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Abstrakt 
 

Tato práce se z bezpečnostního hlediska chodců zabývá zjišťováním odrazivosti světelného 

záření od typických oděvních materiálů a srovnává ji s odrazivostí od reflexních prvků. Jsou zde 

stanoveny směrové charakteristiky rozptylu odraţeného světla od různých materiálů. Také je zjišťován 

vliv typu pouţitého světelného zdroje na odrazivost. Práce dále řeší návrh a optimalizaci světelného 

děliče neboli světlovodu do automobilového osvětlení, jenţ by mohl nahradit čtyři samostatné světelné 

zdroje pouze jedním zdrojem a světlovodem.  

V programu LightTools je navrţen prototyp takového světlovodu z plastové trubičky a 

deformačních zón, které dělí světelný tok z jednoho zdroje na čtyři části. Tímto způsobem by mohl být 

zredukován velký počet LED diod v automobilových světlometech, zároveň sníţena energetická 

spotřeba a nutnost zapouzdření kaţdého zdroje zvlášť. 

Klíčová slova 
 

Světlo, šíření světla, světelné zdroje, fotodetektory, reflexní prvky, odrazivost, LightTools, 

světlovody. 

 

  



 

 

 

 

 

Abstract 
 

This thesis deals with determination the reflectance of light from the typical clothing materials 

from the safety perspective of pedestrians and compares it with the reflectivity of reflective elements. 

It includes the directional characteristics of the reflected light made from different materials. The 

influence of the type of the using light source to reflectance has been investigated as well. Next this 

work solves a design and an optimization of the light guide or light splitters into automotive lightning 

with whom four separate light sources could be replaced with only one source and light guide. 

There is designed a prototype of such a light guide from plastic tube and deformation areas in 

the programme LightTools, which divides the luminous flux from one source into four parts. The large 

number of LEDs in automotive headlamps could be reduced by using this method and energy 

consumption and the need of encapsulation of each source separately could be reduced as well. 

Key words 
 

Light, propagation of light, light sources, photodetectors, reflective elements, reflectance, 

LightTools, light guides. 
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Úvod 

V dnešní době je automobilová doprava nezbytnou součástí ţivota mnohých lidí. Kromě 

samotné přepravy je však pro nás mnohdy důleţité pohodlí a vzhled dopravního prostředku. Ano, řeč 

je o osobních automobilech. Ty prochází uţ řadu let vývojem a inovacemi tak, aby splňovaly naše 

touhy a představy. Nicméně v poslední době se dbá i na ekologickou stránku provozu automobilů. 

Sniţuje se spotřeba paliva, vyvíjí se jiné technologie pro pohon, ale také se mění automobilové 

osvětlení. Vznikají adaptabilní světlomety nebo se nahrazují zdroje světla, aby se sníţila energetická 

spotřeba. Kvalitní automobilové osvětlení je samozřejmě důleţitou součástí vozidel z bezpečnostního 

hlediska řidičů i chodců. Mnoho úmrtí na silnicích je způsobeno v noci nedostatečným osvětlením jak 

cyklistů, tak lidí nepouţívajících ţádné reflexní prvky. V současnosti se převáţně do automobilového 

osvětlení nasazují LED diody, které vypadají velmi moderně, zároveň mají dobrou svítivost a dlouhou 

ţivotnost, avšak jsou ve větším počtu. Kaţdá z diod pak musí být zapouzdřena, aby nebyla 

ovlivňována okolními teplotami, coţ zvyšuje náročnost výroby.  

Tato práce se zabývá kromě světelných zdrojů i popisem světla a jeho chováním v různých 

optických prostředích. Jsou zde objasněny i funkce reflexních prvků, které slouţí ke zviditelnění 

chodců v okolí dopravních komunikacích, a tím ke zvýšení jejich bezpečnosti. 

Praktická část je pak rozdělena do dvou oddílů. V prvním byla zkoumána moţnost zavedení 

světlovodu do automobilových světel, jehoţ funkci by bylo rozdělit světelný tok z jednoho zdroje na 

několik samostatných výstupů, a které by se zároveň chovaly stejně. To by znamenalo moţnost 

nahradit několika LED diod pouze jednou s kombinací takového světlovodu. Návrh probíhal 

v softwarovém nástroji LightTools, jenţ umoţňuje zobrazování cest světelných paprsků. 

Druhá část práce je zaměřena právě na ochranu chodců. V laboratořích byla sestavena 

soustava pro měření odrazivosti. Její pomocí bylo zjištěno, kolik světla se při zhoršených podmínkách 

viditelnosti odráţí od typických oděvů, které lidé běţně nosí. Výsledky se porovnávaly s odrazivostí 

od klasických reflexních prvků. Dále byly zkoumány směrové charakteristiky rozptylu odraţeného 

světla od různých materiálů. 
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1 Světlo 

Je součástí slunečního záření, které představuje energetický zdroj většiny procesů v atmosféře 

a na zemském povrchu. Pomocí něj získáváme i důleţité informace o našem okolí. Z tohoto hlediska 

je důleţité při osvětlování vnitřních prostor, ale i venkovních, ať uţ jako pouliční lampy nebo 

automobilové osvětlení. Před vlastním návrhem plastového světlovodu v praktické části je důleţité se 

nejdříve seznámit s principy a chováním světla v podobných prostředích. 

Viditelné světlo lze povaţovat za příčné elektromagnetické vlnění přibliţně o frekvenci 

3,9 ∙ 1014  𝑎ž 7,9 ∙ 1014  𝐻𝑧, které se šíří ve vakuu rychlostí c0 = 299 792 458 𝑚 ∙ 𝑠−1. Světlo 

charakterizujeme vlnovou délkou λ. Mezi frekvencí a vlnovou délkou existuje následující vztah (1.1), 

 𝜆 =
𝑐0

𝑓
 [𝑚] (1.1) 

kde f je frekvence a c0 je konstanta rychlosti šíření světla ve vakuu. Čím bude frekvence světla 

větší, tím je jeho vlnová délka kratší a naopak. Viditelné světlo různých frekvencí u lidského oka 

vyvolává různé vjemy, které lze charakterizovat jako barvu světla. Přechod mezi jednotlivými barvami 

v závislosti na vlnové délce můţeme vidět na obrázku 1.1 níţe. [3] 

 

Obrázek 1.1: Spektrum viditelného světla 

Světlem se zabývá část fyziky zvaná optika, která jej popisuje několika teoretickými principy. 

Těmi nejdůleţitějšími z hlediska mé práce jsou: 

 Paprsková optika, 

 Vlnová optika, 

 Kvantová optika, 

 Elektromagnetická optika. 

 



 

Světlo 

 

 

 

- 3 - 

 

Paprsková optika 

Popisuje světlo jako svazek paprsků, které se šíří v různých optických prostředích podle 

souboru geometrických pravidel. Často je tato teorie nazývána jako geometrická optika. Cílem 

paprskové optiky je určit polohu a směr optických paprsků. Ty se pak prostředím šíří po přímce. 

Paprsky se navzájem neovlivňují a na rozhraní dvou prostředí se lámou a odráţejí podle zákonu 

odrazu a lomu. Tato teorie popisu světla bude v praktické části velmi důleţitá při zobrazování 

světelných paprsků procházejících světlovodem.  

Vlnová optika 

Zabývá se šířením optického záření, přičemţ vychází z jeho vlnové podstaty jako 

elektromagnetického vlnění. Do této části patří jevy (polarizace, interference, ohyb), při nichţ světlo 

interaguje s objekty, které mají srovnatelné rozměry s vlnovou délkou světla. Tento popis světla 

nazýváme vlnovou optikou. V případě, kdy se světelné vlny šíří okolo nebo skrze předměty, jejichţ 

rozměry jsou mnohem větší neţ vlnová délka světla, je vlnová podstata světla slabě rozeznatelná. 

Šíření světla lze pak popsat pomocí geometrických pravidel. Proto částí vlnové optiky je paprsková 

optika. Touto teorií lze popsat jevy, které mohou vniknout při průchodu světla světlovodem. [1]  

Elektromagnetická optika 

Světlo je elektromagnetické vlnění, které můţeme popsat teoretickými principy, kterými se 

řídí všechny druhy elektromagnetického záření. Elektromagnetické záření se šíří ve tvaru dvou 

navzájem kolmých vektorových vln. Jednotlivými vlnami je elektrické pole E a magnetické pole B, 

které můţeme vidět na obrázku 1.2. [1] Vlastnosti elektromagnetických vln:  

 Vektor intenzity elektrického pole 𝐸   i magnetická indukce 𝐵   jsou vţdy kolmé na směr šíření 

vlny, elektromagnetická vlna je tedy příčná, 

 Vektor magnetické indukce je vţdy kolmý na vektor 𝐸  , 

 Vektorový součin 𝐸  𝑥𝐵   udává vţdy směr šíření vlny, 

 Je-li vlna harmonická, mají pole E i B stejnou frekvenci a jsou ve fázi. [2] 
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Obrázek 1.2: Elektromagnetická vlna [4] 

 

Kvantová optika 

Je součástí kvantové fyziky, jeţ vznikla z kvantové hypotézy Maxe Plancka. Podle ní dochází 

k emisi elektromagnetického záření, v našem případě světelného, ve formě malých, dále nedělitelných 

částí, takzvaných kvant. To znamená, ţe světelné záření není spojité a kaţdé kvantum má určitou 

energii. E. Albert Einstein nazval tato kvanta fotony. Kvantová optika se tedy zabývá ději, při nichţ se 

projevuje kvantový charakter světla. Patří zde například fotoelektrický jev. Tato teorie je důleţitá 

hlavně z hlediska popisu světelných zdrojů. [1] 

1.1 Základní pojmy z optiky 

1.1.1 Optické prostředí  

Optickým prostředím lze nazývat kaţdé prostředí, kterým se šíří světelné záření. Kaţdé takové 

látkové prostředí je charakterizováno veličinou 𝑛 ≥ 1, zvanou index lomu. Index lomu lze vyjádřit 

jako poměr rychlosti světla ve vakuu c0 k rychlosti světla v prostředí c. Rychlost světla v daném 

prostředí je dána permeabilitou a permitivitou. Permeabilita udává míru magnetizace v důsledku 

působícího magnetického pole. Permitivita je pak veličina, která popisuje vztah mezi vektory intenzity 

elektrického pole a elektrické indukce v prostředí nebo vakuu. [5] Rychlost c je lze získat pomocí 

vzorce (1.2). 

 𝑐 =
1

  µ . 𝜀 
 [𝑚/𝑠] (1.2) 

kde µ je permeabilita a ɛ permitivita prostředí. Index lomu pak spočítáme podle následujícího 

vztahu (1.3).  

 𝑛 =
c0

c
 [−] (1.3) 
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Šíření světla optickým prostředím 

Průchod světla optickým prostředím je vţdy ovlivněn jeho vlastnostmi a mohou nastat tyto 

jevy: 

 průchod světla – světlo prochází prostředím, 

 absorpce světla – světlo je pohlcováno nebo zeslabováno, 

 rozptyl – světlo je rozptylováno i do jiných směrů neţ je původní směr šíření, 

 odraz světla – světlo se od daného prostředí odráţí. [3] 

Druhy optických prostředí 

Optická prostředí můţeme klasifikovat do několika tříd: 

 průhledné – nedochází zde k rozptylu světla (výjimku mohou tvořit nečistoty v materiálech), 

 průsvitné – světlo je při průchodu částečně rozptylováno, 

 neprůhledné – světlo se buď odráţí, nebo je zcela pohlcováno, 

 opticky homogenní – za homogenní je povaţováno takové prostředí, které má všude stejné 

vlastnosti, 

 opticky izotropní – existují prostředí, která mají v kaţdém směru stejné určité vlastnosti, 

 opticky anizotropní – v tomto prostředí jsou jeho vlastnosti závislé na směru šíření. [3] 

1.1.2 Principy šíření světla 

Při šíření světla optickými prostředími vyuţíváme znalosti z paprskové optiky, kdy se šíří 

přímočaře a zavádí se tak pojem světelné paprsky. Tyto paprsky se navzájem neovlivňují. V případě, 

ţe prochází světelný paprsek z jednoho optického prostředí do druhého, dochází k částečnému odrazu 

zpět do prvního prostředí a částečně se i láme do druhého prostředí. [4] Vše můţeme vidět na 

obrázku 1.3, kde paprsek zleva dopadá na rozhraní např. vzduch – sklo. Obě tato prostředí se liší svým 

indexem lomu (𝑛𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐  = 1,00029, 𝑛 𝑠𝑘𝑙𝑜 = 1,52 při λ = 589 nm). Prostředí s vyšším indexem lomu 

nazýváme opticky hustší, naopak prostředí s niţším indexem lomu opticky řidší. V tomto případě 

říkáme ţe, paprsek dopadá z opticky řidšího do opticky hustšího prostředí (𝑛𝑣𝑧𝑑𝑢 𝑐 < 𝑛𝑠𝑘𝑙𝑜 ). Část 

paprsku se při dopadu odráţí zpět do vzduchu podle zákona odrazu - úhel dopadu se rovná úhlu 

odrazu; odraţený paprsek leţí v rovině dopadu.  Druhá část prochází do skleněného prostředí a láme 

se podle zákona lomu neboli Snellova zákonu. [2] 
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Obrázek 1.3: Průběh odrazu a lomu paprsku 

Snellův zákon  

Lomený paprsek leţí v rovině dopadu a úhel lomu je spojen s úhlem dopadu vztahem, 

(1.4) 

 𝑛2 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼2 = 𝑛1 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼1 (1.4) 

kde 𝛼1 je úhel dopadu, 𝛼2 je úhel lomu. Oba úhly se značí od normály (kolmice k rovině 

dopadu) 𝑛1 a 𝑛2 jsou indexy lomu. Kdyţ budeme chtít vyjádřit ze vztahu (1.4) úhel lomu, bude 

vzorec vypadat takto (1.5): 

 𝑠𝑖𝑛𝛼2 =
𝑛1

𝑛2
∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼1 (1.5) 

Zde si můţeme všimnout, ţe úhel lomu bude záviset na podílu hodnot indexu lomu dvou 

prostředí. Celkově tak mohou nastat tyto stavy: 

 𝑛1 = 𝑛2  - indexy lomu jsou stejné, pak 𝛼1  =  𝛼2. V tomto případě nedochází k lomu ani 

odrazu.  Paprsek prochází prostředí ve stejném směru. 

 𝑛1 > 𝑛2  - paprsek prochází z opticky hustšího prostředí do opticky řidšího. V tomto 

případě se paprsek láme od normály (kolmice). 

 𝑛1 < 𝑛2- paprsek prochází z opticky řidšího prostředí do opticky hustšího. Dojde k lomu 

ke kolmici. [2] 

Úplný odraz světla 

Úplný odraz je hlavním jevem, který vyuţívají světlovody a optická vlákna. V situaci, kdy 

prochází světlo z opticky hustšího do opticky řidšího prostředí (𝑛1 > 𝑛2), můţe nastat jev zvaný úplný 

odraz. S rostoucím úhlem dopadajícího paprsku se zvětšuje i úhel lomu, protoţe se láme od kolmice. 
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Při určitém úhlu dopadu 𝛼𝑚𝑒𝑧𝑛 í, takzvaném mezním, bude úhel lomu 𝛼2 roven 90°, coţ je maximální 

úhel, při kterém nastává ještě lom. Pokud bude úhel dopadu větší neţ mezní, světlo se nebude lámat, 

ale pouze odráţet. Tomuto stavu říkáme úplný nebo totální odraz. [3] Tento princip šíření se vyuţívá 

ve světlovodech a v optických komunikacích u optických vláken. Mezní úhel můţeme zjistit 

z upraveného vztahu (1.6) pro Snellův zákon. 

 
𝑠𝑖𝑛𝛼𝑚

𝑠𝑖𝑛 90°
=

𝑛1

𝑛2
 (1.6) 

Za úhel lomu sin 𝛼2 dosadíme 90°, coţ je 1 a z podílu indexu lomu zjistíme mezní úhel. 

Obrázek 1.4 ukazuje tři dopadající paprsky na rozhraní sklo-vzduch (splněna podmínka 𝑛1 > 𝑛2) pod 

různými úhly. Modře označený paprsek splňuje podmínky pro lom a odraz, červeně označený paprsek 

dopadá pod mezním úhlem. Fialově zbarvený paprsek dopadá pod větším úhlem neţ je mezní a odráţí 

se pod stejným úhlem (od kolmice). 

 

Obrázek 1.4: Mezní úhel a úplný odraz paprsku 

1.1.3 Polarizace 

Polarizace je jedna z důleţitých vlastností světla. Lidské oko však běţně nerozliší u klasického 

osvětlení světlo polarizované od nepolarizovaného, proto jej není zapotřebí přímo brát v úvahu při 

návrhu automobilového světlovodu. Ale například mnoţství absorbovaného nebo odraţeného světla 

od různých materiálů je citlivé na polarizaci, a proto je v následném odstavci popsána.  

Jak jiţ bylo uvedeno v kapitole Viditelné světlo a Elektromagnetická optika, je světlo příčné 

elektromagnetické vlnění s dvěma vektory 𝐸   a 𝐵   . Vektor 𝐸   je kolmý na směr šíření v. Vektor 𝐵   je 

také kolmý na směr šíření, ale i na vektor 𝐸  , viz Obrázek 1.2. Vektor 𝐸   však má ve své rovině 

nahodilý směr i velikost. Tomuto stavu říkáme nepolarizované světlo. Při omezení směru kmitání 

vektoru 𝐸   nebo jeho velikosti získáme světlo polarizované. [7]  
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Polarizaci můţeme rozdělit takto: 

 lineárně polarizované, 

 kruhově polarizované, 

 elipticky polarizované. 

Polarizované světlo můţeme získat několika způsoby: 

1. Odrazem a lomem - nepolarizované světlo se při odrazu od dvou prostředí polarizuje tak, ţe vektor 

𝐸   kmitá kolmo k rovině dopadu.  Polarizace je však jen částečná, pokud světelný paprsek 

nedopadne pod tzv. polarizačním úhlem.  Polarizační neboli Brewsterův úhel je takový, kdy 

odraţený a lomený paprsek svírají úhel o velikosti  90°. Lomené světlo je polarizováno jen 

částečně a převládá v něm jeden směr kmitání vektoru 𝐸  , který je kolmý na směr kmitání vektoru 

𝐸   v odraţeném světle (viz Obrázek 1.5). [3] 

 

 

Obrázek 1.5: Polarizace odrazem a lomem [3] 

 

2. Dvojlomem - u anizotropních látek jako např. islandský vápenec. Světelný paprsek se na jeho 

rozhraní rozdělí na dva: řádný a mimořádný. Řádný se řídí zákonem lomu, ale mimořádný ne. 

Oba světelné paprsky jsou pak lineárně polarizované a jejich vektory 𝐸   jsou na sebe kolmé. 

[7] 

3. Polarizátory - nazývané také jako polaroidy nebo polarizační filtry -  jsou zařízení, která ve 

směru osy propustnosti polarizátoru propouštějí sloţku elektrického pole a blokují sloţku 

kolmou k této ose. Propustnost pro jednu ze sloţek je dána selektivní absorpcí, selektivním 

http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/151-kmitavy-pohyb
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odrazem od izotropního prostředí nebo selektivním odrazem či lomem od povrchu 

anizotropního prostředí. [8] 

Polarizace je také důleţitá z hlediska interakce světla s látkou: 

 na polarizaci vlny závisí mnoţství světla, které se odrazí od rozhraní dvou látek, 

 mnoţství absorbovaného světla rovněţ závisí na polarizaci, 

 rozptyl světla je citlivý na polarizaci, 

 index lomu anizotropních materiálů závisí na polarizaci. [8] 

1.1.4 Absorpce, rozptyl, disperze světla 

Tyto procesy se uplatňují téměř ve všech optických prostředích. Světlo dopadající, nebo se 

šířící určitým prostředím v něm interaguje s atomy a molekulami a dochází ke třem procesům: 

 Disperzi, 

 Rozptylu světla, 

 Absorpci. 

V následujících podkapitolách budou popsány jednotlivé procesy. [6] 

Disperze 

Existují tři typy: chromatická, vidová, polarizační. Tyto disperze představují neţádoucí jevy a 

projevují se především v optických komunikacích. Avšak je moţné, ţe bude zapotřebí vzít v úvahu 

chromatickou disperzi během průchodu bílého světla světlovodem. 

Chromatická disperze 

Index lomu látkových prostředí není konstantní. Nepatrně klesá v závislosti na rostoucí vlnové 

délce světla. Důleţité je zmínit sloţení bílého světla. To se skládá ze všech barev viditelného spektra 

s přibliţně stejnou intenzitou. Ve skutečnosti neexistuje ţádný ideální světelný zdroj, který by 

vyzařoval jen jednu vlnovou délku. To znamená, ţe bude-li svazek takového světla dopadat na 

rozhraní dvou prostředí, tak pro kaţdou barvu z viditelného spektra bude index lomu daného prostředí 

odlišný. V důsledku to znamená i jiný úhel lomu. Tomuto jevu říkáme chromatická - materiálová 

disperze. [2] Na obrázku 6 je znázorněn dopad bílého světla na rozhraní sklo – vzduch. Část se odrazí 

zpět a část se lomí, zde je označeno modrou a červenou barvou (z hlediska spektra vlnové délky je 

červená dál od modré, tudíţ bude moţné pozorovat větší rozdíl mezi úhly lomu). Typickým příkladem 

tohoto jevu duha, kdy se světlo rozptyluje na kapičkách deště.  
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Obrázek 1.6: Vliv chromatické disperze při lomu světla na rozhraní dvou prostředí  

Rozptyl 

Některé oděvní materiály jsou tvořeny z mikrovláken, coţ znamená, ţe se jejich rozměry blíţí 

vlnové délce světla. Protoţe jedním ze zadaných úkolů je zjišťování směrových charakteristik rozptylu 

různých povrchů, je nezbytné si tento jev popsat.  

Při průchodu elektromagnetické vlny prostředím můţe dojít k rozptylu na částicích různých 

rozměrů. V závislosti na velikosti těchto částic dělíme rozptyl na tyto dva: 

 Rayleighův rozptyl - nastává v případech, kdy vlnová délka světla je mnohem větší neţ 

částice, na které dopadá. Rozptyl světla je tedy způsoben na molekulách látek nebo materiálu, 

kterým prochází. Zde je světlo rozptýleno do všech směrů s přibliţně stejnou 

pravděpodobností. 

 Mieův rozptyl - je podobný Rayleighovu rozptylu, ale dochází k němu na větších částicích, 

jejichţ rozměr se blíţí vlnové délce světla. Světelné záření se na těchto částicích rozptyluje 

převáţně ve směru šíření. Rozptýlené světlo tak tvoří dva „laloky“, jeden přední (větší lalok) a 

postraní lalok. (menší). Na obrázku 1.7 je zobrazen rozptyl světla na dvou překáţkách. Částice 

vlevo má menší rozměry neţ má vlnová délka světla. Částice vpravo má naopak rozměry 

srovnatelné. Mieúv a Rayleighův rozptyl řadíme k lineárním rozptylům, protoţe rozptýlené 

světlo má stejnou vlnovou délku jako dopadající. [10] 
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Obrázek 1.7: Rozptyl světla v závislosti na velikosti překážky[10] 

Absorpce 

Při průchodu světla optickým prostředím dochází k interakci fotonů s atomy látek nebo 

materiálů. Při tomto procesu předá foton část své energie právě atomu, jehoţ valenční elektrony tím 

přecházejí mezi dvěma energetickými stavy. Absorbovaná energie můţe být následně vyzářená nebo 

je přeměněna na tepelnou energii. Důsledkem je zeslabení záření. [11] Absorpce je také závislá na 

vlnové délce světla a látce, kterou prochází. Nicméně ve viditelné části spektra se mění jen minimálně. 

[10] 

1.1.5 Interference 

Interference představuje další důleţitou vlastnost světla, která však při návrhu světlovodu není 

podstatná. Mohou však existovat případy, kde bude zapotřebí snímat sloţené odraţené světlo jako 

určitou informaci o stavu vozidla, a proto bude následně popsána. 

 Je to jev, při kterém dochází v určitém místě ke skládání vlnění přicházejícího z různých 

zdrojů. Při interferenci dvou vln se skládají dohromady v kaţdém bodě jejich kmity. Skládání kmitů 

funguje na principu superpozice. Pro pozorování interference je důleţité, aby světlo bylo koherentní. 

To znamená, ţe světlo z různých zdrojů by mělo mít v určitém místě stejnou frekvenci a stejnou fázi, 

neměnící se s časem. Interferenci dělíme na konstruktivní a destruktivní.  

Konstruktivní 

V případě, ţe do bodu x dorazí vlnění z různých bodů a se stejnou fází, pak se budou skládat 

jejich amplitudy. Zároveň musí být dráhový rozdíl vln roven celistvým sudým násobkům vlnové 

délky. V těchto místech pak vzniká interferenční maximum. Na obrázku 1.8 můţeme vidět červenou a 

modrou vlnu. Obě vlny jsou ve fázi, dojde tedy ke sloţení jejich amplitud. Výsledkem je vlna zelená. 
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Obrázek 1.8: Průběh konstruktivní interference [9] 

 

Destruktivní 

Pokud vlnění dorazí do bodu x s jiným fázovým rozdílem neţ sudým, pak dochází ke skládání 

vln v protifázi. Výsledkem je, ţe amplitudy takovýchto vln se od sebe odčítají. V místě skládání pak 

nastává interferenční minimum. Tento jev můţeme pozorovat na obrázku 1.9, kdy se od kladné modré 

půlvlny odečte záporná červená půlvlna. Zelená vlna je pak výsledná. [9] 

 

 

Obrázek 1.9: Průběh destruktivní interference [9] 
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2 Zdroje světla  

Tato kapitola se věnuje světelným zdrojům, jaký je jejich základní princip a jaké existují 

druhy, ale především se zaměřuje na ty typy, které se v dnešní době převáţně vyuţívají 

u automobilového osvětlení (klasické a halogenové ţárovky, LED diody). 

Zdroje světla jsou zaloţeny na jevu zvaném luminiscence. Luminiscence je spontánní neboli 

samovolné záření látek, které vzniká jako přebytek záření tělesa nad úrovní jeho tepelného záření. 

Toto záření má určitou dobu doznívání i po skončení budícího účinku. Podle doby dosvitu dělíme 

luminiscenci na skupiny: 

 Fluorescence - luminiscence trvá po přerušení buzení řádově 10−8 s, 

 Fosforescence - luminiscence trvá i po přerušení buzení i několik hodin. 

Dále dělíme luminiscenci na několik druhů podle způsobu vyvolání.  Nejdůleţitější ale pro nás 

jsou tyto dvě: 

 Fotoluminiscence - vyvolána elektromagnetickým zářením, 

 Elektroluminiscence - lze vyvolat elektrickým polem. [14] 

2.1 Princip generování světla 

Vychází z absorpce a emise energie. Elektrony mají v látce určitou energii a v atomech se 

pohybují po drahách rozdělených na jednotlivé energetické hladiny. V případě, kdy dodáme elektronu 

určitou energii, přejde na vyšší hladinu. Tomuto procesu říkáme absorpce. Naopak vrací-li se po 

nějaké době zpátky na svou původní energetickou hladinu, dojde vyzáření přebytečné energie formou 

fotonu. Tento stav se zase nazývá emise světla. Emitovaný foton má poté shodné vlastnosti (frekvenci, 

energii atd.) jako děj, který vyvolal přechod na vyšší hladinu. Aby elektron přešel z jedné hladiny na 

druhou, musí dostat nebo ztratit energii rovnou rozdílu energií mezi těmito dvěma hladinami. [12] 

Energie fotonu se značí 𝐸𝑓  a můţeme ji vypočítat podle vzorce (2.1), kde h je Planckova konstanta, c 

je rychlost světla a λ představuje vlnovou délku. [13] 

 
𝐸𝑓 =  

 ∙ 𝑐

𝜆
 [𝑒𝑉] 

 

(2.1) 
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2.2 Rozdělení zdrojů 

Dnešní pouţívané světelné zdroje lze rozdělit do tří skupin, které se od sebe liší způsobem 

vzniku světelného záření: tepelné zdroje, výbojové a zdroje přímo emitující světelné záření.    

Tepelné zdroje 

Řadíme zde například obyčejné nebo halogenové ţárovky. Tyto zdroje obsahují spirálu, která 

je zahřívaná průchodem elektrického proudu a při dosaţení určité teploty vyzařuje kromě tepla i 

světlo. [15] 

Výbojové zdroje 

Patří zde zářivky. Ty se skládají ze skleněné trubice naplněné rtuťovými parami a argonem, a 

ţhavících elektrod. Jejich princip fungování je zaloţen na elektrickém výboji, který je schopen v 

určitém daném prostředí vyvolat záření. Záření je převáţně v ultrafialovém pásmu, které je pro lidské 

oko neviditelné, proto se musí transformovat na viditelné záření. To se provádí pomocí luminoforů, 

které jsou naneseny na vnitřek trubice. [15] 

Zdroje přímo emitující světelné záření  

Do této kategorie patří především LED diody. LED dioda je polovodičová součástka , která při 

průchodu proudu v propustném směru svítí. Detailněji bude její funkce rozebrána v následující 

kapitole o LED diodách. [15] 

2.2.1 Žárovky 

Jsou tvořeny skleněnou baňkou plněnou netečným plynem, například argonem nebo 

kryptonem s příměsí dusíku. Uvnitř baňky najdeme wolframové vlákno, které je připojeno k 

přívodním tyčinkám. Vlákno je v baňce odděleno od kyslíku, aby nedocházelo k rychlému odpařování 

a aby neshořelo. V minulosti se pouţívalo uhlíkové vlákno, ale bylo nahrazeno wolframem, protoţe 

lépe odolává vysokým teplotám. Vlákno má velký ohmický odpor a při průchodu elektrického proudu 

dojde k rozţhavení na vysokou teplotu. Vlákno poté transformuje asi 10 % elektrické energie na 

světlo. Proto řadíme ţárovky k tepelným zdrojům.  

Výhody: 

 jednoduché pouţití, okamţitý start, 

 přesné podání barev - klasická barva světla, 

 nízké pořizovací náklady, velká rozmanitost výkonů a velikostí. 

http://elektross.gjn.cz/soucastky/jeden_prechod/dioda.html
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Nevýhody: 

 nízký měrný výkon 8 - 15 lm/W, 

 ţivotnost kolem 1000 hodin provozu, 

 relativně vysoká povrchová teplota. [17] 

 

2.2.2 Halogenové žárovky 

Jsou speciálním druhem ţárovek. Baňka halogenové ţárovky je menší a wolframové vlákno 

dosahuje vyšších teplot. Při vyšší teplotě se vlákno rychleji odpařuje, coţ by u klasických ţárovek 

vedlo k černání baňky a prasknutí vlákna. Výhodou jsou zde příměsi halového prvku (halogenu) 

v atmosféře baňky, například jódu. Atomy odpařující se z wolframového vlákna směrují ke stěně 

baňky, kde je niţší teplota. A právě zde, místo aby se wolfram ukládal na stěnu, dochází k slučování 

s halogenem na halogenid wolframu. Nově vytvořené molekuly halogenidu wolframu difundují zpět k 

vláknu, kde se rozkládají za vysoké teploty (teploty vlákna) na wolfram a halogenid. Volné atomy 

halogenidu směřují opět ke stěně baňky a atomy wolframu se usazují na chladnější místa vlákna. 

Tento regenerační cyklus se neustále opakuje. Proto mají halogenové ţárovky vyšší ţivotnost neţ 

klasické.  

Výhody oproti žárovkám: 

 měrný výkon 12 - 30 lm/W, 

 2x delší ţivotnost oproti klasické ţárovce. 

Nevýhody: 

 vyšší cena oproti klasickým ţárovkám, 

 ţárovky na malé napětí vyţadují transformátor. [17] 

 

2.2.3 LED dioda 

LED (Light Emitting Diode) neboli světlo vyzařující dioda je polovodičový světelný zdroj 

tvořený jedním přechodem PN. Je zde vyuţíván princip elektroluminiscence, při kterém je vyzařováno 

světelné záření z PN přechodu. V části polovodiče P je přebytek kladných děr, v části N přebytek 

elektronů. Při vytvoření přechodu dojde na rozhraní k rekombinaci volných elektronů s děrami. 

V polovodiči N vznikají záporné ionty akceptorů, v polovodiči P naopak kladné ionty donorů. Tyto 
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ionty jsou pevně vázány do krystalické mříţky, a tudíţ se nemohou pohybovat. Vzniká tak 

vyprázdněná oblast silná asi 1 µm s elektrickým polem, které brání dalšímu protékání elektronů a děr 

do oblasti přechodu PN. Základní funkce je taková, ţe jestliţe zapojíme diodu v propustném směru, 

vzniká v polovodiči působením zdroje elektrické pole, které je orientováno opačně neţ u vyprázdněné 

oblasti. Dochází tak k potlačení oblasti, které bránilo protékání elektronů a děr. Ty při průchodu skrz 

přechod spolu rekombinují. [3] 

Vlivem přiloţeného napětí přecházejí elektrony na vyšší energetickou hladinu, kde pobývají 

různě dlouhou dobu. Po určitém čase se však vrací na původní hladinu, přičemţ vyzáří 

elektromagnetické kvantum – foton. Přechod zpět je samovolný neboli spontánní, proto se tento jev 

nazývá spontánní emise záření. Rekombinací můţeme nazvat děje, kdy volné elektrony ztrácejí energii 

a dostávají se na oběţné dráhy atomů, kde zaniká pár elektron-díra. Při rekombinaci elektronu s dírou, 

odevzdá atom energii rovnou šířce zakázaného pásu (pás mezí valenční vrstvou atomu a vodivostní 

vrstvou). Tato energie můţe buď vyzářit mimo polovodičový krystal, nebo můţe být absorbována, coţ 

se projeví zvýšením teploty. Světelné záření tak opouští destičku ve všech směrech pro něj průhledné. 

[12] 

LED diody mohou mít různé typy přechodů: 

 Homogenní - klasický přechod PN (viz Obrázek 2.1 a). Jsou vyrobeny z jednoho typu 

polovodičového materiálu (např. GaAs) na obou stranách dotovaný příměsemi P a N, 

 Heterogenní - přechod je tvořen ze dvou různých typů polovodičových materiálů (např. GaAs 

a AlGaAs). Tyto přechody obsahují více PN přechodů (viz Obrázek 10 b) a jsou výkonnější 

neţ diody s jedním PN přechodem. [12] 

 

Obrázek 2.1: Ukázka homogenního (a) a heterogenního přechodu (b) 
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Barvy vyzařované LED diodami 

Na tom, jakou barvu světla bude dioda vyzařovat, je určující pouţitý materiál a jeho poměr 

pouţitý při výrobě. Tak například na červeně svítící diodu pouţijeme 35% galliumarsenidu (GaAs) a 

65% fosforu (P). Ţlutě svítící je moţné získat změnou poměru na 15% GaAs a 85% P. Při kombinaci 

těchto poměrů a materiálu se mění délka zakázaného pásu, čímţ se vlastně mění vlnová délka 

emitovaného fotonu. V závislosti na vlnové délce se mění barva vnímaného světla, jak je uvedeno na 

obrázku 1.1 v  kapitole o viditelném světle. Samozřejmě s různou délkou zakázaného pásu je nutné 

dodávat různě barevně svítícím diodám jiné prahové napětí, aby jimi tekl proud a začaly svítit. 

Obrázek 2.2 s VA charakteristikou diod zobrazuje rozdíly v prahovém napětí pro čtyři různé barvy. 

[12] 

 

Obrázek 2.2: VA charakteristika diod pro různé barvy 

Pokud bychom chtěli generovat optické záření bílé barvy, je moţné vyuţít následující 

způsoby: 

 Vyuţití vícebarevných LED (kombinace barev: modrá-ţlutá, modrá-zelená-červená, modrá-

zelená-ţlutá-červená), 

 Pouţitím modré LED a ţlutého luminoforu (např. YAG – yttrium-hliník-granát), 

 Kombinace UV LED a červeno-zeleno-modrého luminoforu atd. [12] 

Výhody oproti vláknovým žárovkám: 

 niţší spotřeba, 

 extrémně dlouhá ţivotnost, 

 měrný výkon od 50 lm/W a více, 

 vyšší spolehlivost.  

Nevýhody: 

 u některých typů vyšší pořizovací náklady, 
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 světlo z bílých LED diod můţe zkreslovat barvy, 

 efektivita provozu LED je velmi závislá na teplotě PN přechodu. [17] 

 

2.2.4 Laserová dioda  

Laserové diody (zkráceně LD) jsou zdroje určené ke generování monochromatického a 

koherentního optického záření. Vyuţívají koncepce přechodu PN. Jejich základ tvoří: 

 aktivní prostředí, 

 rezonátory, 

 zdroj budící energii. 

Jejich princip je podobný jako u LED diod, ale k přechodu elektronu do niţší hladiny 

nedochází samovolně. Přechod je naopak vynucen přítomností nějakého stimulu. Tím můţe být 

například foton s energii rovnou rozdílu energií mezi dvěma hladinami. Tento proces nazýváme 

stimulovaná emise. Ale abychom ji mohli docílit, je zapotřebí splnit podmínku inverze populace. 

Inverze populace vyţaduje větší energetické rozloţení ve vyšší energetické hladině neţ v niţší, proto 

je nutné zajistit buzení elektronů ze základního stavu (optické čerpání, elektrický výboj, atd.). LD jsou 

vícehladinové lasery, tvořené takzvanými metastabilními hladinami. To jsou energetické hladiny, 

vyrobené přidáním vhodné látky do materiálu, které udrţí elektrony delší dobu neţ normální 

energetické hladiny. Díky tomu můţe být splněna podmínka inverze populace a docházet tak ke 

stimulované emisi. LD obsahuje také optické rezonátory (např. Fabry-Perotův rezonátor). Ty se 

většinou skládají ze dvou odrazných ploch v takové vzdálenosti od sebe, aby docházelo ke 

konstruktivní interferenci dané vlnové délky záření (a celistvým sudým násobkům vlnové délky). Neţ 

fotony vyjdou z LD, několikrát se odrazí od odrazných ploch a procházejí tak aktivním prostředím, 

čímţ tak dochází k zesílení stimulované emise. [26] 

Laserové diody produkují záření o vlnové délce 800 – 1600 nm se šířkou pásma 0,5 – 3 nm. 

LD se vyuţívají převáţně v optických komunikacích a medicíně. Nicméně letos automobilový 

výrobce BMW oznámil, ţe je dá do automobilových světlometů. Jejich princip má být postaven na 

speciálních čočkách z fluorescenčního fosforu, které mění infračervené záření na jasné bílé světlo se 

svítivostí aţ 600 metrů. 

Výhody oproti vláknovým žárovkám: 

 vysoká účinnost přeměny elektrické energie na optické záření, 

 moţnost nízkonapěťového napájení. 
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Nevýhody: 

 proud musí být větší jak prahový, jinak se chová jako LED,  

 výstupní výkon je silně závislý na okolní teplotě. [17] 

2.3 Důležité parametry zdrojů 

Světelný tok Φ 

Popisuje šíření světla prostorem. Označuje světelnou energii, kterou zdroj vyzáří za jednu 

sekundu. Jde vlastně o formu výkonu. Jednotkou je lumen (lm), který je definovaný jako světelný tok 

vyzářený zdrojem o svítivosti 1 kandela do prostorového úhlu 1 steradián. [23] 

CRI - Index podání barev Ra  

Index podání barev (color rendering index) je číselný údaj vyjadřující schopnost světelného 

zdroje reprodukovat barvy osvětleného předmětu v porovnání s přirozeným slunečním 

osvětlením. Čím větší bude číslo CRI, tím lepší a kvalitnější bude světlo vyzařované zdrojem, a 

objekty jím osvětlené se budou jevit přirozenější. Číslo 100 vyjadřuje podání barev světla, jaké vzniká 

pod přirozeným slunečním světlem. Při hodnotě 0 nelze rozpoznat barvy osvětleného předmětu. [18] 

Vyzařovací charakteristika 

Patří k důleţitým parametrům světelných zdrojů, protoţe většinou nesvítí do všech směrů 

stejně. Vyjadřuje, jak se v závislosti na odchylce od osy diody mění relativní svítivost diody. Největší 

hodnota relativní svítivostí je 1. 

Dalším důleţitým parametrem, který uvádějí výrobci diod, je tzv. poloviční vyzařovací úhel. 

Jde o úhel vztahující se k vyzařovací charakteristice, při kterém má vyzařování poloviční intenzitu 

(0,5) oproti maximální intenzitě (1). Ostatní intenzita je vyzářena do zbývajícího prostoru (-90 aţ 90 

stupňů, pokud není upraven čočkou). Vyzařovací charakteristika nějakého typu zdroje (červený lalok) 

s polovičním vyzařovacím úlem (zelená přímka z bodu nula) je uvedena na obrázku 2.3. [12] 
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Obrázek 2.3: Vyzařovací charakteristika zdrojů s polovičním vyzařovacím úhlem 

 

Barevná teplota 

Barevná teplota neboli teplota chromatičnosti světla charakterizuje spektrum bílého světla. 

Barva světla odpovídá barvě záření vydávané černým tělesem při zahřátí na danou teplotu (v 

kelvinech). Obrázek 2.4 znázorňuje spektrum barevné teploty světla pro různé zdroje. [18] 

 

Obrázek 2.4: Jednotlivé zdroje v závislosti na jejich barevné teplotě [25] 
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3 Detektory světelného záření  

Za fotodetektory se povaţují zařízení, která měří fotonový tok nebo optický výkon tak, ţe 

přeměňují energii absorbovaných fotonů na formě, kterou můţeme měřit, nejčastěji elektrický signál. 

Převáţná většina detektorů je zaloţena na fotoefektu. Při něm dochází následkem absorpce fotonů 

látkou k elektronovým přechodům na hladinu vyšší energie a k vytvoření pohyblivých nosičů náboje. 

Existují dva druhy fotoefektu:  

 Vnější fotoefekt – světlem generované elektrony se uvolňují do okolí látky (fotoelektronová 

emise), 

 Vnitřní fotoefekt – excitované nosiče zůstávají uvnitř látky a zvyšují její vodivost 

(fotovodivost). [16] 

Fotodioda PN 

Vyuţívají vlastnosti PN přechodu, který je upraven tak, aby na něj mohlo dopadat optické 

záření. Z kapitoly o LED diodách víme, ţe po vytvoření PN přechodu vzniká vyprázdněná oblast 

s vnitřním elektrickým polem. Při připojení diody v závěrném směru se vyprázdněná oblast zvětší. Po 

osvětlení vyprázdněné oblasti dochází za určitých podmínek k přechodu elektronů aţ do vodivostního 

pásu. Elektron zanechává na původním místě díru, tvoří se tak pár elektron-díra. Následně vlivem 

vnitřního elektrického pole v okolí PN přechodu jsou díry přenášeny do oblasti typu P a elektrony do 

typu N. Tím vzniká na kaţdé straně polovodičového přechodu elektrický náboj, který lze detekovat na 

vývodech. Čím víc světla bude dopadat na vyprázdněnou oblast, tím více párů elektron-díra vznikne 

v této oblasti a tím větší proud bude protékat přechodem PN. [12]  

Fotodioda PIN 

Dioda PIN je tvořena přechodem PN, který má slabě dotovanou vrstvu, umístěnou mezi P a N. 

Tato struktura rozšiřuje vyprázdněnou oblast a díky její vlastní vodivosti o velikém odporu se 

dosahuje velké intenzity elektrického pole. Vyšší intenzita elektrického pole zvyšuje rychlost nosičů. 

[12] 

Lavinová fotodioda APD 

Lavinová fotodioda přeměňuje kaţdý dopadající foton na kaskádu pohybujících se párů 

nosičů. Na lavinovou fotodiodu je připojeno velké napětí v závěrném směru. Tím se vytváří silné 

elektrické pole, které způsobuje velké zrychlení elektronů generovaných dopadajícími fotony. Při 

přesunech elektronů dochází v krystalické mříţce k jejich sráţkám s atomy. Důsledkem je vyraţení 
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dalších elektronů a vznik dalších párů elektron-díra. Ty představují sekundární nosiče elektrického 

náboje, které podléhají stejným procesům urychlování a vyráţení. Tento jev je nazýván 

fotonásobením. [12] Lavinový efekt je vyjádřen multiplikačním činitelem, udávající průměrný počet 

párů, které jsou rozděleny po dopadu jednoho fotonu. [26] 

Fotorezistor 

Fotorezistory nebo fotoodpory jsou součástky, které při dopadu světelného záření mění svůj 

odpor. Velikost odporu je nezávislá na směru protékajícího proudu. Fotorezistory jsou z nedotovaného 

polovodičového materiálu a jsou konstruovány tak, aby měly velký poměr odporu za tmy k odporu při 

osvětlení. [12] 

3.1 Vlastnosti fotodetektorů 

Kvantová účinnost 

Určuje, jak malý signál umí fotodetektor ještě detekovat. Kvantová účinnost η je dána 

vztahem (3.1), kde 𝑁𝑒  je počet uvolněných elektronů a 𝑁𝑓  je počet dopadlých fotonů. [26] 

 

𝜂 =
𝑁𝑒

𝑁𝑓
 [−] 

 

(3.1) 

Doba odezvy 

Je určena dobou náběhu fotodetektoru a omezuje operační rychlost všech polovodičových 

fotodetektorů. Doba odezvy je doba, kterou potřebují nosiče náboje k tomu, aby prošly vyprázdněnou 

oblastí. [26] 

 

Citlivost  

Vyjadřuje poměr výstupního proudu fotodetektoru 𝐼𝑓  a přijaté světelné energie P. Citlivost Rc 

je dána následujícím vztahem (3.2). [26] 

 
𝑅𝑐 =

𝐼𝑓

𝑃
 [𝐴/𝑤] 

 

(3.2) 
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3.2 Lidské oko 

Lidské oko je velmi důleţitý orgán, který je citlivý na světlo. Pomocí něj vnímáme různé 

informace z okolí a umoţňuje nám tak vidět. Je přibliţně kulovitého tvaru o průměru 24 mm, který je 

umístěn v dutině umoţňující jeho pohyb do stran. Oko je z biologického hlediska velmi komplikovaný 

orgán, jehoţ části velice úzce spolupracují, aby zprostředkovaly vnímání okolního obrazu. Jeho 

sloţení popisuje Obrázek 3.1. 

 

Obrázek 3.1: Složení lidského oka[10] 

Zrakový vjem vznikne, pokud světelné paprsky vniknou do oka a projdou přes rohovku, oční 

mok a otvor duhovky.  Následně pokračují přes oční čočku, sklivec a dopadnou na sítnici, kde dochází 

ke zpracování světla a jeho přeměně na elektrické impulsy, jeţ jsou pak nervy posílány do mozku. Na 

sítnici jsou uloţeny dva druhy buněk, které jsou citlivé na světlo: tyčinky a čípky. Tyčinky jsou na 

světlo citlivější, vnímají především intenzitu světla, ale všechny barvy vnímají jako šedomodré. 

Naopak čípky jsou méně citlivé, ale rozeznávají barvu světla. Tyto buňky nejsou na sítnici rozloţeny 

rovnoměrně. Ve ţluté skvrně převaţují čípky a s přibývající vzdáleností od ní narůstá počet tyčinek. 

Pro oko je vţdy důleţité zaujmout takovou polohu, aby nejdůleţitější částí obrazu dopadly na ţlutou 

skvrnu. [10] 
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4 Reflexní prvky 

Oblečení s reflexními prvky slouţí jako prvky zvyšující bezpečnost na dopravních 

komunikacích za sníţené viditelnosti. Důleţitou částí jsou právě reflexní prvky, které jsou tvořeny 

takzvanými retroreflektory. Retroreflektory jsou zařízení nebo speciálně upravené povrchy materiálu, 

jenţ odráţí dopadající světlo zpět k jeho světelnému zdroji s minimem rozptylu. Existuje několik typů 

a tvarů retroreflektorů.  

Jedním z nich je koutový odraţeč. Ten je tvořen třemi vzájemně kolmými reflexními 

(odraznými) plochami, které představují jakoby roh krychle. Plochy bývají buď z běţného světlo 

propustného materiálu (např. plast) nebo je na ně nanesena látka s odraznými vlastnostmi 

(postříbření). V této struktuře je zpětný odraz dosaţen úplným zpětným odrazem. [19] Na obrázku 4.1 

je zobrazen koutový odraţeč. Světelné paprsky přicházející z různých směrů, mající červenou a černou 

barvu, dopadají na plochy rohové struktury pod úhlem větším neţ je mezní, a tedy odráţejí se pod 

stejným úhlem (od kolmice dopadové plochy.) Tento jev nastává na všech třech plochách a paprsky se 

odráţejí zpět ke zdroji. 

 

Obrázek 4.1: Znázornění principu odrážení na koutovém odražeči [19] 

Míru odrazivosti světla od materiálu lze popsat pomocí odrazivosti (reflektance). Ta je 

definována podle vzorce (4.1) jako podíl výkonu 𝑃𝑜𝑑𝑟  optického záření odraţeného od tělesa a výkonu 

𝑃𝑑𝑜𝑝  záření dopadajícího na těleso. Čím větší bude odrazivost R, tím více světla bude reflexní materiál 

odráţet.  

 𝑅 = 100 ∙
𝑃𝑜𝑑𝑟

𝑃𝑑𝑜𝑝
 [%] (4.1) 
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V závislosti na povrchu můţe docházet k různým druhům odrazů (viz Obrázek 4.2) a lze tak 

popsat směrové charakteristiky rozptylu od odlišných typů materiálů. 

Typy odrazů: 

a) zrcadlový, 

b) dokonale rozptylový (difuzní), 

c) smíšený, 

d) směrově rozptýlený, 

e) prizmatický. [24] 

 

Obrázek 4.2: Typy odrazů od různých povrchů [24] 
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5 Program LightTools 

LightTools je komerční softwarový nástroj vyvinutý společností SYNOPSYS. Pomocí něj 

můţeme navrhovat, modelovat, analyzovat a optimalizovat rozličné optické součásti či světelné 

zdroje. Grafické prostředí programu umoţňuje modelovat a zobrazovat jak v 2D, tak v 3D. Základní 

funkcí je vypočítání a zobrazení cest optických paprsků. [20] LightTools pouţívá metodu Monte Carlo 

pro vytvoření modelu skutečného systému se stejnými pravděpodobnostními charakteristikami, jako 

má reálný systém. [21] Pomocí této metody se vypočítává vliv optických a mechanických prvků na 

geometrické šíření světla. Také určuje osvětlení a rozvrţení intenzity na různých površích přijímačů, 

ať uţ z jednoho nebo více zdrojů. [20] LightTools se skládá z několika modulů: 

Core modul – poskytuje 3D grafické prostředí pro návrh a vizualizaci opto-mechanických 

součásti. Zahrnuje i moţnost specifikace vlastnosti materiálů. Zároveň obsahuje různé knihovny, jako 

například světelné zdroje LED, které odpovídají reálným LED diodám. Tento modul je plně 

integrován pro všechny ostatní moduly. 

Illumination modul – umoţňuje simulovat a analyzovat způsob průchodu světla skrz optické a 

mechanické části modelu. Poskytuje přesné předpovědi intenzity osvětlení, světelného toku a 

svítivosti. Zahrnuje zdroje a přijímače. 

Optimalization modul – pomocí různých proměnných a parametru objektů lze automaticky 

zlepšit výkon prakticky jakéhokoli typu osvětlovacího systému. Nahrazuje tak ruční řešení, které by 

trvalo mnohonásobně déle. 

Advanced Physics modul – rozšiřuje schopnosti modelování programu LightTools, například 

o aplikaci pro řezání hran (optických čoček, atd.).  

SolidWork Link modul – propojuje vytvořené objekty v LightTools s nástrojem 3D 

SolidWorks, kde lze popsat jejich vlastnosti a parametry. 

Data Exchange modul – umoţňuje vyexportovat navrţené modely do jiných formátů, které 

lze dále upravit nebo popsat (CAD, CATIA V4 a V5, atd.) [22] 

Představení pracovního prostředí programu LightTools 

Pracovní prostředí programu povaţuji za jednoduchou a přehlednou. Je členěna do několika 

bloků a záloţek. Kaţdý z bloků plní určitou funkci a se základní znalostí angličtiny se v nich lze 

snadno vyznat. Navíc některé prvky jsou popsány obrázkovými ikonami, které dávají tušit, jaká 

funkce se pod nimi ukrývá. Obrázek 5.1 znázorňuje pracovní plochu programu LightTools. 
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Obrázek 5.1: Pracovní prostředí programu LightTools 

Bloky: 

1. Představuje hlavní textovou nabídku, kterou vídáme téměř u všech aplikací z prostředí 

Windows (File, Edit, Insert, atd.). Dále zde najdeme speciální funkce, které nabízí program 

LightTools: 

View – všechny moţnosti týkají se zobrazení. Umoţňuje měnit zobrazení z 3D na 2D. 

3D objekty lze zobrazit třemi způsoby: wireframe, solid, translucent. Při aktivním zobrazení 

wireframe jsou objekty reprezentovány prostřednictvím bodů (vektorů) a jejich spojnic (hran) 

bez ohledu na viditelnost. Mód solid dovoluje zobrazit objekty tak, jak bychom je viděli 

doopravdy. Translucent mód také zobrazuje modely jako ve skutečnosti, ale s určitou 

průhledností, proto můţeme ze všech pohledů vidět i ostatní, normálně neviditelné hrany. 

Další funkcí je rozdělení pracovní plochy na čtyři části, přičemţ v kaţdé části si lze 

prohlédnout model z různých úhlů. 

Ray Trace – pouţíváme - li světelné zdroje, tak v této poloţce lze nastavit parametry 

pro simulaci (např. počet světelných paprsků v simulaci). 

Analysis – v případě aplikací se zdroji a přijímači se zde nabízí moţnost zobrazit 

výsledky simulací pomocí grafů a tabulek. 
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Optimization – jak uţ bylo zmíněno, program LightTools obsahuje modul pro 

optimalizaci objektů. Umoţňuje vybrat optimalizační funkce a parametry. Samozřejmostí jsou 

i výsledky a návrat změn do původního stavu před optimalizací. Optimalizace pracuje se 

dvěma druhy enginů – alternativní a standardní. 

Standard je vhodný pro většinu optimalizačních procesů. Alternativní se pouţívá 

všude tam, kde se setkává standardní engin s problémy a musí u ní být vţdy pouţita nějaká 

z předdefinovaných funkcí.  

Photoreal – pomocí této nabídky dostaneme moţnost zobrazení námi vytvořeného 

modelu z určitého úhlu jakoby kamerou. 

2. Systémový navigátor - usnadňuje procházení jednotlivými prvky v modelu. 

3. Soubor ikon, představující výběr funkcí z hlavní nabídky. Slouţí k rychlé manipulaci a 

nastavování pracovního plochy.  

4. Nabídka hlavních nástrojů k tvorbě a úpravy objektů. Tvoří ji šest kategorií: 

 Elements – nástroj pro tvorbu elementů jako například čoček, reflektorů nebo krychlí atd., 

 Mechanical – nástroj pro tvorbu mechanických objektů, 

 2D objects – pomocí něj je moţné vytvářet vysvětlivky, 

 Modifyind – nástroj pro úpravu objektů (výběr, přesun, spojování objektů atd.), 

 Viewing – moţnost úpravy, přesunu osy USS (UCS), změna pohledu atd., 

 Ray tracing – tato kategorie obsahuje nástroj pro trasování paprsků, vytváření zdrojů a 

přijímačů. 

5. Kaţdá z výše uvedených kategorií má svoji podkategorii. Ty slouţí k roztřídění specifických 

funkcí a ke snadnějšímu hledání. 

6. Výpis všech funkcí ke kaţdé podkategorii. 

7. Souřadnice určující polohu v prostoru pracovního plochy. 

8. Informační konzole, které vypisují textově různé vykonané akce a jejich výsledky, například 

simulací nebo optimalizací. 

9. Pracovní plocha s počátkem soustavy souřadnic. Zde probíhá vytváření objektů a modelů. 

Orientace v prostoru je definována pomocí souřadnic x, y, z a úhly α, β, γ. 
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6 Návrh a optimalizace světelného děliče pro 

automobilové LED světla 

Jedním ze zadaných doplňujících úkolů bylo vytvoření světlovodu, jehoţ účelem je rozdělovat 

světelný svazek na čtyři samostatné výstupy. Všechny výstupy mají mít stejný světelný tok a intenzitu 

osvětlení, tváří se tedy jako samostatné světelné zdroje. 

Výhodou takového světlovodu by byla moţnost nahrazení čtyř LED diod pouze jednou diodou 

a světlovodem (viz Obrázek 6.1), čímţ by se sníţila spotřeba elektrické energie a zároveň by odpadla 

nutnost zapouzdření několika diod zvlášť (kvůli tepelné stabilizaci). 

 

Obrázek 6.1: Ukázka principu světlovodu s funkcí děliče světelného toku 

Zadaným světlovodem, na kterém se prováděly úpravy, byla plná trubička z průhledného 

plastu. Povolené rozměry a parametry trubičky jsou uvedeny v tabulce 6.1. Návrh byl prováděn 

v programu LightTools pomocí 3D modelování. 

 

Tabulka 6.1: Vlastnosti trubičky určené k modelování světlovodu 

Materiál Polykarbonát Polymethylmetakrylát 

Index lomu n 1,584 1,490 

Propustnost T [%] 89 92 

Průměr d[mm] 8 – 16 8 - 16 

 

6.1 Modelování trubičky 

Prvním krokem k vytvoření trubičky bylo představit si, jak by měla vypadat v automobilovém 

světle. Při pozorování dnešních světel v autech zjistíme, ţe světelné zdroje svítí ve směru jízdy auta, 
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tedy dopředném. Stejným směrem bude vyzařovat světelný zdroj – LED dioda. Jelikoţ výstupy 

z trubičky mají osvětlovat vozovku před autem, bylo zapotřebí ji ohnout.  

Postup vytvoření ohnuté trubičky v prostředí LightTools byl následující. Z bloku 4 byla 

vybrána kategorie Elements – podkategorii 3D objects – Cylinder (válec). Na pracovní ploše se 

nejprve vynese průměr válce (16 mm) a délka (10 mm). V parametrech válce je vhodné upravit pozici 

v prostoru (x,y,z) na (0,0,0) a nastavit všechny úhly (α,β,γ) na 0 stupňů. Následně byl ze stejné 

kategorie 3D objektů vybrán toroid a umístěn do pracovní plochy. Důleţité bylo nastavit jeho 

minoritní poloměr na 8 mm, majoritní poloměr na 12 mm a výsečový úhel na 70 stupňů. Výsečový 

úhel se bude odvíjet od toho, jak moc chceme trubičku zahnout. Souřadnice toroidu by měly 

navazovat na válec, tedy (0,10,20) a úhly v prostoru (-90,90,0). Přidáním dalšího válce o stejném 

průměru jako u prvního a úhlu α = 70° je moţné zahnutou trubičku sestrojit. Dosud vytvořené objekty 

se chovají samostatně, mají vlastní materiálové parametry. Z bloku 4 byla pouţita funkce Modifying – 

Selection – More a postupně byly označeny všechny objekty. Následně pouţitá funkce Modifying – 3D 

editing – Union všechny objekty spojí v jeden. V bloku 2 pomocí nabídky Properties lze změnit nově 

vytvořenému objektu název na trubicka. Dalším krokem je nastavení typu materiálu. Tuto moţnost 

obsahuje opět nabídka Properties – záloţka Material. V rolovací liště catalog byl zvolen řádek plastic 

a v rolovací liště material PMMA (neboli polemythylmetakrylát). Nyní měl materiál trubičky správný 

index lomu. 

Po zahnutí následovalo zjišťování, jak se světelné paprsky budou v trubičce chovat. Pro tento 

test lze vyuţít funkci z kategorie Ray Tracing – NS RayTrace – NS GridFromPoint. Jde o soubor 

paprsků vycházejících z jednoho bodu pod různými úhly v prostoru (bodový zdroj). Tento prvek byl 

umístěn 0,1 mm před začátek trubičky s nastaveným vyzařovacím úhlem na 160°. Na obrázku 6.2 a) je 

vidět výsledek. Z obrázku lze pozorovat, ţe paprsky šířící se ohybem jsou částečně vyzářeny ven. 

Tento jev je dobře známý u optických vláken při makroohybech. Nicméně u automobilových světel 

tohoto typu není přijatelný. Je tak ztrácen optický výkon a navíc se tvoří neţádoucí výstup z trubičky.  
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Obrázek 6.2: Zahnutí trubičky 

Proto byl následně měněn majoritní poloměr r ohybu toroidu. Při r = 100 mm jiţ nedocházelo 

ke ztrátě optického výkonu, ale ohyb byl dost velký a vystupující světlo hodně rozptýlené, viz 

Obrázek 6.2 b). Z tohoto důvodu jsem se rozhodl paprsky vyzářené ze zdroje co nejvíce srovnat neboli 

udělat rovnoběţné, tak aby pozdější manipulace byla co nejjednodušší. Vyuţil jsem proto funkci 

optických čoček a parabol, které se pouţívají ve světelných zdrojích k tomu, aby bylo světlo 

v dopředném směru co nejintenzivnější. Trubičku jsem podrobil úpravám, které uvádím 

v následujících odstavcích. 

Byla vytvořena částečná parabola pomocí funkce Elements – 3D Objects – SkinnedSolid. 

V nastavení byla zvolena poloha (0,0,0), kruhový profil, Skinning mode jako Bezier, front side 

na délku 2 mm a rear side na 8 mm. Dále byla pouţita funkce  Elements – 3D Objects – 

CPCRevolvedSolid a Elements – Place Singlet – Sketch4PtLens. Prvním příkazem byl vynesen válec 

se zvětšujícím se průměrem, druhý příkaz pak vytvořil čočku. Po nastavení parametrů uvedených 

v tabulce 6.2 se čočka otiskla do menší strany válce za pomocí funkce Modifying – 3D editing – 

Substract. Ta odstraňuje z prvního zvoleného objektu část, která je tvořena průnikem s druhým 

zvoleným objektem. Takto vzniklý válec byl umístěn na souřadnice (0;0;5,65). Vnořená část v 

parabole se příkazem Substract od ní odečetla. Výsledek je zobrazen na obrázku 6.3. 
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Tabulka 6.2: Vlastnosti a souřadnice objektů určených k modelování 

 CPCRevolvedSolid Elements-Place Singlet 

Souřadnice (x,y,z) (0;0;5,65) (0,0,4) 

Úhly(α,β,γ) (-180,0,180) (0,0,180) 

Specifické vlastnosti Input size = 4 mm 

Output size = 3 mm 

Output angle = 5° 

Circular = 4 mm 

Thickness = 4 mm 

Front surface shape – conic 

Conic constant = -4 

Radius = 2 

Concavity – convex 

 

 

Obrázek 6.3: Návrh vstupní části trubičky 

Z obrázku 6.3 je patrné, ţe takto vzniklý otisk v parabole srovnal část paprsků vystupujících z 

bodového zdroje (přibliţně 25°). Následovala srovnání zbytku paprsků stěnami částečné paraboly. 

Byly přidány další testovací paprsky přes příkaz NS GridFromPoint v bodě (0,0,0) s úhlem v prostoru 

(40,0,0) a vyzařovacím úhlem 70 stupňů. Na obrázku 6.4 a) jsou prezentovány jako modré paprsky 

vycházející z jednoho bodu. Díky nim byly ručně poupraveny parametry paraboly (viz tabulka 6.3 

uprostřed). Paprsky byly nyní téměř rovnoběţné aţ na ty, které nejvíce vyzařovaly do stran, viz 

Obrázek 6.4 b). Proto se zavedla kruhová vloţka z materiálu absorbujícího světelné záření. Ta 

odstraňuje neţádoucí paprsky, viz Obrázek 6.4 c). Vloţka se vytvořila odečtením dvou průměrově 

odlišných válců od sebe (příkaz Substract). Umístěna byla na souřadnice (0,0,0) a detailněji ji popisuje 

obrázek v příloze A.  
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Obrázek 6.4: Úprava vstupní části trubičky pro srovnání paprsků 

Tabulka 6.3: Parametry paraboly důležité pro optimalizaci a výsledky po optimalizaci 

Typ parametru Parabola před optimalizací Parabola po optimalizaci 

Length [mm] 11,5 11,675 

Weight 0,2 0,1973 

Position 0,01 0,0518 

Size [mm] 5,7 5,8225 

Front size [mm] 1,7 1,7829 

Rear Size [mm] 8 8 

Number of profiles 15 15 

 

Takto je zhotovena vstupní srovnávací část, ale bylo nutné ji otestovat na reálném zdroji. 

Z hlavní nabídky je vybráno záloţka Tools – LED library. V následně otevřeném okně se nachází 

nabídka LED diod od několika výrobců. K testování se nejvíce hodí dioda od výrobce OSRAM - typ 

LEU W-D1W1-01. Její vlastnosti, včetně vyzařovací charakteristiky, jsou uvedeny v obrázku 6.5. 

Kliknutím na Create LED se vloţí do pracovní plochy. 

 

Obrázek 6.5: Vlastnosti zvoleného typu LED diody 

Je nutné si uvědomit, ţe skutečné zdroje světla není moţné povaţovat za bodové zdroje, neboť 

světlo vychází současně z mnoha bodů (podle velikosti čipu diody). Nebylo by zcela adekvátní vyuţít 
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nastavení paraboly pro bodový zdroj. Pro tuto příleţitost lze vyuţít optimalizační nástroje programu 

LightTools. Z kategorie Elements – Dummy Surfaces je zvolen příkaz Dummy Plane. Ten vytváří 

ploché roviny, které lze pokrýt detektory. Rovina je vynesena do pracovní plochy o libovolné délce, 

ale tak, aby pokrývala výstup z paraboly. Po kliknutí pravým tlačítkem myší na rovinu se zobrazí 

nabídka, ze které je vybráno Add Surface Receiver, čímţ je vytvořen detektor.  

Dalším krokem je výběr optimalizační funkce, z hlavní okenní nabídky je pouţita záloţka 

Optimization, Add Merit Function a Collimate. Ta pomáhá usměrnit paprsky do rovnoběţného stavu. 

V nově otevřeném okně je zvolen název „kolimace“ a vytvořený detektor. Nutné je přidat důleţité 

parametry paraboly (červeně označeny v tabulce 6.3). Ty se přidají vţdy kliknutím na daný parametr v 

Properties pravým tlačítkem a zvolením Add Optimization Variable. V nabídce Optimization – Input 

jsou uvedeny všechny zapnuté optimalizační funkce, proměnné parametry, počet cyklů opakování, 

odchylka výsledků a také druh enginu, jaký je pouţit. Počet cyklů je zvolen na 20, odchylka na 

0,001 % a engine alternativní. Před samotnou optimalizací je nutno nastavit počet paprsků pro 

simulaci: Ray Trace – Simulation Input – Total Ray Trace = 500. Příkaz z hlavní nabídky 

Optimization – Optimize spustí optimalizaci. Výsledek je uveden v tabulce 6.3 vpravo.  

Přidáním dříve navrţeného toroidu (s majoritním poloměrem 12 mm) a válce o délce 160 mm 

k jiţ vytvořenému objektu paraboly vznikne základ pro další úpravy. Aby paprsky doputovaly na 

konec trubičky v rovnoběţném stavu, je ohyb upraven rovinnou deformační plochou pod úhlem 35 

stupňů. Toho je docíleno pouţitím příkazu Modifying – 3D editing – TrimSolid. TrimSolid odstraní 

cokoli v rovině, co se nachází od vynesení počátečního bodu a její kolmice. Souřadnice řezu jsou 

(0,1,22) a úhly (125,0,0). Na obrázku 6.6 je zobrazeno, jak vypadá trubička po předchozích úpravách a 

současně ukazuje, jak procházejí paprsky od začátku ke konci trubičky.  
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Obrázek 6.6: Průchod paprsků upravenou trubičkou 

Následující krok pro vytvoření děliče světla obsahoval návrh deformačních ploch neboli 

otisků v trubičce tak, aby byly paprsky vyvázány do určitého směru na čtyřech místech. Testováním se 

zjistilo, ţe nejlepším profilem otisku byla část kruţnice. Na obrázku 6.7 vpravo nahoře je uvedeno, jak 

vypadal výstup z tubičky, pokud byl rovný profil otisku veden pod úhlem 121,5°. Paprsky se od otisku 

odráţely a dopadaly na zakřivený povrch světlovodu, kde se lámaly do jednoho bodu, takzvaného 

ohniska. V případě zahnutého profilu vycházely paprsky v přibliţně rovnoběţném tvaru, viz Obrázek 

6.7 v pravém dolním rohu.  

 

Obrázek 6.7: Deformační zóna pro vyvázání světelného toku z trubičky a její profil 

Základ pro zářezy vţdy tvořila funkce SkinnedSolid (profile type – rectangular, skinning 

mode – bezier a několik TrimSolid. Byly jim nastaveny vhodné vlastnosti a funkcí Substract se otiskly 

do trubičky. Pro získání vhodně zakřivených profilů se opět vyuţila optimalizační funkce Collimate a 
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přijímač umístěný před výstup. Postup byl totoţný jako při optimalizaci paraboly s jedním rozdílem, a 

to výběrem proměnných parametrů. Zde hrála roli pouze plocha stýkající se s paprsky. Z vlastností 

SkinnedSolid to byla velikost Size v záloţce X Bezier Curve. Po optimalizaci vypadal výstup jako na 

obrázku 6.8. 

 

Obrázek 6.8: Výstup světelného toku pomocí deformační zóny po optimalizaci 

O šířce a poloze otisků rozhodovalo mnoţství vyvázaného světelného toku z trubičky. Zvolená 

dioda dodávala do světlovodu světelný tok o velikosti 150 lm. Pouţitím kruhové vloţky došlo ke 

ztrátě 3,68 lm. To znamená, ţe na kaţdý ze čtyř výstupů zbývá 36,58 lm. Při návrhu bylo nutno počítat 

s určitou rezervou, a proto byl kaţdý výstup optimalizován na 35 lm.  

Deformační zóny čtyř výstupů byly uspořádány následovně (viz Obrázek 6.9 podle čísel): 

1. První – pravá strana tubičky, šířka 𝑑𝑝 = 12 𝑚𝑚. Vyvazuje část světla v přední části trubičky. 

2. Druhý – levá strana trubičky, šířka 𝑑𝑝 = 9 𝑚𝑚. Vyvazuje část světla v zadní části trubičky. 

3. Třetí – skrz celou trubičku, šířka 𝑑𝑝 = 7,5 𝑚𝑚. Vyvazuje část světla v prostřední části 

trubičky. Navíc byla tato deformační zóna prodlouţena a zakončena do špičky (úhel β = ±40°) 

z důvodu svodu krajních, dosud nevyuţitých paprsků, viz Obrázek 26 b).  

4. Čtvrtý – téměř skrz celou trubičku, šířka 𝑑𝑝 = 7,85 𝑚𝑚. Byl vytvořen ze tří stejně širokých 

částí, lišících se pouze ve velikosti zakřivení profilu. 

Kromě čtyř výstupů obsahovala trubička ještě další pomocné deformační plochy (viz Obrázek 

6.9), které pomáhaly správně rozdělit světelný tok.  

5. Přední otisk – čím více vlevo od přední strany trubičky je otisk výstupu, tím menší je moţná 

jeho šířka (paprsky se začnou odráţet od povrchu trubičky pod úhlem větším neţ mezním 
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a tudíţ nedochází k vyzáření některých paprsků). Výřez č. 5 umoţňuje výstupu č. 2 větší šířku 

𝑑𝑝  a také díky němu nemusí mít zakřivený profil. 

6. Horní a spodní otisk – pod úhlem β = - 42° tvoří plochy, od kterých se okrajové paprsky 

odráţí na upravený výstup č. 3, který dále posílá paprsky na střed trubičky. 

 

 

Obrázek 6.9: Výsledný model světlovodu s deformačními zónami 

Poslední částí bylo upravování zakřivení profilů tak, aby všechny výstupy dávaly stejnou 

intenzitu osvětlení. Vzhledem k tomu, ţe otisk u výstupu č. 2 neměl ţádné zakřivení, bylo přijato jeho 

osvětlení jako referenční. Ostatní výstupy se tedy přizpůsobovaly referenčnímu. Nastavování 

probíhalo ručně pro 1 milion simulačních paprsků. 



 

Návrh a optimalizace světelného děliče pro automobilové LED světla 

 

 

 

- 38 - 

 

6.2 Výsledky modelování - simulace 

Výstupní část trubičky byla osázena několika detektory. Protoţe kaţdý z výstupů se měl 

chovat jako samostatný zdroj, byly detektory umístěny vţdy do stejné vzdálenosti od něj. Schéma 

s rozloţením detektorů a směr vyzařování paprsků z výstupů je znázorněn v příloze B.  

Body měření 

a) Měření rozdělení světelného toku 

b) Měření maximální intenzity osvětlení 

Postup měření 

Světelný tok se měřil co nejblíţe u výstupu, naopak intenzita osvětlení se měřila ve 

vzdálenosti 10 a 13 cm. Kromě detektoru celkovy_vystup_2 byly všechny umístěny kolmo ke směru 

vyzařování. Měření probíhalo za pomocí simulace v LightTools s jedním milionem paprsků 

vycházejících ze zvolené led diody uvedené výše. LightTools umoţňoval zobrazit výsledky i formou 

mnoha grafů, některé z nich budou uvedeny v příloze D. 

a) Měření rozdělení světelného toku 

Tabulka 6.4: Naměřené hodnot pro Světelný tok 

Výstup Detektor Světelný tok [lm] Cílová hodnota Odchylka 

1 out1 34,98 35,00 0,02 

2 out2 35,00 35,00 0,00 

3 out3 35,01 35,00 -0,01 

4 out4 35,03 35,00 -0,03 

 

Z tabulky 6.4 vyplývá, ţe celkově bylo pomocí deformačních ploch vyvázáno 140,2 lm. 

Nevyuţito bylo 6,3 lm a utlumeno kruhovou vloţkou 3,68 lm. 

b) Měření maximální intenzity osvětlení 

Intenzita osvětlení Ev je definována podílem světelného toku a obsahu plochy S, na kterou 

dopadá. [23] Plocha detektorů pro jednotlivé výstupy byla 0,0175 𝑚2, plocha velkého detektoru pro 

celkový pohled na všechny výstupy byla 0,035 𝑚2. 
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Tabulka 6.5: Naměřené hodnoty pro maximální intenzitu osvětlení ve vzdálenosti 10 cm  

Výstup Detektor 

Max. hodnota intenzity 

osvětlení [lx] Cílová hodnota Odchylka 

1 out_5 103223,40 103300,00 -76,60 

2 out_6 103300,06 103300,00 0,06 

3 out_7 103468,10 103300,00 168,10 

4 out_8 103434,62 103300,00 134,62 

 

Tabulka 6.6: Naměřené hodnoty pro maximální intenzitu osvětlení ve vzdálenosti 13 cm 

Výstup Detektor 

Max. hodnota intenzity 

osvětlení [lx] Cílová hodnota Odchylka 

1 5_1 79037,16 79084,00 -46,84 

2 5_2 79084,70 79084,00 0,70 

3 5_3 78800,34 79084,00 -283,66 

4 5_4 79375,40 79084,00 291,40 

 

Z porovnání dvou výše uvedených tabulek lze zjistit, ţe se odchylky od cílových hodnot 

zvětšují při zvětšující se vzdálenosti detektorů od zdrojů. 

 

Obrázek 6.10: Rozložení intenzity osvětlení jednotlivých výstupů 
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Obrázek 6.10 popisuje rozloţení intenzity osvětlení. Od středu detektoru strmě klesá intenzita 

osvětlení. Dále lze zjistit, ţe výstupy jsou si velmi podobné aţ na výstup vpravo nahoře (detektor 

out_8), jehoţ špička je trochu zploštělá (viz také Příloha D.3).  

 

 

Obrázek 6.11: Celkový pohled na intenzitu osvětlení ze všech výstupů 

Detektor byl umístěn do vzdálenosti 6,6 cm od konce trubičky a jeho poloha byla kolmá 

vzhledem ke směru vyzařování. Obrázek 6.11 ukazuje, jak vypadá intenzita osvětlení všech výstupů. 

Jelikoţ trubička je zahnutá pod úhlem 70 stupňů, byly výstupy z ní v různých  vzdálenostech od 

detektoru. Proto na výše uvedeném obrázku lze pozorovat postupný úbytek intenzity osvětlení 

(odshora směrem dolů). V příloze D jsou pak přiloţeny podobné grafy, které popisují intenzitu 

osvětlení všech výstupů.  
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Obrázek 6.12: Celkový pohled na intenzitu osvětlení ze všech výstupů s nakloněným 

detektorem 

Obrázek 6.12 opět ukazuje rozloţení intenzity osvětlení, tentokrát ale bere v úvahu zešikmené 

zahnutí trubičky.  Rozloţení intenzity osvětlení je velmi podobné. Z toho lze usoudit, ţe se výstupy 

chovají jako podobné samostatné zdroje, které jsou umístěny v různých vzdálenostech. 

Zhodnocení 

Cílem bylo navrhnout a vymodelovat trubičku, která by dělila světelný tok z jednoho zdroje na 

čtyři. Z naměřených hodnot při simulaci je patrné, ţe pro rozdělení bylo vyuţito 93,46 % světelného 

toku. Zbylých 6,54 % tlumí kruhová vloţka nebo prochází skrz celou trubičku. Dále bylo zjištěno, ţe 

intenzita osvětlení se s narůstající vzdálenosti od jejich zdrojů nepatrně mění. To znamená, ţe 

rozloţení světelné intenzity není u všech zdrojů naprosto stejné, to je moţné vyčíst z výše uvedených 

grafu nebo grafů v příloze D. Jednou z moţných příčin je, ţe skutečné zdroje světla nejsou bodové 

zdroje. Světlo vychází z větší plošky a svítí do různých směrů, čímţ je obtíţnější světlo uspořádat do 

rovnoběţných paprsků. Teoreticky je moţné, ţe lidské oko rozezná rozdíl mezi vedle sebe umístěnými 

světelnými zdroji, pokud se intenzita osvětlení liší o 100 lx. Nicméně trubička je zešikmená a výstupy 

z ní jsou v různých vzdálenostech od detektoru (nebo pozorovatele). To znamená, ţe pozorovatel je 

uvidí tak, jak je uvedeno na obrázku 6.11, s ubývající intenzitou osvětlení směrem odshora dolů. Tudíţ 

by bylo moţné rozdíl několika desítek luxů zanedbat. 
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7 Měření odrazivosti od různých oděvních materiálů 

Odrazivost je poměr odraţeného a dopadajícího výkonu optického záření a udává, kolik světla 

se odráţí od určitého typu materiálu. Odraz světla byl popsán v kapitole 1.1.2 a 4, ale pokud se 

zaměříme na typické oděvní materiály, tak zjistíme, ţe nesplňují ideální podmínky pro odraz. Jejich 

povrch není dokonale hladký, a tudíţ můţe docházet k různým typům odrazů. Pro zjištění a změření 

odrazivosti byla sestavena soustava obsahující zdroj, detektor, pohyblivé součásti a úchytné prvky (viz 

Obrázek 7.1). 

Schéma měření 

 

Obrázek 7.1: Navržená soustava pro měření odrazivosti 

Na pohyblivém rameni byla umístěna fotodioda, která snímala odraţené optické záření od 

materiálu umístěného v úchytném prvku. Rameno šlo vychylovat do stran a měnila se tak poloha 

fotodiody při zachování stejné vzdálenosti od materiálu. Takto byl měřen odraţený optický výkon od 

povrchu materiálu v různých úhlech. Nevýhodou této soustavy byla nemoţnost změřit odraţený výkon 

přímo ve zpětném směru ke zdroji (při úhlu 0 stupňů), protoţe světlo dopadalo na zadní stranu 

fotodiody. Skutečná měřící soustava je zobrazena v příloze F. 

Použité přístroje: 

 Osram LED dioda LEU W-D1W5 (400-750 nm), ultrabílá (barevná teplota ~ 5500 K), 

 Laserová dioda (632 nm), 

 Ocean optics LS-1 halogenová ţárovka (360 - 2500 nm), barevná teplota 2800 K, 

 Fotodioda S120B (400 - 1100 nm) s velikostí snímací plochy 9,5 mm a měřicí přístroj 

ThorLabs. 
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Použité materiály: 

 Reflexní páska ţlutá – bezpečnostní svinovací reflexní páska s moţností upnutí kolem rukou 

nebo nohou. 

 Reflexní pruhy u vesty – jsou stříbrnošedé barvy, vyuţívají se např. jako bezpečnostní, 

záchranná bezpečnostní vesta do auta, pro cyklisty, pro chodce, pro práci venku a na stavbách.  

 Bavlněné triko bílé 

 Bavlněné triko tmavě modré 

 Polyesterová vesta ţlutá 

 Polyesterová bunda černá 

Postup měření 

Po sestrojení měřicí soustavy byl vţdy do stejné vzdálenosti od odrazné plochy umístěn 

světelný zdroj (LED, halogenová ţárovka, LD). Do uchycovacího prvku se vţdy připevňoval materiál 

(dva typy reflexních prvků a čtyři typy oděvních materiálů), u kterého se zjišťovala charakteristika 

odrazivosti. Nejprve se změřil dopadající výkon světelného záření a poté odraţený v různých úhlech 

od roviny dopadu. Pohyblivé rameno s fotodiodou bylo posouváno po pěti stupních. Fotodioda 

snímala světelné záření v rozsahu vlnových délek 400 aţ 1100 nm, ale měřicí přístroj dovoloval 

zobrazit pouze určitou vlnovou délku. Na měřicím přístroji tak byla nastavena vhodná (z hlediska 

laserové diody) vlnová délka λ = 600 nm. U ostatních světelných zdrojů byla tato hodnota zachována 

z důvodu konstantních podmínek měření pro všechny zdroje. Měření bylo několikrát opakováno pro 

sníţení chyby měření a probíhalo v temné komoře. 

7.1 Porovnání odrazivých vlastností různých typů materiálu 

Pro zjištění směrové charakteristiky u různých materiálů bylo nejvhodnější vyuţít zdroj 

s úzkým světelným svazkem, proto jako světelný zdroj byla pouţita laserová dioda. 

Dopadající výkon optického záření 𝑃𝑑𝑜𝑝  z laserové diody: 

𝑃𝑑𝑜𝑝 = 7,5 𝑚𝑊 

Z níţe uvedené tabulky Tabulka 7.1:  Odraţený výkon světelného záření od oděvních 

materiálů lze vyčíst, ţe odraţený optický výkon se pohyboval v jednotkách µW, z čehoţ vyplývá, ţe 

odrazivost R byla v přímém zpětném směru ke zdroji přibliţně 0,022 % a menší. Nejvíce se světlo 

odráţelo od materiálů se světlou barvou. Od tmavých barev se naopak odráţelo minimum nebo ţádné 

světlo.  
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Tabulka 7.1:  Odražený výkon světelného záření od oděvních materiálů 

 
Podr [µW] 

Úhel [°] Vesta Triko tmavě modré 
Triko 

bílé 
Bunda černá 

40 0,92 0 0,84 0 

35 1,02 0 0,84 0 

30 1,08 0 0,84 0 

25 1,16 0 0,88 0 

20 1,3 0,02 0,88 0 

15 1,44 0,04 0,9 0 

10 1,58 0,1 0,9 0 

5 1,54 0,1 0,92 0 

-5 1,56 0,1 0,9 0 

-10 1,5 0,08 0,9 0 

-15 1,24 0,06 0,88 0 

-20 1,12 0,02 0,88 0 

-25 1,02 0 0,82 0 

-30 0,98 0 0,8 0 

-35 0,92 0 0,8 0 

-40 0,88 0 0,8 0 

 

 

Obrázek 7.2: Graf popisující relativní směrovou odrazivost od oděvních materiálů 
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Obrázek 7.2 znázorňuje relativní směrovou odrazivost od typických oděvních materiálů. Grafy 

byly sestaveny tak, aby bylo moţné zjistit relativní procentuální odrazivost v určitých směrech 

vzhledem k odraţenému světlu v přímém zpětném směru ke zdroji, které představuje 100 %. U ţluté 

polyesterové vesty je moţné pozorovat znatelný pokles odrazivosti v rozmezí ±30°. Strmost křivky 

postupně klesá směrem do stran. Z toho lze usoudit, ţe směrová charakteristiku rozptylu odraţeného 

světla je smíšená. Smíšený odraz je znázorněn na obrázku 4.2 c). Křivka pro bavlněné triko bílé barvy 

mírně klesá s rostoucím úhlem natočení. Směrovou charakteristiku relativní odrazivosti tohoto 

materiálu lze nazvat jako difuzní. Je to tedy téměř dokonalý rozptylný materiál (viz Obrázek 4.2 b). 

Nicméně u stejného materiálu tmavě modré barvy je křivka relativní odrazivosti mnohem strmější. To 

je způsobeno právě tmavým odstínem barvy. Tmavé barvy odráţejí mnohem méně světla a 

s rostoucím úhlem natočení je světlo kvůli nízkým hodnotám hůře změřitelné. Směrová charakteristiku 

rozptylu odraţeného světla by tak šla popsat jako směrová (viz Obrázek 4.2 d). 

Tabulka 7.2:  Odražený výkon světelného záření od reflexních prvků 

 
Podr [µW] 

Úhel [°] Vesta Pásek 

30 0,54 0,84 

25 0,76 1,18 

20 1,18 1,48 

15 2,04 2,32 

10 4,38 7,82 

5 14,62 51,7 

-5 14,58 48,62 

-10 4,22 6,8 

-15 2,02 2,18 

-20 1,14 1,38 

-25 0,76 1,1 

-30 0,5 0,96 

 

Z tabulky 7.2 lze vyčíst, ţe se odraţený optický výkon pohybuje v desítkách µW, tudíţ 

odrazivost R je přibliţně 1,1 % a menší. Také lze pozorovat, ţe kaţdý reflexní prvek má jinou 

odrazivost. 
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Obrázek 7.3: Graf popisující relativní směrovou odrazivost od reflexních materiálů 

Z obrázku 7.3 je patrné, ţe relativní směrová odrazivost u reflexních prvků strmě klesá při 

zvětšujícím se úhlu natočení. Uţ při úhlu ±10° byla tato odrazivost přibliţně o 90 % menší. Světlo se 

tedy odráţí především v přímém zpětném směru ke zdroji. Charakteristika rozptylu odraţeného světla 

je tak jasně směrová. I přes rozdílné mnoţství odraţeného světla u těchto dvou reflexních prvků, jsou 

u obou průběhy relativní odrazivosti velmi podobné. 

 

7.2 Porovnání odrazivých vlastností různých materiálů v závislosti na typu 

zdroje 

Jednotlivé světelné zdroje jsou uvedeny výše v pouţitých přístrojích. Tyto zdroje se navíc 

ještě liší vyzařovacím úhlem. V závislosti na velikosti plochy, která byla ozářena, závisí i mnoţství 

odraţeného světla. Proto byla provedena měření tak, ţe část odrazové plochy materiálu se zakryla 

černou látkou (odráţí minimum světla) a ozařována byla vţdy stejná plocha. 
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Obrázek 7.4: Průměr světelných stop zdrojů v místě uchycení odrazných ploch 

Dopadající výkon optického záření 𝑷𝒅𝒐𝒑: 

 Pro halogenovou ţárovku 𝑃𝑑𝑜𝑝 = 222,6 µ𝑊, šířka světelné stopy 22 cm 

 Pro LED diodu 𝑃𝑑𝑜𝑝 = 285 µ𝑊, šířka světelné stopy 27 cm 

 

Obrázek 7.5: Graf srovnávající relativní směrovou odrazivost pro různé zdroje od reflexního 

pásku 

Obrázek 7.5 porovnává relativní směrovou odrazivost u tří typů zdrojů pro ozářenou plochu o 

velikosti 9 cm2. Je vidět, ţe tato odrazivost je do různých směrů u LED diody a halogenové ţárovky 

velmi podobná. Navíc strmost jejich křivek není tak velká jako u laserové diody. To je dáno právě 

vyzařovacím úhlem a tím i velikosti ozářené plochy. Laserová dioda má vyzařovaný svazek mnohem 
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uţší neţ u ostatních zdrojů a zcela nepokryla celou reflexní plochu. Rozdíly mezi jednotlivými zdroji 

budou patrnější v následujícím obrázku, kde byla ozářena celá reflexní plocha pásku. 

 

Obrázek 7.6: Graf srovnávající relativní směrovou odrazivost pro různé zdroje od reflexního 

pásku 

Obrázek 7.6 ukazuje, ţe v případě nevymezení odrazné plochy reflexního pásku byly křivky 

relativní odrazivosti halogenové ţárovky a LED diody mnohem širší. Pokud je ozářena větší část 

reflexního materiálu, bude se po celé její ploše světlo odráţet, jak uvádí průběh křivky u laserové 

diody. Maximum odrazivosti do zpětného směru a méně do stran. To znázorňuje Obrázek 7.7, kdy 

zdroj vyzařuje světelné paprsky, které dopadají na reflexní plochu, kde se odráţí jako modré paprsky. 

Mnoţství rozptýleného světla do stran je tedy méně, ale s větší ozářenou plochou roste mnoţství takto 

rozptýlených paprsků (které dopadají na plochu detektoru) a rozšiřuje charakteristiku relativní 

odrazivosti u halogenové ţárovky a LED diody. To znamená, ţe zde závisí i na osvětlené části 

reflexního pásku a tedy vyzařovacím úhlu zdroj. Protoţe LED dioda ozařuje větší část plochy neţ 

halogen (viz Obrázek 7.4), má proto křivku odrazivosti širší.  
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Obrázek 7.7: Rozptyl světelných paprsků od reflexní plochy 

 

 

Obrázek 7.8: Graf srovnávající relativní směrovou odrazivost pro různé zdroje od trika 

Obrázek 7.8 srovnává relativní směrovou odrazivost pro laserovou diodu, LED diodu a 

halogenovou ţárovku. U všech světelných zdrojů se odraz od materiálu bílého bavlněného trika chová 

jako všesměrový a průběh křivek je podobný. U halogenové ţárovky a LED diody je pokles křivky 

relativní odrazivosti kolem 0° způsobený vrháním stínu fotodiody na plochu sledovaného materiálu a 

následným odstraněním při natáčení pohyblivého ramene do stran. Proto byly do grafu vloţeny ideální 

křivky pro zdroje zatíţené touto chybou měření. 

Skutečná odrazivost od různých materiálů 

Skutečná (absolutní) odrazivost je dána poměrem výkonu optického záření odraţeného světla 

v přímém zpětném směru ke zdroji a dopadajícím výkonem ze zdroje. Výsledné hodnoty jsou 
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přibliţné, protoţe některé byly dopočteny z ideálních průběhů křivek v grafech (viz nevýhoda měřící 

soustavy uvedená ve schématu zadání). Z výsledných hodnot lze zjistit, ţe odrazivost od reflexního 

materiálu je zhruba o 1 % větší neţ například od bavlněného oblečení bílé barvy. 

 Pro reflexní pásek (nezakrytý) při 0° 

𝑅𝐿𝐸𝐷 =
𝑃𝑜𝑑𝑟

𝑃𝑑𝑜𝑝
=

6,7 ∙ 10−6

285 ∙ 10−6
= 0,024 ∙ 100 = 2,4 % 

𝑅𝑎𝑙𝑜𝑔𝑒𝑛 =
𝑃𝑜𝑑𝑟

𝑃𝑑𝑜𝑝
=

5 ∙ 10−6

222,6 ∙ 10−6
= 0,022 ∙ 100 = 2,2 % 

𝑅𝐿𝐷 =
𝑃𝑜𝑑𝑟

𝑃𝑑𝑜𝑝
=

80 ∙ 10−6

7,5 ∙ 10−3
= 0,013 ∙ 100 = 1,07 % 

 

 Pro bavlněné bílé triko při 0° 

 

𝑅𝐿𝐸𝐷 =
𝑃𝑜𝑑𝑟

𝑃𝑑𝑜𝑝
=

1,6 ∙ 10−6

285 ∙ 10−6
= 0,0056 ∙ 100 = 0,56 % 

𝑅𝑎𝑙𝑜𝑔𝑒𝑛 =
𝑃𝑜𝑑𝑟

𝑃𝑑𝑜𝑝
=

3 ∙ 10−6

222,6 ∙ 10−6
= 0,013 ∙ 100 = 1,3 % 

𝑅𝐿𝐷 =
𝑃𝑜𝑑𝑟

𝑃𝑑𝑜𝑝
=

0,93 ∙ 10−6

7,5 ∙ 10−3
= 0,00012 ∙ 100 = 0,012 % 

Zhodnocení 

Měřením byla zkoumána směrová charakteristika rozptylu několika typických oděvních 

materiálů. Bavlněné oblečení dokonale rozptylovalo dopadající světlo do všech směrů a jeho povrch 

lze nazývat jako difuzní. Oblečení z polyesteru mělo pro úhel natočení ±20 mírně větší odrazivost, 

proto lze jeho směrovou charakteristiku označit jako smíšenou. Byla také změřena odrazivost od 

reflexních prvků a jejich charakteristika rozptylu je jasně směrová. Dále bylo prokázáno, ţe odrazivost 

od reflexních prvků v přímém zpětném směru ke zdroji je minimálně o 1 % větší, neţ u typických 

oděvních materiálů. Mnoţství odraţeného světla také závisí na barvě materiálu případně druhu 

reflexního prvku. Během porovnávání tří zvolených typů zdrojů bylo zjištěno, ţe čím větší plocha 

bude osvětlena, tím více světla se odrazí zpět ke zdroji. 
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8 Závěr 

Jedním z cílů diplomové práce bylo navrhnout světlovod do automobilového osvětlení, jenţ 

by rozděloval světelný tok z jedné LED diody na více stejných výstupních světelných toků o stejné 

intenzitě osvětlení. Bylo by tak moţné sníţit počet diod, tím i energetickou spotřebu a sloţitost jejich 

zapouzdřování. Další cíl představoval sestavení soustavy, pomocí které by mohla být změřena 

odrazivost od oděvních materiálů, které typicky oblékají chodci. Následně tuto odrazivost srovnat 

s odrazivostí od reflexních prvků a navíc stanovit směrovou charakteristiku rozptylu odraţeného světla 

zmíněných materiálů. 

Doporučeným objektem pro modelování světlovodu byla plastová trubička o průměru 1,6 cm. 

Modelování probíhalo v softwarovém nástroji LightTools, jenţ je právě určen k takovým návrhům a 

zároveň poskytuje simulační prostředí pro trasování paprsků. Trubička prošla několika fázemi úprav. 

Vstup trubičky byl upraven tak, aby paprsky do ní vstupující měly co nejvíce rovnoběţný směr šíření.  

Jejím zahnutím tvar trubičky odpovídal tvarům dnešních automobilových světel, a zároveň tak vhodně 

upravil směr šíření paprsků pro jejich následné vyvázání. Na trubičce byly vytvořeny takzvané 

deformační zóny, s jejichţ pomocí se světelný tok rozdělil do čtyř částí a následně vyústil ven ze 

světlovodu. Deformační zóny by při výrobě vznikaly naţhavením poţadovaného tvaru a vtlačením do 

plastu, čím by tak vznikl jejich otisk. Zakřivená plocha neboli částečná kruţnice se ukázala jako 

nejvhodnější profil deformační zóny u válcového typu světlovodu. Změnou poloměru u profilu 

částečných kruţnic jednotlivých otisků bylo moţné ovlivňovat intenzitu osvětlení u výstupů 

z trubičky. Z výsledných simulací pro jeden milion paprsků bylo zjištěno, ţe světelný tok byl rozdělen 

ze 150 lm na 35 lm pro kaţdý výstup s maximální odchylkou 0,03 lm, zbylý světelný tok byl utlumen 

nebo prošel celou tubičkou. Rozdíl u intenzity osvětlení se pohyboval v desítkách luxů, nejvíce potom 

u třetího a čtvrtého výstupu, tj. do 168,1 lx. Navíc při rostoucí vzdálenosti měření od trubičky se 

intenzita osvětlení u jednotlivých výstupů různě měnila, coţ bohuţel dokazuje, ţe se všechny 

nechovají jako stejné samostatné světelné zdroje. Nicméně trubička je zešikmena a výstupy z ní jsou 

vzhledem k pozorovateli v různých vzdálenostech. To znamená, ţe pozorovatel je uvidí s ubývající 

intenzitou osvětlení od bliţšího výstupu ke vzdálenějšímu. Tudíţ by bylo moţné rozdíl několika luxů 

zanedbat a světlovod tak pouţít v praxi. Důleţité je ale zmínit, ţe takto upravená trubička je velmi 

citlivá různé změny rozměrů deformačních zón nebo na poloze světelného zdroje. 

Pro měření odraţeného světla byla sestavena soustava s jedním pohyblivým ramenem, které 

umoţňovalo pohyb fotodetektoru do stran při zachování stejné vzdálenosti od testované plochy. 

Fotodetektor tak mohl snímat mnoţství odraţeného výkonu světelného záření v různých úhlech. Při 
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pouţití laserové diody jako světelného zdroje s úzkým svazkem vyzařování byla zjišťována směrová 

charakteristika rozptylu odraţeného světla pro různé materiály. U bavlněného oblečení se odraţené 

světlo rozptylovalo do všech stran s mírným poklesem relativní odrazivosti s rostoucím úhlem 

natočení fotodetektoru. Tento materiál lze tedy popsat jako difuzní. U polyesterového materiálu byl 

pokles relativní odrazivosti v ±20° větší neţ u bavlněného, proto byla charakteristika rozptylu 

stanovena jako smíšená. Naopak reflexní prvky mají charakteristiku rozptylu jasně směrovou a odráţí 

většinu světla zpět k jeho zdroji. Během měření se zjistila i závislost mezi mnoţstvím odraţeného 

světla a barvou sledovaného materiálu. Čím byla barva světlejší, tím více světla odráţí. Při srovnání 

reflexních prvků a oděvních materiálů bylo stanoveno, ţe odrazivost v přímém zpětném směru ke 

zdroji je větší přibliţně o 1 % ve prospěch reflexních prvků. 

Z měření tak vyplývá, ţe nejvhodnější variantou pro ochranu chodců při zhoršené viditelnosti 

je oblečení světlé barvy v kombinaci s reflexními prvky, přičemţ čím větší plochu budou mít, tím více 

světla budou odráţet. Přijíţdějící automobil pak zpozoruje chodce nebo cyklisty mnohem dříve a bude 

mít tak mnohem více času zareagovat na situaci.    
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Příloha C: Průběh měření pro 10 000 paprsků 
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Příloha D: Grafické výsledky ze simulace v LightTools 

 

Graf D.1: Rozložení intenzity osvětlení, detektor kolmo na směr šíření 

 

Graf D.2: Rozložení intenzity osvětlení, detektor kolmo na směr šíření 
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Graf D.3: Rozložení intenzity osvětlení u jednotlivých výstupů 
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Příloha E: Fotka měřícího pracoviště v temné komoře 
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Příloha F: Naměřené hodnoty odraženého výkonu světelného záření od různých materiálů 

 

Tabulka F.1: Odražený výkon světelného záření od reflexního pásku se zakrytou plochou 

 
Podr [µW] 

Úhel [°] Halogen LED 

35 1 0,9 

30 1 0,9 

25 1,1 0,9 

20 1,2 1 

15 1,4 1,2 

10 2,2 1,5 

5 3,4 2,8 

0 4,5 3,5 

-5 3,3 2,6 

-10 1,8 1,3 

-15 1,3 1,1 

-20 1 1,1 

-25 1 1 

-30 1 0,9 

-35 1 0,8 

 

Tabulka F.2: Odražený výkon světelného záření od reflexního pásku s nezakrytou plochou 

 
Podr [µW] 

Úhel [°] Halogen LED 

35 0,5 1,1 

30 0,7 1,3 

25 1 1,9 

20 1,7 3,3 

15 2,5 4 

10 4,2 4,9 

5 4,1 6,2 

0 5 6,7 

-5 4 6,3 

-10 2,9 5,3 

-15 1,5 4,4 

-20 0,8 3,6 

-25 0,6 2 

-30 0,5 1,5 

-35 0,4 1,4 
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Tabulka F.3: Odražený výkon světelného záření od bavlněného bílého trika, srovnání 3 zdrojů 

 
Podr [µW] 

Úhel [°] Halogen LED LD 

40 2,7 1,4 0,84 

35 2,8 1,5 0,84 

30 2,8 1,5 0,84 

25 2,9 1,5 0,88 

20 2,9 1,5 0,88 

15 2,7 1,4 0,9 

10 2,5 1,4 0,9 

5 2,2 1,2 0,92 

0 2,1 1,2 0,93 

-5 2,4 1,2 0,9 

-10 2,7 1,3 0,9 

-15 2,8 1,4 0,88 

-20 2,8 1,5 0,88 

-25 2,7 1,5 0,82 

-30 2,7 1,5 0,8 

-35 2,6 1,5 0,8 

-40 2,6 1,4 0,8 

 


