
3, 13 120 5533 5595 1,12
3, 09 130 5536 5649 2,04
3, 10 140 5516 5663 2,66
3, 12 150 5545 5681 2,45
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Nejlepší rekonstrukce nastala s napájecím proudem LED diody 𝐼𝑓 = 105 mA, kdy
odchylka 𝛿 mezi původní a rekonstruovanou hodnotou korelované barevné teploty byla
−0, 04 %. Téměř se povedlo dokonale nahradit původní spektrum. Na obrázku 4.5 se opět
nachází tři spektrální průběhy, spektrum bílé výkonové LED diody, spektrum po rekon-
strukci potlačení původního spektra a spektrum komunikační LED diody.

Na obrázku 4.6 jsou zobrazeny diagramy chromatičnosti původního bílého světla a
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Obr. 4.5: Optické spektrum před a po rekonstrukci s LED diodou LL-HP60MPG1L

(a) Bílá pLED (b) Rekonstrukce

Obr. 4.6: Chromatické diagramy CIE 1931 před a po rekonstrukci s LED diodou LL-
HP60MPG1L

rekonstruovaného světla s LED diodou LL-HP60MPG1L. Ze záznamu měření lze vyčíst,
jak se změnily hodnoty souřadnic x a y chromatického diagramu CIE 1931. Souřadnice x

25



Rekonstrukce původního spektra

se v podstatě nezměnila, odchylka mezi původní a rekonstruovanou hodnotou byla 0,03 %,
odchylka souřadnice y byla 3,54 %.

4.2.5 Shrnutí měření rekonstrukce původního spektra

Měření rekonstrukce původního spektra v laboratoři přineslo požadované výsledky.
Bylo zjištěno, že původní spektrum bílé výkonové LED diody, které bylo potlačeno op-
tickým filtrem, je možno obnovit. Hodnotícím kritériem byla korelovaná barevná teplota.
Celkové výsledky jsou shrnuty v tabulce 4.5, v níž jsou uvedeny hodnoty CCT. Obnovu
spektra lze také posuzovat podle parametru 𝑅𝑎, který hodnotí index podání barev CRI.
Parametr 𝑅𝑎 je vedlejším hodnotícím kritériem.

Existuje ještě jedno hodnotící kritérium obnovu původního spektra, ale toto krité-

Tab. 4.5: Shrnutí rekonstrukce původního spektra v laboratoři
Komunikační 𝐶𝐶𝑇𝑜𝑟𝑔 𝐶𝐶𝑇𝑟𝑒𝑘 𝛿𝐶𝐶𝑇 𝑅𝑎𝑜𝑟𝑔 𝑅𝑎𝑟𝑒𝑘

𝛿𝑅𝑎

LED dioda [K] [K] [%] [-] [-] [%]
STAR1 GREEN 5516 5182 -6,06 71,4 76,9 7,70

LXHL-PM01 5545 5560 0,27 70,9 70,6 -0,42
H2A1-H515 5563 5547 -0,29 71,0 69,0 2,82

LL-PM60MPG1L 5549 5547 -0,04 71,4 68,1 4,62

rium je neměřitelné. Jedná se o subjektivní dojem z rekonstrukce původního spektra. Dle
autorova subjektivního dojmu bylo potlačené původní spektrum nejlépe nahrazeno LED
diodou LL-PM60MPG1L.

4.3 Simulace rekonstrukce původního spektra s LED diodou
LL-PM60MPG1L v LightTools

V předchozí podkapitole byly shrnuty výsledky rekonstrukcí se čtyřmi LED diodami.
Bylo zjištěno, že nejlepší obnovu původního spektra zajistila LED dioda LL-PM60MPG1L
[15]. Tato LED dioda spolu s optickým filtrem NF514-17 tedy bude využita pro návrh op-
tického vysílače. Rekonstrukce byla změřena v laboratoři pro několik pracovních bodů
komunikační LED diody. Cílem této podkapitoly je ověřit naměřené výsledky v programu
LightTools pro LED diodu LL-PM60MPG1L.

V laboratoři bylo zjištěno, že nejlepší rekonstrukce původního spektra nastala pro na-
pájecí proud 𝐼𝑓 = 105 mA. V katalogovém listu LED diody [15] je uvedena relativní
závislost světelného toku na napájecím proudu. Z této závislosti je patrné, že při napáje-
cím proudu 𝐼𝑓 = 105 mA LED dioda emituje 30 % svého typického světelného toku, tj.
Φ = 24 lm.

Tabulka 4.6 shrnuje výsledky simulace. Při simulaci obnovy původního spektra s LED
diodou LL-PM60MPG1L se podařilo s velkou přesností dosáhnout skoro původní hodnoty
korelované barevné teploty CCT. Tato výsledek nastal při světelném toku Φ = 23, 0 lm.
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Tab. 4.6: Simulace rekonstrukce původního spektra s LED diodou LL-PM60MPG1L

Komunikační Osvětlovací Rekonstrukce
Odchylka

LED dioda LED dioda spektra
Φ [lm] 𝐶𝐶𝑇𝑜𝑟𝑔 [K] 𝐶𝐶𝑇𝑟𝑒𝑘 [K] 𝛿 [%]
22, 5 5445, 5 5437, 2 −0,15
22, 6 5445, 5 5439, 0 −0,12
22, 7 5445, 5 5440, 9 −0,08
22, 8 5445, 5 5442, 7 −0,05
22, 9 5445, 5 5444, 5 −0,02
23,0 5445,5 5446,4 0,02
23, 1 5445, 5 5448, 3 0,05
23, 2 5445, 5 5450, 1 0,08
23, 3 5445, 5 5452, 0 0,12
23, 4 5445, 5 5453, 8 0,15
23, 5 5445, 5 5455, 7 0,19

Při reálném měření v laboratoři nastala nejlepší rekonstrukce pro světelný tok Φ = 24 lm.
Rozdíl pracovního bodu mezi reálnou a simulovanou rekonstrukcí je 1, 0 lm. Příčina tohoto
rozdílu může být v tom, že v knihovně LED diod softwaru LightTools se nenachází přesně
použitá LED dioda LL-PM60MPG1L. Místo ní byla vybrána nejpodobnější a některé její
vlastnosti byly upraveny.

Simulace ukázala, že je možno obnovit původní spektrum skoro přesně. Rozdíl mezi
simulací a reálným měřením je minimální. Při dalších simulacích bude světelný tok komu-
nikační LED diody nastaven na Φ = 23, 0 lm.
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5 NÁVRH OPTICKÉHO VYSÍLAČE

Předcházející kapitola 4 se zabývala rekonstrukcí původního spektra bílé výkonové
LED diody. Bylo zjištěno, že rekonstrukce je možná, ale je k ní zapotřebí použít polopro-
pustné zrcadlo. Výhodou polopropustného zrcadla je, že umožňuje sloučení dvou svazků
do jednoho. Nevýhodou je, že část optického výkonu, v tomto případě polovina optického
výkonu, je odkloněna. Takováto ztráta je příliš velká. Tato kapitola se zabývá návrhem
optického vysílače, který by využil maximum optického výkonu, tedy i odkloněnou část.
Celkově byly vymyšleny dvě varianty optického vysílače pro vnitřní optické bezvláknové
sítě. Tyto varianty byly nejprve vytvořeny v programu LightTools, aby se zjistilo, zdali vů-
bec mohou být funkční. Poté byly obě dvě varianty zkonstruovány v laboratoři na optické
lavici a vybrané parametry proměřeny. První varianta optického vysílače využívá odrazné
zrcadlo, druhá varianta využívá achromatické čočky a plastová optická vlákna se širokým
průměrem.

5.1 Optický vysílač s odrazným zrcadlem

Sloučené svazky, které vychází z polopropustného zrcadla, svírají mezi sebou úhel 90 ∘.
Pokud se do trasy z jednoho těchto svazků vloží odrazné zrcadlo, je možno získat dva para-
lelní svazky, které postupně vytvoří jeden svazek. Odrazné zrcadlo musí být nasměrováno
rovnoběžně s polopropustným zrcadlem.

Uspořádání komponentů vychází z měření rekonstrukce původního spektra, jež je po-
psáno v kapitole 4. Na konstrukci vysílače se tedy podílí bílá výkonová LED dioda LXHL-
LW6C [9], komunikační LED dioda LL-PM60MPG1L [15], optický filtr NF514-17 [11],
polopropustné zrcadlo NT49-754 [16], odrazné zrcadlo NT63-167 [17] a difuzor NT43-
725 [18].

5.1.1 Simulace optického vysílače s odrazným zrcadlem v LightTools

V programu LightTools byl sestaven optický vysílač s odrazným zrcadlem, obrázek 5.1.
Cílem simulace bylo zjistit, jak bude vypadat výsledný vysílaný optický svazek. Rovina
přijímače byla umístěna v pěti vzdálenostech měřených od spojnice středů polopropust-
ného zrcadla a odrazného zrcadla. Simulace byla provedena pro vzdálenosti 0,5 m, 1,0 m,
1,5 m, 2,0 m a 2,5 m. Rozlišení přijímače bylo nastaveno na 1 cm. Cílem simulace bylo
zjistit, jak bude vytvořený svazek vypadat. Zdali bude eliptický nebo spíše kruhový, zda
se vytvoří jeden svazek nebo svazky budou dva. Měřitelným kritériem simulace byla šířka
svazku v polovině maxima FWHM ve vertikálním a horizontálním směru.

S rostoucí vzdáleností roviny přijímače od vysílače musela být postupně zvětšována
velikost měřící roviny, aby se na ní celý svazek umístil. Také bylo zapotřebí v programu
nastavit větší počet paprsků pro simulaci.
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Obr. 5.1: Optický vysílač s odrazným zrcadlem

Jako příklad jednoho z výsledků simulací je obrázek 5.2, který zobrazuje tvar výsled-
ného vysílaného svazku ve vzdálenosti 1,5 m. Rozměry svazku jsou 𝐹𝑊𝐻𝑀𝑥 = 65, 662 cm,
𝐹𝑊𝐻𝑀𝑦 = 69, 565 cm.

Obr. 5.2: Svazek ve vzdálenosti 1,5 m

5.1.2 Měření optického vysílače s odrazným zrcadlem v laboratoři

Simulace provedené v programu LightTools ukázaly, že je možno sestavit daný optický
vysílač. V laboratoři na optické lavici byla tedy zkonstruována reálná verze optického
vysílače s odrazným zrcadlem. Schéma tohoto vysílače je na obrázku 5.3. Zkonstruovaný
vysílač je shodný s vysílačem, který byl vymodelován v programu LightTools. Vysílaný
svazek z tohoto zkonstruovaného vysílače byl proměřen ve vzdálenostech 0,5 m, 1,0 m,
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bílá LED dioda

komunikační
LED dioda

polopropustné
zrcadlo

optický filtr

45 mm

45 mm

difuzor

30 mm

odrazné
zrcadlo

60 mm

Obr. 5.3: Schéma optického vysílače s odrazným zrcadlem

1,5 m, 2,0 m a 2,5 m od vysílače, stejně jako bylo simulováno v programu LightTools.
K měření optického svazku byl použit měřič rozložení optického výkonu, který dokáže

Obr. 5.4: Měřič rozložení optického výkonu

proměřit čtvercový rastr 600 × 600 mm. Tento přístroj byl zapůjčen z VUT Brno. V rámci
bakalářské práce [19] byl tento měřič smontován, oživen a byla k němu vytvořena aplikace,
která daný přístroj ovládá. Fotografie měřiče rozložení optického výkonu je na obrázku 5.4.
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Aplikace řídí pohyb os, ukládá hodnoty změřeného optického výkonu do paměti a vytváří
3D graf. Aplikace je vytvořena v Matlabu. Optický výkon byl měřen měřičem výkonu
PM100.

Jako příklad jednoho z výsledků měření je obrázek 5.5, který zobrazuje tvar výsledného
vysílaného svazku ve vzdálenosti 1,5 m. Jak je patrné z obrázku 5.5, stopa svazku v této
vzdálenosti překrývá proměřený rastr. Z tohoto důvodu se hůře odečítaly šířky svazku
na polovině maxima. Z průřezů svazků se dala odečíst vzdálenost od maxima výkonu
k polovině maxima. Dvojnásobek této vzdálenosti určuje FWHM. 𝐹𝑊𝐻𝑀𝑥 tedy bylo
64,7 cm, 𝐹𝑊𝐻𝑀𝑦 bylo 64,0 cm.
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Obr. 5.5: Rozložení optického výkonu vysílače ve vzdálenosti 1,5 m

5.1.3 Porovnání simulace a reálného měření optického vysílače
s odrazným zrcadlem

Při simulaci a reálném měření vyzařovaného svazku optickým vysílačem s odrazným zr-
cadlem byl zkoumán tvar svazku. Ukázalo se, že výsledný svazek je skoro kruhový. Ze zpra-
covaných výsledků simulace a měření byly stanoveny šířky svazku ve směru osy 𝑥 a osy 𝑦

v pěti různých vzdálenostech. Tabulka 5.1 shrnuje vypočtené a změřené hodnoty. Z této
tabulky je vidět, že simulované a změřené hodnoty si jsou velmi podobné. Při reálném
měření nebylo možno dosáhnout stejné přesnosti jako při simulaci, pouze vzdálenost mezi
jednotlivými body měřeného rastru byla stejná.
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Tab. 5.1: Srovnání reálného měření a simulace
Simulace Měření

vzdálenost [m] 𝐹𝑊𝐻𝑀𝑥 [cm] 𝐹𝑊𝐻𝑀𝑦 [cm] 𝐹𝑊𝐻𝑀𝑥 [cm] 𝐹𝑊𝐻𝑀𝑦 [cm]
0, 5 22, 679 21, 298 22, 4 21, 1
1, 0 43, 054 44, 628 44, 7 41, 7
1, 5 64, 451 66, 097 64, 7 64, 0
2, 0 89, 131 90, 268 90, 4 87, 1
2, 5 121, 480 118, 340 120, 3 115, 7

5.2 Optický vysílač s plastovými optickými vlákny

Základem optického vysílače jsou opět sloučené svazky, které vychází z polopropust-
ného zrcadla. Snahou je tyto dva svazky navázat do plastových optických vláken pomocí
achromatických čoček. Konce plastových optických vláken je pak možno libovolně rozmís-
tit na stropu místnosti.

Uspořádání komponentů opět vychází z měření rekonstrukce původního spektra, jež je
popsáno v kapitole 4. Na konstrukci tohoto vysílače se podílí bílá výkonová LED dioda
LXHL-LW6C, komunikační LED dioda LL-PM60MPG1L [15], optický filtr NF514-17 [11],
polopropustné zrcadlo NT49-754 [16], dvě achromatické čočky AC254-030-A-ML [20] a dvě
plastová optická vlákna [21], každé o délce 0,5 m.

5.2.1 Simulace optického vysílače s plastovými optickými vlákny
v LightTools

V programu LightTools byl sestaven optický vysílač s plastovými optickými vlákny,
obrázek 5.6. Cílem simulace bylo zjistit, zdali je možné navázat svazky z polopropustného

Obr. 5.6: Optický vysílač s plastovými optickými vlákny
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zrcadla do plastových optických vláken. Důležitým prvkem jsou achromatické spojné čočky,
které kolimují svazky do svého ohniska. Díky programu LightTools bylo možno otestovat,
jakou nejmenší stopu svazku achromatické čočky vytvoří a v jaké vzdálenosti od konce
achromatické čočky to bude. Do tohoto místa se pak umístí začátek plastového optického
vlákna, aby se do něho světlo navázalo.

V programu LightTools byla vytvořena měřící rovina. Tato měřící rovina byla umístěna
do vzdálenosti 18 mm od konce achromatické čočky a byla spuštěna simulace. Hodnotícím
kritériem byla opět šířka svazku na polovině maxima. Cílem bylo najít vzdálenost, ve které
je svazek nejužší. Výsledky vypočtené simulací shrnuje tabulka 5.2. Z této tabulky je

Tab. 5.2: Hledání nejužší stopy svazku
vzdálenost [mm] 𝐹𝑊𝐻𝑀𝑥 [mm] 𝐹𝑊𝐻𝑀𝑦 [mm]

18 8,5953 8,5923
19 8,5384 8,5444
20 8,4719 8,4751
21 8,4120 8,4136
22 8,4031 8,4055
23 8,3884 8,3924
24 8,3729 8,3783
25 8,4068 8,4101
26 8,4375 8,4336
27 8,4870 8,4827
28 8,5336 8,5357
29 8,5947 8,5934
30 8,6574 8,6548

patrné, že nejmenší stopa svazku je ve vzdálenosti 24 mm od konce achromatické čočky.
Dále bylo v programu LightTools simulováno, jaké množství optického výkonu dopadne

na jádro plastového optického vlákna a jaké množství zasáhne plášť. Program vypočítal, že
96,644 % optického výkonu, který prošel achromatickou čočkou, dopadne na plochu jádra
v první větvi, v druhé větvi to bylo 96,375 % optického výkonu.

5.2.2 Měření optického vysílače s plastovými optickými vlákny
v laboratoři

Provedená simulace v programu LightTools ukázala, že je možno sestavit také tuto
verzi optického vysílače. V laboratoři na optické lavici byla tedy zkonstruována reálná
verze optického vysílače s plastovými optickými vlákny. Schéma tohoto vysílače je na ob-
rázku 5.7. Zkonstruovaný vysílač je shodný s vysílačem, který byl vymodelován v programu
LightTools.

U tohoto vysílače bylo nutno ověřit, v jaké vzdálenosti od konce achromatické čočky
je sloučený svazek nejužší. Cílem měření bylo proměřit stopu svazku v několika vzdálenos-
tech od konce achromatické čočky a najít tak vzdálenost, ve které je stopa svazku nejužší.
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Obr. 5.7: Optický vysílač s plastovými optickými vlákny

Profily svazku byly proměřeny v různých vzdálenostech od konce achromatické čočky.
Měřič výkonu byl umístěn do vzdálenosti 15 mm od konce achromatické čočky. Fotode-

Tab. 5.3: Měření nejužší stopy svazku
vzdálenost [mm] 𝐹𝑊𝐻𝑀𝑥 [mm]

15 9,66
16 9,56
17 9,47
18 9,42
19 9,35
20 9,25
21 9,18
22 9,13
23 9,11
24 9,04
25 9,13
26 9,18
27 9,25
28 9,35
29 9,54
30 9,73
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tektor se posunoval s krokem 1 mm v příčném směru. Takto byl proměřen profil svazku
v rozmezí od −15 mm do 15 mm. Poté byl fotodetektor posunut do vzdálenosti 16 mm
od konce achromatické čočky a opět byl změřen profil. Tímto způsobem byly proměřeny
profily až do vzdálenosti 30 mm od konce achromatické čočky. Pro každou vzdálenost byl
sestaven graf relativního optického výkonu, aby mohly být stanoveny šířky svazků na po-
lovině maxima. Naměřené výsledky shrnuje tabulka 5.3. Z tabulky je zřejmé, že nejužší
svazek je ve vzdálenosti 24 mm od konce achromatické čočky. Tento výsledek je shodný
se simulací provedenou v programu LightTools, která je shrnuta v tabulce 5.2. Ve vzdále-
nosti 24 mm byl také proměřen profil ve směru osy 𝑦. 𝐹𝑊𝐻𝑀𝑦 v této vzdálenosti vyšlo
8,99 mm.

5.2.3 Porovnání simulace a reálného měření optického vysílače
s plastovými optickými vlákny

Při simulaci a reálném měření optického vysílače s plastovými optickými vlákny bylo
především zkoumáno navázání svazku do plastového optického vlákna pomocí achroma-
tických čoček. Simulace ukázala, že svazek může být sfokusován tak, aby byl navázán
do plastového optického vlákna, protože stopa svazku je dostatečně úzká. V programu
bylo vypočteno, kolik procent energie se naváže do plastového optického vlákna a kolik
energie bude nevyužité. Při reálném měření byly proměřovány tvary svazku za achroma-
tickou čočkou.

Při simulaci byla změřena užší šířka svazku na polovině maxima než při reálném mě-
ření. Je to dáno větší přesností simulačního programu. Důležité je, že nejužší svazek se
nachází ve vzdálenosti 24 mm od konce achromatické čočky. V tom se simulace a měření
shodly.

Měření optického výkonu na konci plastových optických vláken v laboratoři nemělo vý-
znam, protože naměřené hodnoty by nemohly být porovnávány s optickým výkonem, který
byl před optickým vláknem. Měřit optický výkon před optickým vláknem nebylo technicky
realizovatelné, takže nebylo ani možno určit, jaká část výkonu se navázala do optického
vlákna. Plastová optická vlákna budou v budoucnu nahrazena delšími vlákny podle po-
třeb místnosti, ve které budou zajišťovat osvětlení a komunikaci. Taktéž nebyl zkoumán
vyzařovaný tvar svazku. Ten je možno odvodit ze znalosti numerické apertury plastového
optického vlákna, jež je 𝑁𝐴 = 0, 65.
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6 ZÁVĚR

Tato dizertační práce se zabývala výzkumem zářivých zdrojů pro současné působení
v optických komunikacích a osvětlování. Tyto zářivé zdroje naleznou uplatnění ve vnitřních
optických bezdrátových sítích. Práce řešila spektrální a geometrické složení dvou zdrojů
v jeden optický vysílač, který má dvě funkce, komunikační a osvětlovací.

Princip vysílače je založen na potlačení části spektra bílého světla emitovaného osvětlo-
vací LED diodou a nahrazení potlačené části vhodnou komunikační LED diodou, jež bude
přenášet užitečná data. Nejprve se práce zabývala tím, jak potlačit část spektra bílého
světla. K tomu byly postupně použity dva různé optické filtry typu pásmová zádrž.

Dále byly zkoumány zářivé zdroje, jež by mohly nahradit potlačené části původního
optického spektra. Bylo pořízeno několik LED diod, u nichž byly proměřeny jejich spek-
trální charakteristiky. Na základě těchto měření byly vybrány čtyři LED diody, dvě pro
každý optický filtr, jež měly potenciál nahradit potlačené spektrum.

S vybranými LED diodami byla provedena rekonstrukce původního spektra bílé vý-
konové LED diody, hodnotícím kritériem byla korelovaná barevná teplota. Nejprve byla
testována rekonstrukce spektra potlačeného optických filtrem NT67-119. Obnova s LED
diodou LXHL-PM01 dosáhla odchylky od původního bílého světla 0,27 %, což je považo-
váno za velmi zdařilou rekonstrukci. Poté byla testována rekonstrukce spektra potlačeného
optickým filtrem NF514-17. Obnova s LED diodou LL-HP60MPG1L dosáhla odchylky
od původního bílého světla −0, 04 %, což je ještě lepší výsledek než v předchozím pří-
padě. Z těchto dvou vhodných LED diod byla pro konstrukci vysílače vybrána LED dioda
LL-HP60MPG1L, protože dosáhla nejlepší rekonstrukce a také obnovené světlo se nejvíce
blížilo bílé barvě podle subjektivního dojmu. Navíc LED dioda LL-HP60MPG1L byla na-
pájena menším proudem než LED dioda LXHL-PM01, což je výhodnější pro modulaci.
Zároveň byla provedena simulace, která potvrdila měření. Lze tedy konstatovat, že pů-
vodní bílé světlo bylo obnoveno, a to velmi zdařile.

Posledním cílem dizertační práce byl návrh a konstrukce optického vysílače, jenž bude
poskytovat komunikační a osvětlovací funkci zároveň. Byly navrženy dva optické vysílače,
jež využívají maximální optický výkon emitovaný zářivými zdroji. Tyto vysílače byly od-
simulovány v programu LightTools, zkonstruovány a proměřeny v laboratoři. Hodnotícím
kritériem optického vysílače s odrazným zrcadlem byla FWHM vysílaného svazku. Vý-
sledky simulace a reálného měření si byly velmi podobné. Hodnotícím kritériem optického
vysílače s plastovými optickými vlákny bylo navázání svazku do plastových optických vlá-
ken. Měření a simulace hledaly, do jaké vzdálenosti od konce achromatické čočky umístit
vstup plastového optického vlákna, aby navázání bylo co nejúčinnější. Měření i simulace
se shodly na vzdálenosti 24 mm.

Na závěr lze říci, že se podařilo nalézt a uspořádat takové zářivé zdroje, které by
mohly poskytovat komunikaci a osvětlování zároveň. Byly navrženy dva optické vysílače
použitelné pro vnitřní prostory. Vybrané zářivé zdroje by mohly nalézt uplatnění také
v automobilovém průmyslu. Vozy by využily bílé světlo ke klasickému svícení a zároveň
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by si mezi sebou vyměňovaly důležité informace.
Dizertační práce přinesla zcela nový typ vysílače, který vytváří bílé světlo, je scho-

pen poskytovat osvětlení a komunikaci a odstraňuje nevýhody komunikace pomocí bílého
světla. Tento vysílač může být uplatněn ve dvou oblastech.

Navržený a zkonstruovaný vysílač ještě není finální. Dále je zapotřebí navrhnout a se-
strojit vhodný modulátor, který bude řídit komunikační LED diodu, aby vysílač poskytoval
obě dvě požadované funkce. Dalším krokem bude testování optického vysílače v labora-
torních podmínkách a změření datových přenosových vlastností. Následným krokem bude
navržení a sestrojení pevné konstrukce, dále vyřešení napájení, chlazení a designu optic-
kého vysílače, aby mohl být umístěn v místnosti.

Všechny stanovené cíle této dizertační práce byly splněny.
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