
  

 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2010              Lukáš Bartoš 



VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Katedra elektroniky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absolvování individuální odborné praxe 
Individual Profesional Practise in the Company 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

   2010                Lukáš Bartoš 



    
 

 



    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení studenta 
 
Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Uvedl jsem všechny literární 
prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal. 
 
 
 
V Ostravě  27. 4. 2010     ………………………… 
 
 
 

Prohlašuji, že 

• jsem byl seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. 
– autorský zákon, zejména §35 – užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, 
v rámci školních představení a užití díla školního a §60 – školní dílo. 

• beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-TUO) 
má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§35 ods. 3). 

• souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-TUO 
k prezenčnímu nahlédnutí a údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním 
systému VŠB-TUO. 

• beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 
111/1998  Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její obhajoby. 

 

V Ostravě  27. 4. 2010     …………………………   
   



    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 

 

Chci touto cestou poděkovat panu Ing. René Dadákovi, hardware developer ve firmě Hella 

Autotechnik a všem pracovníkům úseku HAT-LME, kteří mi byli nápomocni při poskytování 

veškerých údajů potřebných k vypracování této bakalářské práce. Jmenovitě děkuji Dr. Marku 

Olivíkovi, Ing. Adamovi Jánskému a Zdeňku Štefančíkovi. 



    
 

Abstrakt 
 

Bakalářskou práci jsem zpracovával na základě absolvování odborné individuální praxe ve 

firmě HELLA AUTOTECHNIK, s. r. o. Ve své práci popisuji odbornou praxi a zabývám se zde 

řešením jednotlivých zadaných úkolů. Díky studiu na VŠB-TU Ostrava obor Aplikovaná a komerční 

elektronika jsem byl ve firmě HELLA AUTOTECHNIK zařazen do oddělení vývoje LED aplikací pro 

automobilový průmysl. V průběhu doby na tomto oddělením jsem prošel návrhem a realizací 

jednotlivých aplikací, např. kompletním návrhem projektu k výrobě třetího brzdového světlometu – 

pro osobní automobil BMW E70, termální měřící analýza oteplení desky plošného spoje s LED, 

požadovaným a přesně definovaným měřením elektrické a světelné části světlometu, měřením na 

fotogoniometru – úhel vyzařování, degenerace světelného toku a finálním osazením desek plošných 

spojů pro třetí brzdové světlo osobního automobilu technologií SMD. Cílem této práce je popsat 

činnost, kterou jsem vykonával ve firmě HELLA AUTOTECHNIK, s. r. o. v Mohelnici.          

 
Klí čová slova 
 
LED, deska plošných spojů, výkresová dokumentace, schéma zapojení, elektrické měření, světelné 

měření, termokamera, fotogoniometr, elektronické součástky, spice, MicroCap 

 

Abstract 
 

I wrote the bachelordom thesis on the base of my individual practical training in the company 

HELLA AUTOTECHNIK, Ltd. I described there my practical training and I deal with solution of 

demanded separate assignments. As a student of The Technical University in Ostrava (VŠB – TU), 

branch The Applied and Commercial Electronics, I joined The Department of Development for LED 

applications in the automobile industry. During this training I went through a technical design and 

implementation of individual applications, e.g. the whole technical design of a project for production 

of the third brake light for the passenger car BMW E70, thermal measuring analysis of a temperature 

rise in the printed circuit card with LED, required and exactly defined measuring of the electrical and 

luminous part of a light, photogoniometer measurements – angle of radiation, degenaration of 

luminous flux, final set-out of printed circuits cards for the third brake light of a passenger car with 

SMD technology. The aim of the thesis is the description of activitites I executed in the company 

HELLA AUTOTECHNIK,Ltd in Mohelnice. 

 
Keywords 
 

LED, printed circuit card, design drawing documentation, wiring diagram, electrical measurement, 

luminous measurement, thermocamera, photogoniometer, eletronic parts, spice, MicroCap 
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I …………………………………………… Svítivost [cd]   

R …………………………………………… Elektrický odpor [Ω]    

U …………………………………………… Elektrické napětí [V]      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

Obsah 
 

Úvod ...........................................................................................................................................1 
1. Popis odborného zaměření firmy Hella Autotechnik, s. r. o. .................................................2 
2. Pracovní zařazení....................................................................................................................4 
3. Zadané pracovní úkoly ...........................................................................................................5 

3.1. Termografická analýza PCB (desky plošného spoje) – Ford Mondeo............................5 
3.2. Měření na vzorcích třetího brzdového světla osobního automobilu BMW E70 ...........11 
3.3. Měření VA charakteristik LED Osram LAE6SF ..........................................................20 
3.4. Osazení PCB (desek plošných spojů) pro VW 361 tmavá verze ..................................26 
3.5. Simulace obvodu pro projekt VW 361 tmavá verze......................................................28 
3.6. Měření VA charakteristik LED diody LWW5SM včetně simulace v MicroCapu .......30 
3.7. Návrh, výpočet a simulace obvodu třetího brzdového světla BMW E70 .....................36 

4. Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané v průběhu studia uplatněné studentem 
v průběhu odborné praxe ..........................................................................................................39 
5. Znalosti či dovednosti scházející studentovi v průběhu odborné praxe ...............................39 
6. Dosažené výsledky v průběhu odborné praxe a její celkové zhodnocení ............................40 
Seznam obrázků........................................................................................................................41 
Seznam tabulek.........................................................................................................................42 
Seznam příloh...........................................................................................................................43 
Seznam použité literatury .........................................................................................................44 
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 
 



 

 1    
 

Úvod 
 

V dnešní době si nedokážeme představit svět bez automobilů. Jednou z hlavních komponentů 

a součástí automobilu jsou také světlomety. Světlomet (nazývaný podle své specifické funkční části 

též reflektor) je svítidlo, které slouží k směrovému osvětlení. Skládá se ze světelného zdroje 

umístěného v reflektoru, zpravidla s krycím sklem. Je nezbytným doplňkem všech dopravních 

prostředků, které jsou určeny k provozu v noci a za snížené viditelnosti.  

V dnešních světlometech bývá zdrojem světla elektrická žárovka (např. halogenová) nebo výbojka. 

Další důležitou součástí světlometu je reflektor, který zajišťuje koncentraci světla v požadovaném 

směru. Jde o duté zrcadlo, které je umístěné za světelným zdrojem a které odráží světelné paprsky 

šířící se jiným než požadovaným směrem. Pokud je třeba dosáhnout rovnoběžných paprsků, zrcadlo 

má tvar paraboly a světelný zdroj je umístěn v jeho ohnisku. 

Pro svícení v interiérech jsou k dispozici světelné zdroje, jejichž součástí už je přímo reflektor. Jsou to 

reflektorové žárovky, které můžeme montovat do svítidel jako náhradu obyčejných žárovek, také 

nízkovoltové halogenové „bodovky“, ale dnes už i jejich náhrady s vestavěnými LED. 

Světlomety neboli reflektory tvoří část osvětlení motorového vozidla. Jsou to ta svítidla, která 

slouží ke směrovému osvětlení, zejména dálková a potkávací světla motorových vozidel.  

Pro světlomety motorových vozidel používá zákon č. 361/2000 Sb. (v § 32) termíny dálková světla a 

potkávací světla, rovněž pro ostatní druhy svítilen na vozidle, (které mohou být také vybaveny 

reflektorem) se používá termín „světla“. Termín „světlomet“ se používá například v zákoně č. 56/2001 

Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v souvislosti s jednoduchým 

seřízením světlometů při technické prohlídce vozidla. Prováděcí vyhláška 341/2002 Sb. se zabývá 

světelnými zařízeními vozidel v § 18. Pro světelná zařízení na vozidle vyžaduje homologaci a 

povoluje je používat jen ve stanoveném počtu a druhu a stanoveným způsobem. Používá termíny 

světlomet, potkávací světlomet, doplňkový potkávací světlomet, přední mlhový světlomet, zpětný 

světlomet. Pracovní světlomet a hledací světlomet je zakázáno používat za jízdy. Způsobují-li 

světlomety vozidla oslnění, je vozidlo nezpůsobilé k provozu. 

Základní požadavky na světlomety vozidel obsahuje v přílohách Dohoda o přijetí jednotných 

technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a  

nebo užívat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací udělených na 

základě těchto pravidel. 
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1. Popis odborného zaměření firmy Hella Autotechnik, s. r. o.  
 

Firma HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. Mohelnice byla založena v roce 1992 jako 

stoprocentní dceřinná společnost německého koncernu HELLA KGaA Hueck & Co. Strategickým 

rozhodnutím vedení HKG bylo následovat firmu Volkswagen do České republiky a založit zde závod 

na výrobu světelné techniky pro nové typy vozů Škody Auto, a.s. Tento strategický cíl byl realizován 

v průběhu let 1992 - 1994, kdy byl vystavěn závod v Mohelnici a zavedena výroba světlometů, 

zadních svítilen, blinkrů a ostřikovačů světlometů pro vozy Škoda  Felicia. Úspěšné zvládnutí 

tohoto projektu bylo odrazovým můstkem pro získání dalších zakázek pro zákazníky z celé 

automobilové branže. 

Světlomety vyrobené v Mohelnici můžete najít na automobilech značek Škoda Auto, Volkswagen, 

Ford, Jaguar, Land Rover, Renault, Audi, Nissan, Mitsubishi, Volvo, DAF, Scania, Neoplan, Daimler 

a Cadillac.  

V rámci podnikatelského sdružení Hella Mohelnice mezi sebou úzce spolupracují firmy HELLA 

AUTOTECHNIK NOVA (HAN - zjednodušeně výrobní závod), HELLA AUTOTECHNIK (HAT - 

vývojová část včetně měření a testování výrobků) a Hella corporate Center Central & Eastern Europe 

(HCC CEE - podpora IT, služby nákupu, financí, HR, atd.). Od roku 2001 se HELLA 

AUTOTECHNIK, s.r.o. podílela spolu s mateřskou firmou stále větší mírou na procesu vývoje 

výrobků. Výsledkem posouzení schopností společnosti z hlediska vývoje výrobků bylo rozhodnutí 

o zásadní reorganizaci dílčího vývojového střediska HELLY AUTOTECHNIK, s.r.o. na zřízení 

uceleného vývojového centra za účelem poskytnutí komplexního servisu současným i budoucím 

zákazníkům. 

Nedílnou součástí bylo dále rozhodnutí, aby vybudované vývojové kapacity byly doplněny o ucelený 

řetězec vývojových služeb včetně komplexního měření a testování výrobků. Není také bez 

zajímavosti, že kapacitní možnosti vývoje dovolují, aby společnost byla dodavatelem vývojového 

servisu výrobků i sesterským společnostem v rámci koncernu HELLA. 

 
HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. - Vývoj světlometů 

 

Automobilová osvětlovací technika zažívá v současné době období rychlého technického vývoje:  

v devadesátých letech byly na trh uvedeny xenonové a bi-xenonové světlomety a kolem roku 2003 se 

objevila první generace adaptivních světlometů vybavených natáčecími bi-xenony (AFS).  

V roce 2007 se na silnicích objevila první auta vybavená druhou generací AFS světlometů – rozložení 

světla na vozovce se mění podle podmínek jízdy, přibylo dálniční světlo a několik dalších módů 

světelného svazku. Hella Autotechnik s.r.o. je dodavatelem světlometu Škoda Superb, který je 

vybaven systémem adaptivních světlometů AFS2.  
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Ve stále větší míře se pro vnější osvětlení vozidla používají svítící diody (LED). Oproti klasickým 

žárovkám mají LED diody delší životnost a vyšší světelnou účinnost. Světelný výkon bílých LED diod 

se v posledních letech zvýšil natolik, že je možné realizovat tlumené a dálkové světlo využívající 

vícečipové LED diody – automobilky Lexus, Audi a Cadillac mají tyto světlomety na svých vozech. 

Firma Hella dodává LED světlomety právě pro Cadillac Escalade. Světlomety a svítilny využívající 

LED diody nabízejí také nové možnosti designu vozu a dávají automobilkám lepší možnost vytvořit 

vlastní identitu („podpis“) značky. Jako příklad uveďme kruhové parkovací světlo ve světlometech 

BMW: použití LED diod při konstrukci takových prvků odpadají některá technická omezení žárovek 

(teplo, zástavbový prostor, …), proto se u nových modelů světlometů přechází na LED diody.  

Osvětlení nově vyvíjených aut musí také splňovat stále náročnější provozní podmínky (např. vyšší 

teploty) a musí se vejít do stále menšího prostoru. Také čas pro vývoj se postupně zkracuje a vývoj 

je stále víc založen na počítačových modelech a výpočtech. Světlomety a svítilny jsou výrazným 

stylistickým prvkem vozu a tomu odpovídá pozornost, kerou jim věnují designéři. Všechny tyto vlivy 

a faktory dělají ze světlometů výrobek, který je zajímavý pro odborníky z různých oborů. Při vývoji 

světlometu se uplatní konstruktéři, optičtí inženýři a fyzici, elektronici, CAE specialisté, grafici 

a projektoví manažeři. 

 

 

Obrázek č. 1 Logo firmy Hella Autotechnik, s. r. o. 

 

Obrázek č. 2 Hella Autotechnik Mohelnice  
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2. Pracovní zařazení 
 

Firma Hella Autotechnik, s.r.o. je významným hráčem na poli vývoje a výroby světlometů pro 

osobní a užitkové automobily. Důležitou firemní skupinou je právě vývoj, do kterého jsem byl po 

domluvě s konzultantem Ing. René Dadákem a vedoucím oddělení HAT-LME Dr. Markem Olivíkem 

zařazen. Zařazení do tohoto oddělení vycházelo z mého studijního zaměření Aplikovaná a komerční 

elektronika, které studuji na VŠB-TU Ostrava.  

Oddělení HAT-LME ve kterém jsem vykonával svou bakalářskou praxi se zabývá návrhem a vývojem 

aplikací obvodů s LED. Tato nová technologie svícení a osvětlování používaná v automobilovém 

průmyslu je poměrně perspektivní a tudíž jsem byl spokojen s úmístěním právě na toto pracoviště. 

V průběhu mé bakalářské praxe jsem spolupracoval s celou řadou kolegů, kteří se podílí na tvorbě 

jiných důležitých částí světlometu. Spolupracoval jsem například s dalšími elektroniky, kteří 

propočítávají elektrickou část světlometu, kreslí layout – osazení na desce plošných spojů a připravují 

podklady pro elektronické zapojení. Dále jsem spolupracoval a konzultoval zadané úkoly 

s konstruktéry, optickými inženýry, CAE inženýry a projektovými manažery. Tito spolupracovníci 

pracují také na HAT-LME. Hardware inženýři (elektronici) Helly používají software Micro-Cap pro 

simulace elektronických obvodů a softwary firmy Cadence pro návrh layoutu PCB. Řídící elektronika 

pro LED a xenony musí splňovat přísné normy elektromagnetické kompatibility (EMC), proto i 

testování a validace těchto komponentů vyžaduje rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti elektrických 

a radiotechnických měření.  

Oddělení na kterém jsem pracoval disponuje nejen moderním návrhovým systémem pro konstrukci 

výrobků, ale i nejmodernějšími technologiemi používanými v oblasti vývoje světelné techniky pro 

automobilový průmysl. Při vývoji a konstrukci světlometů je používán software CATIA a AUTOCAD 

v nejnovějších aplikacích. Při řešení některých specifických vývojových zadání a v oblasti zkoušení 

fyzikálních vlastností některých komponentů firma úzce spolupracuje s vybranými vysokými školami.  

Důležitou skupinou v HAT-LME jsou také materiáloví inženýři, především plastaři, kteří řeší usazení 

a rozměry plastů vůči elektronickému rozmístění součástek a plošných spojů. Na tomto oddělení je 

krásné pozorovat souhru elektronické a designové části.  

Sečteno a podtrženo na HAT-LME pracuje celkem 15 lidí, kteří vzájemně spolupracují na přidělených 

projektech. Každý z těchto pracovníků má vlastní pracoviště s výpočetní technikou a potřebnými 

přístroji. Já jsem dostal přidělené pracovní místo u elektroniků. Z počátku jsem pracoval na vlastním 

notebooku a v průběhu bakalářské praxe mi byl přidělen firemní počítač. Pomocí výpočetní techniky a 

přístrojů jsem pracoval na přidělených úkolech.   
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3. Zadané pracovní úkoly 
 

Během mé bakalářské praxe jsem pracoval a později zpracovával několik zadaných 

pracovních úkolů. Celkovou dobu své bakalářské praxe jsem rozdělil na: Měření, testování a 

osazování a na druhou část, kdy jsem počítal, navrhoval a vytvářel zadané úkoly. Práci mi přiděloval 

konzultant bakalářské práce Ing. René Dadák a nebo vedoucí HAT-LME Dr. Marek Olivík. Detailní 

popis zadaných prácí bude následovat v dalších kapitolách.    

 

3.1. Termografická analýza PCB (desky plošného spoje) – Ford Mondeo 
 

Teoretický úvod 

Termografie je jednou z metod, která slouží k vizualizaci teplotních polí a zjišťování 

povrchových teplot těles a to bezkontaktním způsobem. Měřením pomocí termovizní kamery získáme 

viditelnou informaci o rozložení teploty na povrchu snímaného objektu či zařízení. Tato informace pak 

dále pomáhá k identifikaci problémových oblastí a vypracování návrhů na jejich odstranění. 

Termovizní měření využívá termovizní kameru, která na snímcích velmi přesně rozlišuje chladnější a 

teplejší oblasti, a toho lze využít pro odhalení tepelných ztrát zařízení.  

Termokamery pracují na stejném principu jako klasické pyrometry. Infračervená energie však dopadá 

na matici senzorů a výsledkem je dvourozměrný barevný obraz tepelného pole, tzv. termogram. 

Termogram zobrazený na displeji termokamery umožňuje na první pohled určit místa s odlišnou 

teplotou a současně měřit a zobrazovat aktuální hodnoty teploty. Termokamery se proto používají tam, 

kde by vyhledávání teplejších nebo chladnějších míst bylo standardními pyrometry pracné nebo 

dokonce nemožné. Obor termografie se v širším měřítku rozvinul společně s rozšířením 

infračervených kamer, pro které se obecně vžilo slovo termovizní kamera, resp. termovize. Tento 

termín vznikl z názvu prvního výrobce infračervených kamer, firmy Thermovision, dnes FLIR.  

Termokamery umožnují zobrazit infračervené záření tělesa tak, aby jej bylo možné vidět. Naměřená 

data se dají snadno ukládat, vyhodnocovat, editovat a archivovat v počítači.  
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Termografie předložených vzorků PCB 

Cílem tohoto úkolu, který mi byl zadán, bylo porovnat dva vzorky PCB (osazeného plošného 

spoje) z osobního automobilu FORD. Odlišnost těchto vzorků spočívala v tom, že každý měl být 

napájen jiným napětím. První vzorek byl napájen napětím 12 V a druhý napětím 24 V. Moje práce 

měla potvrdit či vyvrátit předpoklad, že pokud zredukuji počet součástek a zvýším napětí, tak proud 

v obvodu bude takřka poloviční. Dále jsem měl za úkol pomocí termokamery změřit oteplení na 

plošném spoji a to z hlediska teploty na jednotlivých součástkách a proměření oteplení jednotlivých 

oblastí plošného spoje. Oteplení na obou vzorcích nesmí překročit maximální mez a teploty na 

redukovaném vzorku musí být nižší. Výsledkem mé práce byla zpráva – report, který celkově shrnoval 

má měření, výstupy a poznatky.   

 

Pracovní postup 

Na počátku této práce jsem obdržel dva identické vzorky osazeného PCB světlometu pro 

denní svícení osobního automobilu Ford a potřebnou dokumentaci (schéma zapojení, osazení a 

schéma vodivých cest). První vzorek PCB zůstal bez úprav a sloužil jako porovnávací s druhým 

vzorkem, na kterém se dělaly další úpravy. Můj vedoucí ve firmě určil, které součástky budou 

odstraněny, jaké vodivé cesty budou přerušeny a specifikoval jaká místa se musí pájivě spojit 

drátovým propojem. Tyto úpravy jsem měl zakreslené ve schématu zapojení ze kterého jsem dále 

vycházel při své práci.  

Po odpájení určených SMD součástek jsem napájel na oba vzorky PCB vodiče pro připojení 

ke zdroji napětí, abych ověřil správnou funkci. Oba vzorky PCB svítily a tudíž moje práce na 

redukovaném vzorku byla správná.  

 

Schéma bloků a zapojení PCB nalezneme v Příloze jako Výkres č. I 

 

Popis jednotlivých bloků schématu: 

1. Vstupní obvod 

 Tento blok plní funkci ochrany proti přepólování, ke které využívá dvě diody, dále jako 

ochrana proti přepětí, při které využíváme dva transily. Dalším ochranným prvkem tohoto obvodu jsou 

kondenzátory, které plní funkci ESD – což je antistatická ochrana. Rezistory na vstupu slouží ke 

snížení vstupní impedance. 

 

2. Zdroj konstantního proudu A a 3. Zdroj konstantního proudu B 

 Tento blok plní funkci řízení proudu pro LED. Integrovaný obvod IC300 obsahuje Zenerovu 

diodu, tranzistor a dva rezistory. K zesílení proudu v tomto bloku dochází pomocí tranzistorů T300 až 

T312. 
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4. Detekce nefunkční větve 

 Tento blok nám plní funkci detekce nefunkčnosti. Zákonný požadavek říká, že pokud jedna 

větev přestane fungovat a svítit, tak se musí odpojit i druhá větev. Tímto způsobem je možné vidět 

závadu na světlometu a tak přistoupit k opravě.  

  

5. Přepěťová ochrana s hysterezí a vstupní člen pro zdroje konstantního proudu 

 Tento blok obsahuje Zenerovu diodu a dělič napětí. Blok obsahuje hysterezi cca 1 V. Dalším 

prvkem je spínací tranzistor, který řídí zdroje konstantního proudu. Důležitou součástkou je zde také 

termistor, který slouží k omezení proudu do BCR tranzistorů. 

    

6. Potlačení detekce nefunkční větve pod nízkým napětím 

 Při nízkém napětí blok 4 – detekce nefunkční větve – nefunguje správně, proto je použita tato 

část obvodu jako odpojovač při nízkém napětí a dojde k odpojení bloku 4. 

  

7. Časovač – zdroj PWM pro PO mód 

Při DLR módu je tento blok neaktivní. V PO módu je blok aktivní a generuje PWM signál se 

střídou 10 % při frekvenci 200 Hz.   

 

 

Obrázek č. 3 LED Osram Golden DRAGON 

 

Na obou vzorcích PCB bylo určeno také elektrické měření. Měřil jsem proud tekoucí obvodem 

a tím dokázal, že redukovaný vzorek má při stejném napětí cca poloviční proudový odběr. Vzorky 

jsem měřil na napětí 9 V; 12 V; 13,5 V; 14 V a 16 V – pro 12 V vzorek a na napětí 9 V; 12 V; 13,5 V; 

14 V; 16 V; 20 V a 24 V – pro 24 V vzorek.  
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Tabulka č. 1 Naměřené hodnoty na 12 V vzorku PCB 

Sample B-1 12 V - DLR 
U (V) 9 12 13.5 14 16 
I (mA) 420 440 440 440 450 

      
termografie p ři 14 V 16 V    

 

Tabulka č. 2 Naměřené hodnoty na 24 V vzorku PCB 

Sample B-2                       24 V - DLR   
U (V) 9 12 13.5 14 16 20 24 
I (mA) 10 30 110 150 220 230 230 

        
termografie p ří 28 V 32 V      

 

Po tomto elektrickém měření jsem oba vzorky PCB načernil univerzální barvou ve spreji, aby bylo 

možné provést termografické měření. Začernění PCB vzorků se provádí na lesklých tělesech proto, 

aby neodráželo infrazáření a aby se emisivita tělesa blížila co nejblíže k 1. Lesklá tělesa mají emisivitu 

velmi malou (až 0,1). Malá emisivita tělesa většinou znamená menší přesnost měření. Do měřeného 

zářivého toku tělesa totiž může značným způsobem vstoupit zdánlivá odražená teplota, která ovlivňuje 

naměřený výsledek.  

Termografické měření jsem prováděl na svém pracovišti, kde jsem oba měřené vzorky zavěsil na 

připravený držák. Měření bylo prováděno ve vzdálenosti 1 metru od měřeného vzorku. Termokamerou 

jsem vždy fotil přední a zadní část PCB. Postupně jsem oba vzorky připojil k napětí 14 V a 16 V pro 

12 V vzorek a k napětí 28 V a 32 V pro 24 V vzorek. Pro každé napětí jsem vyfotil 5 termogramů – 

termovizních snímků. Po každém zapnutí termokamery je nutná kalibrace, která se provádí 

automaticky a trvá 5 minut. Přístroj je pak optimálně nastaven a připraven k měření. Také po připojení 

vzorku k určenému napětí je nejprve důležité nechat vzorek 15 minut zahřát na provozní teplotu a 

teprve pak začít provádět měření s termokamerou. 

 Nafocené termogramy jsem po měření stáhnul do počítače, kde jsem je dále zpracovával a 

vyhodnocoval.    

 

S termogramy jsem pracoval v programu ThermaCAM QuickReport, který je přiložen jako software 

k termokameře. V termogramech jsem kurzorem vyhledával nejvíce oteplená místa a oblasti, kde je 

náchylnost ke zvýšenému přehřívání desky plošného spoje. Porovnal jsem také teploty na předem 

určených součástkách jako například tranzistory a integrovaný obvod BCR402U – stabilizace 

klidového proudu LED, který je ve schématu označen jako IC300.   
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Obrázek č. 4 Termokamera firmy FLIR 

 

    

 

 

Obrázek č. 5 Přední strana vzorku PCB na 12 V měřená na napětí 16 V  

 



 

 10    
 

 

Obrázek č. 6 Přední strana vzorku PCB na 24 V měřená na napětí 32 V  

 

 

Závěr a vyhodnocení měření 

Z naměřených hodnot je zřejmé, že po přepojení obvodu pro napětí 24 V je proud poloviční. 

Vzorek Sample B-2 začíná pracovat od napětí 13,5 V. Svit začíná být viditelný i od napětí 9 V, ale jen 

velmi slabě. Návrh byl pozměněn z paralelního zapojení LED do sériového zapojení. Celkové 

zapojení bylo upraveno z návrhu obvodu pro napájení 12 V (použití ve světlometu osobního 

automobilu Ford) na obvod napájený 24 V a to do nákladního automobilu Scania. Úprava vzorku 

Sample B-2 byla provedena odstraněním součástek a odpojením některých částí obvodu. Veškerá 

měření byla provedena pro DLR – denní svícení.   

 

Přední strana plošného spoje se zahřála na provozní teplotu, avšak zadní část se zahřívala vždy více. 

To je způsobeno vyšší integrací součástek – tranzistorů, které se více zahřívají a tím oteplují i plošný 

spoj. Na straně LED docházelo také k oteplování integrovaného obvodu BCR402U – stabilizace 

klidového proudu LED, označeného ve schématu jako IC300.  

 

Přepojením vzorku Sample B-1 na napětí 24 V došlo k požadavku, který byl zadán. Dvanáctivoltové 

zapojení by u nákladního automobilu nebylo funkční a i termografie potvrdila zvýšení teploty v 

předpokládaných oblastech. Redukovaný vzorek PCB se dá použít ve vozech Scania a zvýšení teploty 

na desce plošného spoje nijak neovlivní jeho funkci. Velikost plošného spoje zůstává stejná, došlo k 

redukci počtu součástek a tím i k možnému snížení nákladů na celý obvod.   
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3.2. Měření na vzorcích třetího brzdového světla osobního automobilu BMW 
E70             
  
Teoretický úvod 

Brzdové světlomety 

Červené zadní brzdové světlomety, které svítí jasněji než zadní obrysová světla jsou 

aktivovány v okamžiku, kdy řidič použije brzd vozidla. Rozsah povolených intenzit pro brzdové 

světlo, které obsahuje jeden světelný zdroj je 60 až 185 cd. V Evropě je rovněž nutné používat třetí 

brzdové světlo od roku 1998. Střední brzdové světlo nebo též třetí brzdové světlo je montováno za 

zadní sklo automobilu, kde může být světelný paprsek produkován žárovkou, neonovou trubicí, nebo 

LED.        

Přídavná bezpečnostní brzdová světla slouží především ke zvýšení bezpečnosti provozu. Při brždění v 

koloně aut si totiž přes interiéry vozů jedoucích před vámi dříve a lépe všimnete brždění vozidel, 

protože třetí přídavné světlomety jsou umístěny podstatně výše než sériová brzdová světla. 

 

Testování vzorků desek plošných spojů BMW E70 

Cílem tohoto úkolu, který mi byl zadán bylo porovnat a vyhodnotit šest vzorků osazeného PCB třetího 

brzdového světla (Sample A1-41 až A1-46) na osobní automobil BMW E70. Testoval a měřil jsem 

elektrické, světelné a fyzikální vlastnosti světlometu na předem definovaných parametrech. Základní 

měření a testování obsahovalo 8 zkoušek a kontrol. Jako deváté a poslední měření bylo vyhodnotit 

degradaci světelného toku na fotogoniometru. Z měření a testování jsem měl také určit jaký je 

minimální a maximální rozdíl napětí na jednotlivých LED. Z tohoto pak vypracovat histogram a určit 

jaká LED je nejvíce zatěžována. Nakonec tohoto úkolu jsem měl srovnat použití LED pro tuto aplikaci 

ve variantě s LED od výrobce Cree s LED a od výrobce Osram TOPLED.       

 

Pracovní postup 

Na počátku tohoto pracovního úkolu jsem dostal šest vzorků osazených PCB třetího brzdového světla 

označených jako Sample A1-41 až A1-46, na kterých jsem prováděl testování a měření. Označení 

měřených dílů bylo CREE LEDs – PCB 6 pcs. Konzultant ve firmě mi také dal postup měření – 

protokol o zkoušce – Test Report podle kterého jsem postupoval po přesně definovaných krocích. 

Dále jsem dostal datasheety (katalogové listy) k jednotlivým součástkám, které byly na PCB osazeny. 

K celkové orientaci při měření a testování jsem také dostal schéma zapojení, layoutu a schéma osazení 

součástek. Zapojil jsem si obvod pro měření a v tabulkovém editoru vytvořil tabulky pro zápis 

změřených hodnot a veličin.               

            

Plán osazení PCB BMW E70 nalezneme v Příloze jako Výkres č. II    
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Obrázek č. 7 Předložené vzorky BCB třetího brzdového světla BMW E70 

 

Na předložených vzorcích se prováděly tyto zkoušky a testy: 

1. Vizuální kontrola (Visual check) 

Před zapojením jednotlivých vzorků PCB do obvodu jsem každý překontroloval. Provedl jsem 

kontrolu správného osazení součástek podle layoutu a osazovacího schématu, kvalitu usazení 

součástek na desku plošného spoje a celkovou vizuální a mechanickou kontrolu.   

 

2. Funkční zkouška – odběr proudu (Functional check – current measurement) 

V Test Reportu jsem měl uvedeny tři velikosti napětí, kterými se budou vzorky napájet. Bylo to 

napětí o velikosti 9; 13,5 a 16 V. Na každém z šesti vzorků jsem měřil pro tato jednotlivá vstupní 

napětí proud tekoucí třetím brzdovým světlem. 

 

Tabulka č. 3 Naměřené hodnoty proudů při funkční zkoušce na vzorcích PCB  

 Vzorek 

 A1 - 40 A1 - 41 A1 - 42 A1 - 43 A1 - 44 A1 - 45 

U [V] I [mA] I [mA] I [mA] I [mA] I [mA] I [mA] 

9 93,4 78,5 93,4 94,3 93,9 78,6 
13,5 124,3 101,9 124,8 124,4 125 102,1 
16 131,4 108,1 131,9 131,5 132 108,3 

 

  Tabulka č. 4 Doporučené velikosti proudů 

9 V good values I = 40 – 90 mA 
13,5 V good values I = 80 – 150 mA 
16 V good values I = 80 – 150 mA 
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3. Jump start (Jump start) 

Při tomto testu šlo o rychlou změnu napájecího napětí po dobu pěti cyklů. Jeden cyklus trval třicet 

sekund a napětí se měnilo z hodnoty 16 V na 28 V.  

 

       

Obrázek č. 8 Změna napěťových úrovní na čase 

 

Jako měřená hodnota byl opět proud tekoucí třetím brzdovým světlem.   

 

Tabulka č. 5 Naměřené hodnoty proudů při jump startu na vzorcích PCB 

  Vzorek 

  A1 - 40 A1 - 41 A1 - 42 A1 - 43 A1 - 44 A1 - 45 

 U [V] I [mA] I [mA] I [mA] I [mA] I [mA] I [mA] 

16 131,4 108,1 131,9 131,5 132,2 108,4 
Cycle 1 

28 158,4 132,2 159,2 158,5 159,4 132,6 

16 131,4 108,1 132,1 131,5 132,1 108,4 
Cycle 2 

28 158,4 132,2 159,1 158,5 159,4 132,5 

16 131,4 108 132,1 131,5 132,1 108,4 
Cycle 3 

28 158,4 132,2 159,1 158,5 159,3 132,5 

16 131,3 108 132,1 131,5 132,1 108,4 
Cycle 4 

28 158,3 132,1 159,1 158,5 159,3 132,5 

16 131,4 108 132,1 131,5 132,2 108,4 
Cycle 5 

28 - - - - - - 
 

 

4. Přepětí (Overvoltage test) 

V tomto testu šlo o připojení jednotlivých vzorků PCB na napětí vyšší než je běžné. Každý vzorek 

PCB jsem připojil na napětí 18 V a nechal jej šedesát minut fungovat. Důležitou podmínkou bylo, 

že všechny vzorky musely fungovat i po ukončení testu. Změřil jsem také proud tekoucí světlem 

na počátku a na konci testu.  
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Tabulka č. 6 Naměřené hodnoty proudů při přepětí na vzorcích PCB 

Přepětí – 18 V – 60 min 

 začátek konec 

Vzorek I [mA] I [mA] 

A1 - 40 135 137 

A1 - 41 112 113 
A1 - 42 136 138 
A1 - 43 137 137 
A1 - 44 136,7 137 
A1 - 45 113 113 

            

          

5. Přepólování (Reverse polarity) 

V tomto testu šlo o záměrné přepólování vstupního napětí po dobu šedesáti sekund. Velikost 

napětí byla 14 V. Výsledkem testu musí být opět funkčnost vzorků i po uplynulém čase.   

 

Tabulka č. 7 Funkčnost vzorků po uplynulém čase 

Přepólování: -14V 60 sec. 
Vzorek U [V] funkce 

A1 - 40 -14 OK 
A1 - 41 -14 OK 
A1 - 42 -14 OK 
A1 - 43 -14 OK 
A1 - 44 -14 OK 
A1 - 45 -14 OK 

 

6. Pomalý pokles a vzestup napětí (Slow lowering and increasing of the supply voltage) 

V tomto testu šlo o pomalé snižování napětí z hodnoty 16 V až do 0 V a pak opět najetí na 

hodnotu napětí 16 V. Krok snižování a zvyšování byl 1 V, přičemž pracovní napětí vzorků je od 9 

do 16 V. Opět nás zajímal proud tekoucí třetím brzdovým světlem. 

(tabulka uvedena na další straně) 

 

7. Glimming test (Glimming test) 

V tomto měření šlo o to, aby svit z LED nebyl viditelný pod velikostí proudu 30 µA. Měření jsem 

prováděl v tmavé místnosti, kde jsem mohl vidět začínající svit z LED. Měření však bylo poměrně 

obtížné, tento svit je jen velmi slabý a určit přesnou hranici svitu a nebo nefunkčnosti LED je 

těžko rozpoznatelné.  
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Tabulka č. 8 Pokles a vzestup napětí 

 Vzorek 

 A1 - 40 A1 - 41 A1 - 42 A1 - 43 A1 - 44 A1 - 45 

U [V] I [mA] I [mA] I [mA] I [mA] I [mA] I [mA] 

16 131,5 108,1 131,9 131,5 132,2 108,4 
15 128,8 105,8 129,3 128,9 129,5 106,1 
14 126 103,3 126,5 126 126,6 103,6 
13 123 100,7 123,5 123 123,6 101 
12 119,9 97,9 120,3 119,9 120,4 98,3 
11 116,4 95 116,8 116,4 116,9 95,3 
10 112,6 91,8 112,9 112,6 113,1 92,1 
9 94,6 79,3 94,8 95,5 95,5 79,7 
8 60,9 51,2 61,3 61,8 61,5 51,5 
7 30,7 26,1 31,3 31,4 30,9 26,5 
6 8,1 7,4 8,6 8,6 8,1 7,7 
5 4 4 4,1 4,1 4,1 4 
4 3 3 3 3 3 3 
3 1,9 1,9 1,9 2 2 1,9 
2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
0 0 0 0 0 0 0 
1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
3 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
4 3 3 3 3 3 3 
5 4 4 4 4 4 4 
6 7,7 7,2 8,2 8,1 7,8 7,4 
7 30 25,7 30,6 30,6 30,4 26 
8 59,9 50,6 60,3 60,5 60,5 50,9 
9 93,4 78,9 93,7 94,1 94,4 78,9 
10 112,3 91,8 112,8 112,5 112,9 92,1 
11 116,2 94,9 116,7 116,3 116,8 95,2 
12 119,6 97,8 120,1 119,7 120,2 98,2 
13 122,8 100,7 123,3 122,9 123,4 100,9 
14 125,8 103,3 126,4 125,9 126,5 103,5 
15 128,7 105,7 129,3 128,8 129,4 106 
16 131,4 108,1 132 131,5 132,2 108,4 

             

8. Finální funkční zkouška (Final functional check) 

Tento test je stejný jako test č. 2. Rozdíl je jen v tom, že jsem ho provedl na konci měření, abych 

dokázal i po všech předchozích testech funkčnost vzorků PCB.      
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Tabulka č. 9 Naměřené hodnoty proudů při finální funkční zkoušce 

 Vzorek 

 A1 - 40 A1 - 41 A1 - 42 A1 - 43 A1 - 44 A1 - 45 

U [V] I [mA] I [mA] I [mA] I [mA] I [mA] I [mA] 

9 93,5 78,5 95,3 94 93,3 79 
13,5 124,5 101,9 125 124,4 124,6 102 
16 131,5 108,1 132,1 131,6 131,8 108,2 

 

Po ukončení testování jsem jeden vzorek kompletně sestavil a usadil do lampy. Sestavený světlomet 

jsem dále odnesl na fotogoniometr kde jsem za asistence dalšího pracovníka provedl měření. Na 

fotogoniometru jsem měřil a kontroloval degradaci světla vlivem samoohřevu PCB v lampě. Princip 

fotogoniometru je založen na osvětlení testovací stěny – toto měření se využívá pro světlomety.   

                         

Obrázek č. 9 Fotogoniometr 

 

Měření na fotogoniometru probíhalo tak, že světlo dopadalo na testovací stěnu a do černého válce ve 

stěně po dobu 30 minut. Měřila se svítivost dopadající do tohoto válce. Na konci válce je úmístěna 

fotobuňka, která snímá svítivost a hodnoty z ní se automaticky zapisují do počítače. Z fotogoniometru 

jsem pozdeji dostal naměřené údaje, které jsem dále zpracoval.     

 

Hodnoty naměřené na fotogoniometru jsou tyto: 
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Tabulka č. 10 Naměřené hodnoty svítivosti na fotogoniometru 

Time [s] I [cd] 

10 39 400 
60 38 570 
120 37 920 
180 37 520 
240 37 260 
300 37 080 
360 36 940 
420 36 850 
480 36 770 
540 36 710 
600 36 650 
660 36 610 
720 36 570 
780 36 520 
840 36 490 
900 36 460 
960 36 420 
1020 36 400 
1080 36 390 
1140 36 360 
1200 36 350 
1260 36 340 
1320 36 320 
1380 36 310 
1440 36 300 
1500 36 300 
1560 36 290 
1620 36 290 
1680 36 280 
1740 36 290 
1800 36 290 

 

Cree LED na fotogoniometru
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Obrázek č. 10 Degradace světelného toku 
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Degradace světelného toku 

CREE 

Počáteční hodnota po 10 s   I = 39,4 cd …. při napětí 14V   

Koncová hodnota po 30 min   I = 36,29 cd  

     Degradace při těchto hodnotách vyšla ~ 8%. 

 

OSRAM 

Počáteční hodnota po 10 s   I = 64,7 cd …. při napětí 13,5V   

Koncová hodnota po 30 min   I = 58,23 cd  

     Degradace při těchto hodnotách vyšla ~ 10%. 

 

Hodnoty z fotogoniometru pro vzorek s Osram LED již byly naměřeny dříve a tyto jsem neměřil.  

    

Měření na vzorku s Osram LED      

1. Funkční zkouška – odběr proudu (Functional check – current measurement) 

 

Tabulka č. 11 Naměřené hodnoty proudů při funkční zkoušce na vzorku PCB 

 A1 - 20 

U [V] I [mA] 

9 90.6 

13.5 126.2 

16 133.3 

            
 

Z naměřených šesti vzorků s Cree LED jsem vybral A1-42 a A1-44 k porovnání. Tyto vzorky vykazují 

stejné (podobné) hodnoty proudů. Vzorky A1-41 a A1-45 odebírají menší proud a jsou mimo 

srovnatelné hodnoty ostatních vzorků. To může být způsobeno odlišnými ztrátami na tranzistorech a 

oteplením LED Cree. Při měření na jednotlivých LED jsem naměřil, že některé jsou napájeny jiným 

napětím než ostatní. Napětí na prvních třech LED je shodné – 1,973 V, na dalších pěti LED je 

zaznamenán nárůst napětí na hodnotu 1,995 V. Nejvyšší napětí jsem naměřil na LED 9, 10 a 11 

(číslováno zleva od napájení), kde hodnota dosahovala velikosti 2,1 V. LED 12 až 16 vykazuje 

většinou stejnou hodnotu napětí nebo jen malé změny.  

Největší rozdíl na těchto dvou vzorcích je 2,01 – 1,971 = 0,039 V.      
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  Tabulka č. 12 Naměřené hodnoty napětí na jednotlivých LED pro Cree a Osram  

 UNAP  = 13,5V UNAP  = 13,5V 

 A1 - 44 A1 - 42 

LEDs U [V] I [mA] U [V] I [mA] 

1 1.973 1.971 
2 1.974 1.971 
3 1.976 1.972 
4 1.977 1.975 
5 1.984 1.982 
6 1.995 1.994 
7 2 1.997 
8 2 1.999 
9 2 2 
10 2 2 
11 2.01 2.01 
12 1.992 2 
13 1.993 2 
14 1.991 2 
15 1.989 2 
16 1.988 

125 

2 

124.8 

             
Z naměřených hodnot je zřejmé, že napětí na jednotlivých LED je vyšší u Osramů než u LED Cree.  

             

Závěr a vyhodnocení měření 

Výrobce LED Cree udává Typical forward voltage s hodnotou 2,1 V (při IF = 20 mA) a výrobce LED 

Osram udává Typical forward voltage s hodnotou 2,05 V (při IF = 20 mA) – tyto hodnoty jsou podle 

katalogových údajů podobné. Při měření na jednotlivých LED Cree mi vyšla hodnota napětí 2 V nebo 

nižší. U LED Osram je hodnota vždy přes 2 V – viz. přiložené tabulky. Proudově jsou Cree i Osram 

srovnatelné. Nová verze LED Cree se tedy dá používat v aplikaci pro třetí brzdové světlo osobního 

automobilu BMW E70.   

            

            

            

            

         

 

 

 

 

 

 UNAP  = 13,5V 

 A1 - 20 

LEDs U [V] I [mA] 

1 2.01 
2 2.01 
3 2.01 
4 2.01 
5 2.02 
6 2.03 
7 2.03 
8 2.03 
9 2.04 
10 2.04 
11 2.04 
12 2.04 
13 2.04 
14 2.03 
15 2.03 
16 2.03 

126.2 

 



 

 20    
 

3.3. Měření VA charakteristik LED Osram LAE6SF 
 

Teoretický úvod 

 

Svítivá dioda - LED 

Diody, které jsou schopné svítit, když jimi v propustném směru prochází malý proud se vyrábějí v 

různém tvarovém i barevném provedení. Nejčastěji se vyrábí zelené, žluté, červené a modré LED, dále 

existují bílé a vícebarevné varianty.  

 

 

Obrázek č. 11 Schématická značka LED 

 

Úbytek napětí na svítivé diodě je poměrně velký, mezi 1,5 až 4 V (obecně platí, že směrem od červené 

k modré barvě úbytek napětí v propustném směru stoupá). Voltampérová charakteristika LED vypadá 

takto: 

 

Obrázek č. 12 VA charakteristika obecné LED 

 

Svítivé diody skoro nelze použít k usměrňování — snesou malou velikost závěrného napětí i malý 

propustný proud. Každá svítivá dioda má stanovený maximální proud, který může LED procházet a 

který se nesmí překročit, aby nedošlo k jejímu zničení. Z charakteristiky je zřejmé, že od prahového 

napětí proud začíná rychle narůstat. Musíme tedy před LED vždy zařadit rezistor, který proud omezí. 
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Měření VA charakteristik LED Osram LAE6SF 

Cílem tohoto úkolu, který mi byl zadán, bylo změřit VA charakteristiky předložené LED s ohledem na 

chlazení. Jedním z požadavků bylo, aby VA charakteristika měla velkou strmost. Dalším požadavkem 

bylo měření VA charakteristik LED s chladičem, bez chladiče a neosazenou. Měření s chladičem 

znamená, že LED byla osazena na PCB a přes vodivou fólii připevněna k chladiči z hliníku. Měřením 

bez chladiče je myšleno pouze osazená LED na PCB, bez jakéhokoliv přídavného chlazení. Posledním 

požadavkem je měření na neosazené LED, tzn. připájené vodiče přímo na elektrody, bez osazení. 

Měření jsem začínal od 0 V až do zničení LED, jak bylo stanoveno vedoucím mé práce.     

            

Pracovní postup 

Jako vstupní informace jsem od svého vedoucího k tomuto úkolu obdržel schéma zapojení PCB, 

layoutu a plán osazení. Dále mi byla specifikována LED, kterou byla Osram LAE6SF a k této svítivé 

diodě jsem měřil VA charakteristiky. Ze schématu zapojení jsem si vyhledal, že k LED musí být 

připojeny čtyři paralelně zapojené rezistory nastavující proud, který LED poteče. Tyto rezistory 

nastavují právě strmost měřené charakteristiky. Na neosazený vzorek PCB jsem napájel LED a čtyři 

kusy rezistorů 51R. Začal jsem měřit hodnoty a rovnou je zapisoval do připravené tabulky v pc. 

Nastavoval jsem proud od 0 mA až po hodnotu 70,3 mA. Krok jsem volil poměrně malý cca 2 mA aby 

byla výsledná VA charakteristika co možná nejpřesnější. Měřené napětí jsem zapisoval do tabulky.    

 

 

Obrázek č. 13 Schéma měření 

 

Pomocí naměřených hodnot napětí jsem vytvořil VA charakteristiku, ze které však bylo zřejmé, že 

není dostatečně strmá. Velikost odporu rezistoru 51R je příliš velká.  
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Obrázek č. 14 Naměřená VA char. s rezistory 51R na PCB 

 

Zvolil jsem tedy poloviční velikost odporu rezistorů. Odpájel jsem rezistory 51R a místo nich připájel 

rezistory 26R7. Opět jsem volil hodnoty vstupního proudu od 0 do 69,8 mA. Bohužel ani tato hodnota 

odporu rezistorů nebyla správná, a tak výsledná VA charakteristika vyšla opět nedostatečně strmá.  
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Obrázek č. 15 Naměřená VA char. s rezistory 26R7 na PCB 

 

Poslední a správnou hodnotu odporů, kterou jsem zvolil pro rezistory byla hodnota 10R. Napájel jsem 

čtyři rezistory na PCB a změřil hodnoty napětí pro VA charakteristiku. Nyní jsem nastavoval proud od 
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0 do 460 mA. Na hodnotě 460 mA došlo ke zničení LED vlivem procházejícího proudu a tepelným 

zatížením. Při této volbě odporu rezistorů jsem docílil požadované strmosti VA charakteristiky.     
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Obrázek č. 16 Naměřená VA char. s rezistory 10R na PCB 

 

Toto měření tedy splňovalo zadání a je tedy vyhodnoceno jako určení VA charakteristiky s rezistory 

10RΩ na PCB.  

Po tomto měření byla původní napájená LED zničena a tak jsem ji vyměnil za jinou téhož označení a 

stejných parametrů. K dalšímu měření jsem dostal také chladič, který měl ukázat, zda při externím 

chlazení snese LED zatížení vyšším proudem. Chladič byl o rozměrech 70 x 150 x 30 mm (V x Š x 

H). Poněvadž je tento typ LED čtyřelektrodová součástka (dáno vnitřní konstrukcí LED) propojil jsem 

tři anody pomocí vodivé měděné fólie. Spojení těchto anod zajišťuje lepší chlazení součástky. 

Měděnou fólii jsem umístil mezi chladič a PCB. Nastavoval jsem hodnotu proudů v rozsahu od 0 do 

540 mA. Na hodnotě 540 mA došlo ke zničení LED vlivem procházejícího proudu.      

 

  

Obrázek č. 17 Rezistory 10R na PCB + chladič  
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Obrázek č. 18 Naměřená VA char. s rezistory 10R na PCB + chladič 

 

Posledním úkolem v tomto zadání bylo změřit VA charakteristiku LED bez chlazení a PCB.  

Na elektrody nové LED jsem připájel vodiče a změřil výstupní napětí. Proud jsem nastavoval 

v rozsahu od 0 do 340 mA. Na hodnotě 340 mA došlo ke zničení LED vlivem procházejícího proudu a 

nechlazením součástky.     

 

Plán osazení PCB VW nalezneme v Příloze jako Výkres č. III  

 

Závěr a vyhodnocení měření 

Závěrem lze stanovit, že požadované VA charakteristiky byly změřeny. Podle očekávání nejmenší 

proudové zatížení vydržela LED bez jakéhokoliv chlazení, maximální změřený proud byl 340 mA. 

Větší zatížení snesla LED umístěná na PCB, maximální změřený proud byl 460 mA. Největší zatížení 

snesla LED umístěná na PCB s chladičem, maximální změřený proud byl 540 mA. Tedy rozdíl 

s chladičem nebo bez chladiče činní 80 mA, což je v těchto aplikacích poměrně velká hodnota.   

Velikost předřadného odporu potřebného k omezení proudu procházejícím LED lze spočítat podle 

vztahu:   

[ ]Ω
−

=
I

UU
R ubytekzdroje

 

Potvrdil jsem si předpoklad, že velikost odporu rezistorů určuje strmost VA charakteristiky.  
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VA characteristic LAE 6SF
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Obrázek č. 19 Výsledné naměřené VA charakteristiky 
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3.4. Osazení PCB (desek plošných spojů) pro VW 361 tmavá verze 
 

Teoretický úvod 

 
Plošný spoj 

Plošný spoj (deska plošných spojů, zkráceně DPS, v angličtině PCB) se v elektronice používá pro 

mechanické připevnění a současně pro elektrické propojení elektronických součástek. Součástky jsou 

propojeny vodivými cestami vytvořenými leptáním z měděných fólií nalepených na izolační 

laminátové desce, nejčastěji typu FR4 (skelný laminát, plátovaný měděnou fólií). Samotné součástky 

jsou na DPS připájeny za své vývody cínovou pájkou. Klasická provedení součástek mají vývody ve 

formě drátů nebo kolíčků. Ty se obvykle prostrčí otvory v DPS a na opačné straně, než byla součástka 

se připájely ke spojům, vytvořených vrstvou mědi. V současnosti se při sériové výrobě používá velmi 

často technologie povrchové montáže (surface-mount technology, SMT). Součástky pro povrchovou 

montáž (surface-mount device, SMD) mají na svém povrchu kontaktní plošky, za které se připájí na 

stejnou stranu DPS, na které jsou osazeny. To umožní i osazení desek součástkami z obou stran. 

Protože současné součástky mají desítky i stovky vývodů, nebylo by je možné dobře propojit 

na jednoduché desce plošných spojů. Proto byly vyvinuty oboustranné DPS, které mají vodivý obrazec 

z obou stran a následně vícevrstvé DPS. Vícevrstvé DPS vznikají slepením několika tenkých 

oboustranných DPS. U dvou nebo vícevrstvých DPS se musí prokovovat průchody mezi vrstvami. 

DPS se běžně opatřují nepájivou maskou. To je poloprůhledná izolační vrstva typicky zelené barvy. 

Nechává odkryté jen pájecí plošky, zbytek vodivých cest zakrývá a zlepšuje tak izolační vlastnosti 

desky, současně brání poškození vodivých cest. Pro orientaci při kontrole, opravách nebo nastavování 

se na nepájivou masku často tiskne servisní potisk. Vyznačuje umístění součástek a jejich označení dle 

elektrického schematu. 

 

SMD 

SMT (čili surface mount technology) je postup, kdy se vývody součástek pájí přímo na povrch 

plošného spoje. U starší technologie se vývody součástek protáhnou dírkou a pájí se z druhé strany. 

Součástky určené pro povrchovou montáž jsou označovány jako SMD (surface mount device). 

Povrchová montáž se rozšířila především díky miniaturizaci elektroniky v průběhu 80. let. V 

současnosti se používá v téměř každém sériově vyráběném elektronickém přístroji. 

 

Osazování desek plošných spojů VW 361 tmavá verze 

Cílem tohoto úkolu, který mi byl zadán bylo osadit 3 desky plošného spoje (PCB) pro světlomet na 

osobním voze VW. Tyto osazené PCB byly nadále použity pro testování a měření na jiném oddělení.
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Pracovní postup 

Od konzultanta bakalářské práce jsem dostal tři vzorky desek plošných spojů (PCB). Tyto PCB byly 

určeny k osazení součástkami pro povrchovou montáž SMD. Obdržel jsem také schéma zapojení, 

layoutu a plán osazení, abych se lépe orientoval při osazování. Vyhledal jsem si požadované 

součástky, které jsem následně osadil na PCB. Osazoval jsem LED, tranzistory, rezistory, diodu a 

kondenzátory. Po osazení jsem všechny desky opět odevzdal mému konzultantovi, který je dále předal 

k testování a měření na jiné oddělení.  

 

 

Obrázek č. 20 Osazená PCB VW 361 tmavá verze 

 

 

Obrázek č. 21 Osazená PCB VW 361 tmavá verze - detail 

 

Závěr a vyhodnocení 

Po mém osazení PCB byly všechny tyto desky funkční a použitelné pro další měření a testování. 

Poněvadž jsem nikdy předtím touto technologií plošné spoje neosazoval bylo pro mě přínosné si tento 

způsob osazení vyzkoušet.      
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3.5. Simulace obvodu pro projekt VW 361 tmavá verze 
 

Teoretický úvod 

 

Simulace 

Simulace je v matematice a kybernetice vědecká metoda, při které se zkoumají vlastnosti nějakého 

systému pomocí experimentů s jeho matematickým modelem. Počítačová simulace je experiment s 

počítačovým modelem. Modelování patří k tradičním postupům v některých technických disciplínách, 

například v kybernetice nebo v teorii automatického řízení. Pro modelování v různých oborech byla 

vyvinuta řada specializovaných softwarových balíků, k nejznámějším patří například Matlab Simulink 

pro modelování dynamických systémů nebo Spice pro elektrické obvody. 

 

MicroCap 

Program MicroCap slouží k simulaci elektrických obvodů s analogovým, digitálním nebo smíšeným 

zapojením. Testované obvody se vytváří nakreslením jejich schémat. Demoverze programu je 

omezena na 50 součástek ve schématu. Je plně funkční, ale má silně omezenou jinak velmi bohatou 

součástkovou základnu, možnosti použití pracovních funkcí, krokování součástek a optimalizaci. I 

přesto ji může amatérský zájemce dobře využít. Předností programu je možnost snadného vytváření 

pasivních i aktivních filtrů, v demoverzi omezena jen na filtry do 3 řádu. Český překlad je dosti 

podrobný s důrazem na chybová hlášení. Je určen především pro amatéry, kteří se i v české verzi 

elektrických obvodů hůře orientují, natož pak v anglickém textu.  

 

Simulace obvodu pro projekt VW 361 tmavá verze 

Cílem tohoto úkolu bylo nainstalovat, vyzkoušet a naučit se pracovat se základními prvky v programu 

MicroCap. Na již hotovém modelu jsem si vyzkoušel nastavení součástek a analýzy, které jsem dále 

využíval pro simulaci obvodů.  

 

Pracovní postup 

Od vedoucího bakalářské praxe jsem dostal instalační DVD, na kterém byla demoverze programu 

MicroCap, kterou jsem si nainstaloval na své PC. Protože šlo o demoverzi programu, musel jsem si 

také nakopírovat do knihovny další modely elektronických součástek, především pak modely LED. 

Knihovna se musela také textově editovat, aby byla funkční a aktualizovaná s již nainstalovanou 

demoverzí. Dále jsem se učil pracovat s programem MicroCap na předloženém projektu VW 361 

tmavá verze.    
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Závěr a vyhodnocení 

V tomto zadání jsem se naučil základní postupy a kroky v programu MicroCap. Zkoušel jsem také 

upravovat nastavení modelu součástky. Nastavoval jsem teplotní analýzu, která ukazovala změnu 

parametrů obvodu. Program je poměrně obsáhlý a i manuál je značně podrobný. Po určité době jsem 

však už zvládnul základní funkce a nastavení. S programem se pracuje intuitivně a i anglická lokace 

programu již není problémem. Poměrně velká část nastavení v programu MicroCap odpovídá 

nastavením programu od firmy Cadence Orcad ve kterém jsme pracovali na FEI VŠB-TU Ostrava.    
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3.6. Měření VA charakteristik LED diody LWW5SM včetně simulace v 
MicroCapu  

 

Teoretický úvod 

Neboť jsem již jednou teoretický úvod k tomuto měření popisoval odkazuji se na kapitolu 3.3. Měření 

VA charakteristik LED Osram LAE6SF.  

 

VA charakteristika LED diody LWW5SM včetně simulace v MicroCapu, úpravy modelu z hlediska 

teplotních závislostí a prezentace výsledků 

Cílem tohoto úkolu který mi byl zadán bylo naměřit hodnoty a vytvořit VA charakteristiky pro LED 

Osram Golden Dragon LWW5SM. Kritéria měření byly tři:  

a) měření na LED se vzduchovou mezerou (bez chlazení) 

b) měření na LED bez vzduchové mezery (s chlazením – deska plošného spoje IMS) 

c) simulace obvodu v programu MicroCap    

Tyto vytvořené VA charakteristiky jsem měl dále porovnat. Ve spicemodelu LED Osram LWW5SM, 

pro program MicroCap, upravit teplotní závislost, která je špatně nastavená. Dále jsem měl dosažené 

výsledky prezentovat ostatním spolupracovníkům z HAT LME.   

 

Pracovní postup 

Pro toto měření jsem si vybral dva rezistory a LED Osram LWW5SM, které jsem použil pro vytvoření 

VA charakteristik. Zadáním také bylo provozovat LED až do zničení. Proto jsem zvolil dva rezistory, 

aby došlo k menšímu výkonovému zatížení. Odpory rezistorů jsem nechtěl volit velké, aby byla VA 

charakteristiky dostatečně strmá. Jeden z rezistorů jsem zvolil:  

Resistor Vishay - RH-25, R = 2,7 Ω, 20 W, 1%   

Resistor Arcol - HS25, R = 3,3 Ω, 25 W, 1%  

 
 

 

Obrázek č. 22 Rezistory od firmy Vishay a Arcol 

 

K těmto dvěma rezistorům jsem také obdržel již definovanou LED LWW5SM. Tuto LED jsem osadil 

na PCB IMS, ale tím způsobem, že mezi PCB a LED zůstala mezera. LED se chladící ploškou 
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nedotýkala PCB, a tak byla připojena jen v místech, kde se elektrody připájely k PCB. Díky tomu 

LED nebyla chlazena deskou plošného spoje.  

 

 

 

Obrázek č. 23 LED Osram LWW5SM 

 

Spájel jsem také oba rezistory a připojil je do obvodu. Spojení obou rezistorů bylo sériové a výsledná 

hodnota odporu byla 6 Ω (2,7 Ω + 3,3 Ω). Provedl jsem zapojení obvodu a připojil měřící přístroje.   

 

 

Obrázek č. 24 Měření VA char. se vzduchovou mezerou LED LWW5SM 

 

Naměřil jsem hodnoty pro VA charakteristiku a na pc jsem ji vytvořil. Měření jsem začínal na hodnotě 

0 mA a měřil až do hodnoty 1930 mA. Při této velikosti proudu bylo napětí na LED 15,32 V. 

Z počátku jsem volil menší krok proudu, aby bylo měření přesnější. Při vyšších hodnotách proudů 

jsem volil vyšší krok, aby nedocházelo k delšímu zatěžování rezistorů velkým výkonem. Na hodnotě 

1930 mA došlo ke zničení LED procházejícím proudem. Po tomto měření byla LED LWW5SM 

zničena a tak jsem provedl její odpájení z PCB.  



 

 32    
 

VA char. LWW5SM se vzduchovou mezerou
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Obrázek č. 25 VA char. se vzduchovou mezerou LED LWW5SM 

 

Po odpájení zničené LED jsem připojil novou téhož typu a provedl jsem její usazení přímo na PCB. 

LED jsem usadil tak, aby se chladící ploška dotýkala PCB a tím docházelo k chlazení LED. Opět jsem 

naměřil požadované hodnoty napětí a vytvořil VA charakteristiku.    

VA char. LWW5SM bez vzduchové mezery
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 Obrázek č. 26 VA char. bez vzduchové mezery LED LWW5SM 
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Měření jsem začínal na hodnotě 0 mA a měřil až do hodnoty 2820 mA. Při této velikosti proudu bylo 

na LED napětí 20,71 V. Na hodnotě 2820 mA došlo ke zničení LED vlivem procházení tohoto 

velkého proudu.  

Po tomto měření jsem sestavil a nasimuloval stejný obvod v programu MicroCap.  

VA char. LWW5SM z programu MicroCap

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

U[V]

I[A
]

 

Obrázek č. 27 VA char. LED LWW5SM z programu MicroCap 

 

Neboť v knihovnách programu MicroCap nebyla LED LWW5SM musel jsem její spicemodel 

stáhnout z webových stránek společnosti Osram. 

 

Obrázek č. 28 Obvod pro měření VA char. v programu MicroCap 
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V programu jsem nastavil analýzu Temperature – Method – Linear a nechal vykreslit VA 

charakteristiku, kterou jsem umístil do příloh. Dále jsem vyexportoval naměřená data a vytvořil VA 

charakteristiku, která je na obrázku číslo 27 VA char. LED LWW5SM z programu MicroCap. 

Dále jsem nechal vykreslit VA charakteristiku pro tři různé teploty, aby bylo zřejmé, jak teplota 

ovlivňuje prahové napětí a posun VA charakteristiky. Tento graf jsem umístil také do příloh. Protože 

jsem v programu MicroCap nastavil měření VA charakteristiky přímo na LED tzn. měření bez dvou 

odporů, musel jsem také vypočítat hodnotu napětí přímo na reálných LED, které jsem měřil 

v předchozích dvou zadáních (bez chlazení a s chlazením).  

 

VA char. LED Osram LWW5SM - nap ětí na LED
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Obrázek č. 29 Porovnání VA char. LED Osram LWW5SM – napětí na LED 

            

VA charakteristiku LWW5SM z programu MicroCap nalez neme v Příloze jako Výkres č. IV  

VA charakteristiku LWW5SM z programu MicroCap – pro  tři teploty nalezneme v Příloze jako 

Výkres č. V 
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Závěr a vyhodnocení měření 

Měření VA char. na LED Osram LWW5SM se vzduchovou mezerou (bez chlazení): 

Při tomto měření nebyla LED ochlazována deskou plošného spoje. Byl zvolen větší krok proudu a tak 

došlo k destrukci LED dříve než u chlazení varianty měření. Je vidět, že velikost prahového napětí je 

stejná jako u varianty s chlazením.  

 

Měření VA char. na LED Osram LWW5SM bez vzduchové mezery (s chlazením – deska plošného spoje 

IMS): 

Při tomto měření byla LED ochlazována deskou plošného spoje. Byl zvolen menší krok proudu a tak 

došlo ke zničení LED až při vyšší hodnotě proudu. Tato chlazená LED vydržela o 0,89 A více než 

nechlazená varianta. Toto potvrzuje, že velikost chladící plochy, tedy i velikost PCB je důležité 

správně dimenzovat.     

 

Simulace VA char. LED Osram LWW5SM v programu MicroCap: 

Sestavení simulačního schématu pro měření VA charakteristiky s použitím spice modelu od firmy 

Osram. Se zvyšující se teplotou potřebujeme vyšší napětí na otevření LED. Vygeneroval jsem tři 

průběhy VA charakteristiky, které potvrzují tento předpoklad.  

 

Vyhodnocení VA char. LED Osram LWW5SM – jen napětí na LED: 

Reálná LED Osram LWW5SM má oproti spicemodelu pro Microcap malý dynamický odpor.  

Prahové napětí je u reálných změřených LED vyšší než u spicemodelu. Je nutné provést opravu 

spicemodelu z hlediska teplotní závislosti pro moje naměřené hodnoty. Tuto úpravu jsem provedl na 

měřeném spicemodelu, kde jsem posunul charakteristiku tak, aby vyhovovala hodnotám, které jsem 

naměřil. Posunutí jsem dosáhnul pomocí nastavování jednotlivých parametrů, kterými je definován 

spicemodel. Při tomto posunutí jsem využil manuál k MicroCapu, kde jsou tyto zkratky popsány.  
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3.7. Návrh, výpočet a simulace obvodu třetího brzdového světla BMW E70 
 

Teoretický úvod 

Neboť jsem již jednou teoretický úvod k tomuto světlu popisoval odkazuji se na kapitolu 3.2. Měření 

na vzorcích třetího brzdového světla osobního automobilu BMW E70.  

 

Návrh, výpočet a simulace obvodu třetího brzdového světla BMW E70 

Cílem tohoto úkolu, který mi byl zadán, bylo navrhnout, vypočítat a simulovat zapojení třetího 

brzdového světla osobního automobilu BMW E70. Tento projekt byl již v munulosti v HAT-LME 

řešen a tak jsem si měl vyzkoušet, jak se při tomto návrhu postupuje a jaká jsou omezení při 

dimenzování součástek. Můj úkol byl navrhnout schéma zapojení a vytvořit simulaci v programu 

MicroCap pro zapojení s předřadnými rezistory – preerezistory. Konzultant mé bakalářské práce mi 

zadal vstupní hodnoty a ukázal datasheety, které se pro tento úkol musí použít. Měl jsem vytvořit dvě 

varianty zapojení, první pro počet 6 LED – klasická verze umístěna za čirým sklem a druhou variantu 

pro počet 18 LED – verze, která je umístěna za tmavým sklem. Za tmavým sklem je požadován větší 

počet LED, abychom docílili stejného venkovního svitu jako u čiré varianty. Výsledkem mé práce na 

tomto úkolu měl být funkční simulační obvod, který by se nadále mohl překreslit pomocí PCB editoru 

a vytvořit tak layout.     

 

Pracovní postup 

Od mého konzultanta bakalářské práce jsem dostal zadání úkolu a datasheety k jednotlivým 

součástkám, které by se měly v obvodu nacházet. Toto zadání obsahovalo počet LED, 6 a 18, podle 

verze pro kterou bylo zapojení určeno. Dále typ LED LAE6SF – pro počet 6 LED a typ LAE65F pro 

počet 18 LED. Zadání také obsahovalo určeného výrobce LED jímž byla společnost Osram a barvu 

LED červená. Obě varianty zapojení se testují pro dvě napětí 13,5 V a pro 16 V. Testovací teplotu 

jsem nastavoval pro DC analýzu pro -40, 25 a 100 °C.  

Do obvodu jsem např. navrhnul pro variantu s 6 LED skupina 3A:  

� Kondenzátor C1 = 100 nF, který musí být navržen na maximální napětí zdroje.  

� Transil X1, polovodičový prvek, který slouží jako ochrana před napěťovými špičkami. 

� Rezistor R1 = 10 kΩ, určuje dělící poměr proudu, který poteče přes LED  

� Dioda D1 = jako ochrana LED bloku 

� Rezistory R6 – R13 = 154 Ω, rezistory nastavující proud, který poteče LED a určují rozložení 

výkonu.  

� LED D2 – D7 = LAE6SF, světelné zdroje      
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Výrobce Osram vyrábí elektronické součástky LED v určitých skupinách – tzv. groups. Tyto skupiny 

určují minimální a maximální hodnotu propustného napětí. Protože elektronik dopředu neví z jakých 

LED skupin bude světlomet osazen, musí navrhnout simulaci pro všechy typy skupin. Také já jsem 

navrhoval zapojení pro skupiny LED 3A, 3B, 4A, 4B a 5A.  

 

 

Obrázek č. 30 Skupiny LED LAE65F pro použitou barvu amber 

 

Protože volba skupiny změní parametry obvodu je nutné změnit i hodnoty předřadných rezistorů. Po 

sestavení schématu v programu MicroCap jsem pro všechny třídy LED nastavil hodnoty předřadných 

rezistorů. Při nastavování hodnoty odporu předřadných rezistorů Rp je důležité sledovat velikosti 

výkonů a napětí na součástkách. Také s volbou nejvyššího napětí, které pro simulaci bylo 16 V, jsem 

musel dodržet hodnoty výkonů a napětí v tolerované velikosti. Důležité bylo brát v úvahu i to, že při 

změně teploty se také měřené veličiny změní. 

Maximální hodnota proudu na předřadném rezistoru Rp mohla být 80 mA při max. 80 °C. 

Maximální hodnota proudu na LED mohla být 45 mA.  

Maximální hodnota výkonu na předřadném rezistoru Rp mohla být 190 mW při max. 80 °C. 

Maximální hodnota výkonu na LED mohla být 180 mW.     

 

Pro třídu 3A ve veriantě 6 LED bylo nastavení hodnoty odporu Rp = 154 Ω 

Pro třídu 3B ve veriantě 6 LED bylo nastavení hodnoty odporu Rp = 145 Ω 

Pro třídu 4A ve veriantě 6 LED bylo nastavení hodnoty odporu Rp = 135 Ω 

Pro třídu 4B ve veriantě 6 LED bylo nastavení hodnoty odporu Rp = 127 Ω  

Pro třídu 5A ve veriantě 6 LED bylo nastavení hodnoty odporu Rp = 127 Ω 

Pro třídu 3A ve variantě 18 LED bylo nastavení hodnoty odporu Rp = 53 Ω 

Pro třídu 3B ve variantě 18 LED bylo nastavení hodnoty odporu Rp = 48 Ω 

Pro třídu 4A ve variantě 18 LED bylo nastavení hodnoty odporu Rp = 45 Ω 

Pro třídu 4B ve variantě 18 LED bylo nastavení hodnoty odporu Rp = 41 Ω 

Pro třídu 5A ve variantě 18 LED bylo nastavení hodnoty odporu Rp = 38 Ω 
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Abych nemusel přepisovat každou hodnotu odporu Rp ručně, tak  jsem definoval parametr define Rp a 

tím jsem měnil všechny hodnoty předřadných rezistorů. Tyto nastavené hodnoty Rp vyhověly i pro 

změny teplot od -40, 25 a 100 °C. Na výkresech, které jsem k tomuto úkolu přiložil jsou také měřené 

veličiny, kterých jsem se musel držet a nesmělo dojít k jejich překročení. V červeném obdélníčku jsou 

výkony na součástkách a v modrém jsou proudy. V tomto úkolu jsem dále zohlednil tepelné 

specifikace a omezení, avšak detailnější zpracování by se uplatnilo až při zpracování layoutu a návrhu 

osazení na PCB.   

   

Schéma zapojení třetího brzdového světla pro BMW E70 s 6 LED (3A) nalezneme v Příloze jako 

Výkres č. VI  

Schéma zapojení + měřené veličiny třetího brzdového světla pro BMW E70 s 6 LED (3A) 

nalezneme v Příloze jako Výkres č. VII  

Schéma zapojení třetího brzdového světla pro BMW  E70 s 18 LED (3A) nalezneme v Příloze 

jako Výkres č. VIII  

Schéma zapojení + měřené veličiny třetího brzdového světla pro BMW E70 s 18 LED (3A) 

nalezneme v Příloze jako Výkres č. IX  

 

 

Závěr a vyhodnocení měření 

Navrhl jsem a sestavil schéma pro obvod třetího brzdového světla osobního automobilu BMW E70 a 

provedl jsem simulaci v programu MicroCap. Navrhl jsem elektronické součástky, které byly do 

obvodu požadovány a odsimuloval jsem na nich velikosti proudů a výkonů. Při návrhu obvodu jsem 

několikrát zapojení měnil, neboť je důležité správně navrhnout matici LED a rezistorů. Tato matice 

ovlivňuje rozložení proudů a výkonů a je nezbytné, aby byla správně navržena. V případě špatného 

návrhu by docházelo k přehřívání součástek a PCB, což by ve výsledku způsobilo dřívější nefunkčnost 

světlomětu. Ku prospěchu tohoto světlometu je fakt, že nesvítí trvale, ale jen pokud je aktivován 

brzdový pedál. Nedochází tak ke stálému zatížení LED. Nevýhodou mého zapojení je to, že rezistory 

nejsou navrženy z vyráběných řad, a tak by bylo vhodné navrhnout reálné rezistory, které by se daly 

použít.  

Dalším faktorem je nutnost použití jen jedné velikosti rezistorů se stejnou ohmickou hodnotou. Ve 

výrobě by pužití více hodnot rezistorů znamenalo zvýšení nákladů a světlomet by se tak prodražil. 

Dále je také nutné udržovat a navrhnout zapojení pro proud LED okolo hodnoty 45 mA. Při hodnotě 

45 mA pracují tyto typy LED optimálně a dodávají požadovaný svit. Druhým typem jak realizovat 

napájení tohoto světla je navrhnout zdroj konstantního proudu s tranzistorem.         
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4. Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané v průběhu 
studia uplatněné studentem v průběhu odborné praxe 
 

Při studiu na VŠB-TU Ostrava jsem získal znalosti a dovednosti, které jsem mohl využít při 

absolvování mé bakalářské práce a praxe ve firmě Hella Autotechnik. Mezi základní znalosti patřilo 

použití látky probírané například v předmětu Teorie obvodů I a II, kde se aplikují základy, které jsem i 

já využil. Velkým přínosem pro bakalářskou praxi byl předmět Elektronika, kde jsme probírali 

vlastnosti elektronických součástek, s kterými jsem na praxi pracoval. Především pak znalosti 

polovodičů a jejich VA charakteristik, které jsem také na praxi vytvářel. Při měření na vzorcích PCB 

se také osvědčily znalosti z předmětu Elektrotechnická měření. Z tohoto předmětu jsem uplatnil 

znalosti zapojení měřících přístrojů a jejich nastavení. Jako jedním z nejpřínosnějších předmětů pro 

mou bakalářskou praxi bych označil Modelování a simulace elektronických systémů, kde jsem se učil 

pracovat s podobným programem jako je používaný MicroCap. Tyto zkušenosti jsem využil při 

vytváření obvodových analýz, které jsem vytvořil právě v tomto programu.     

 

 

 

 

5. Znalosti či dovednosti scházející studentovi v průběhu odborné 
praxe 
 

Po absolvování mé odborné praxe ve firmě Hella Autotechnik mi scházely znalosti spíše praktického 

rázu. Byla to například nedostatečná znalost některých parametrů součástek, jako jsou například různé 

tepelné závislosti, které se uplatňují z hlediska živostnosti výrobku. Dále například větší praxe při 

práci s datasheety k jednotlivým součástkám a využívání informací v nich použitých. Firma využívá 

také různé zkratky a cizí názvy, které jsem také neznal. Některá označení a výrazy jsou používány jen 

v rámci společnosti Hella Autotechnik. Jako nedílnou součást bych také označil nedostatečnou znalost 

anglického a něměckého jazyka, poněvadž většina komunikace, jak psaná, tak i mluvená probíhá 

v těchto jazycích.     
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6. Dosažené výsledky v průběhu odborné praxe a její celkové 
zhodnocení 
 

V průběhu mé bakalářské praxe jsem řešil několik úkolů, které mi zadal můj konzultant ve firmě Hella 

Autotechnik. Všechny jsem se snažil co nejlépe zpracovat a vyhodnotit, abych je mohl dále 

prezentovat zde v této bakalářské práci. Z většiny prací, které jsem ve firmě vykonal, jsem také 

odevzdával reporty vedoucímu HAT-LME, které vyhodnocovaly mé pracovní výsledky.  

Seznam vykonané práce: 

1) Měření vzorků desek plošných spojů Ford Mondeo pomocí termokamery 

2) Testování vzorků desek plošných spojů BMW E70 

3) VA charakteristika LED diody LAE6SF 

4) Osazení desek plošných spojů VW 361 tmavá verze 

5) Simulace obvodu pro projekt VW 361 tmavá verze 

6) VA charakteristika LED diody LWW5SM včetně simulace v MicroCapu, úpravy modelu 

z hlediska teplotních závislostí a prezentace 

7) Návrh, výpočet a simulace obvodu třetího brzdového světla BMW E70 

 

V úkolu č. 6 jsem upravil spicemodel LED a tento upravený model se může dále využívat pro potřeby 

dalších návrhů. Celkově hodnotím odbornou praxi ve firmě Hella Autotechnik velmi kladně. Na 

počátku, kdy jsem se rozhodoval pro tuto praxi, tak jsem si řekl, že chci vyzkoušet jak funguje práce 

elektronika v takovéto prosperující firmě. Přístup všech kolegů byl vstřícný a komunikativní, tudíž 

jsem neměl žádný problém, kdykoliv jsem potřeboval konzultovat věc, kterou jsem nevěděl. Odborná 

praxe pro mě osobně byla velmi přínosná a ukázala mi kvalitní směr zaměření v našem oboru.       
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