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Abstrakt 
Tato bakalářská práce z oblasti optoelektroniky se zabývá výkonovými LED diodami, 

jejich konstrukcí, pouţitým materiály a novými trendy ve výrobě výkonových LED. Součásti je 

měření parametrů (spektrum vyzařovaného světla, světelný výkon P/I charakteristiku), 

především se zaměřuje ne jejich změnu s měnící se teplotou. Úkolem je návrh a realizace 

měřícího přípravku pro udrţování nastavené teploty v boxu kde bude umístěna LED dioda, 

moţnost regulace proudu procházejícím LED diodu v propustném směru a současně měření 

teploty na třech samostatných čidlech jejich přenos do PC a archivace do souboru.  
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Abstract  

This  baccalaureate work is about optoelectronics field which deals new functions of 

LED diodes and their structure, used new materials, trend to manufacture the power of the 

LEDS. The product part is measuring parameters (spectrum of emitted light, the light power P / 

I character) especially, it focus their change with changing temperature. The mission is design 

and realization measurment preparation to keep the set temperature  in the box where is placed 

LED diode, possibility to controles current passing through the LED in the forward direction 

and temperature measurements simultaneously on three separate sensors to their PC and transfer 

them to the archive file. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

AlGaAs Aluminium gallium arsenide, 

AlGaInP aluminium gallium indium phosphide, 

AlGaN  aluminum gallium nitride, 

AlGaP  aluminium gallium phosphide, 

AlInGaP aluminum Indium gallium phosphide, 

AlN  aluminium nitride, 

c [m*s
-1

] rychlost světla ve vakuu, 

CRI color rendering index – index udávající věrnost vnímaných barev, 

CS chip select  - signál pro zvolení aktuálně pouţívaného D/A převodníku, 

ɛ0 [F*m
-1

] absolutní permitivita vakua, 

ɛr [-] relativní permitivita prostředí, 

ESD  electrostatic discharge – odolnost vůči výboji statické elektřiny, 

f [Hz] frekvence, 

GaAs  gallium arsenide, 

GaAsP  gallium arsenide phosphide, 

GaN  gallium nitride, 

GaP  gallium phosphide, 

h [J*s] Planckova konstanta a má hodnotu h = 6,62*10-34J*s, 

IF [A] maximální moţný pulzní proud LED diodou, 

If [mA] maximální moţný pulzní proud, 

IINV [mA] proud tekoucí do invertujícího vstupu operačního zesilovače, 

InGaN  indium gallium nitrid, 

LCD  liquid crystal displey (displej z tekutých krystalů), 



 

 

LDAC latch DAC synchronization input – vstup pro synchronizaci vstupů, 

LED  light emited diode (světlo vyzařující dioda), 

OZ  operační zesilovač, 

Ptot [W] celkový elektrický výkon, 

Si  křemík, 

SiC  silicon karbide, 

SPI serial peripheral Interface – rozhraní pro komunikaci mikrokontroléru 

s okolními obvody, 

Tj [°C] maximální teplota P-N přechodu, 

Top [°C] rozsah provozních teplot, 

Tst [°C] rozsah skladovacích teplot, 

UART universal synchronous / asynchronous receiver and transmitter – 

rozhraní pro synchronní / asynchronní sériovou komunikaci, 

Ubr [V] maximální moţné napětí v závěrném směru, 

Ud [V] maximální moţné napětí v propustném směru, 

v [m*s
-1

] rychlost světla v daném prostředí, 

ZnSe  zinc selenide, 

λ [m] vlnová délka světla, 

μ0  [H*m
-1

] absolutní permeabilita vakua, 

μr  [-] relativní permeabilita prostředí, 

Φ [lm] světelný tok. 
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1. Úvod 
 

Na dnešním trhu se začínají čím dál více prosazovat výkonové LED diody, toto ovšem 

přináší další problematiku jejich chlazení. Jedná se o poměrně malé součástky, jejichţ příkon se 

pohybuje od 1W do 100W. Tudíţ generuje na malém povrchu velké mnoţství tepla, které je 

nutné adekvátně odvést. 

Samotná LED dioda je polovodičová součástka obsahující jeden P-N přechod, pouţívá 

se zapojená v propustném směru a při kterém vyzařuje světlo. Její charakteristika závislosti 

proudu na napětí je v podstatě stejná jako u běţné usměrňovací diody. Dnes jsou široce 

vyuţívány jako indikační prvky na drtivé většině elektroniky. Jejich vysokosvitivé varianty 

místo ţárovek v semaforech, či na ţelezničních návěstidlech, osvětlení vozidel za denního 

světla nebo podsvětlení LCD displejů. Dále existují infračervené LED diody pro vyzařování 

infračerveného světla pouţité například v dálkových ovladačích. Ultrafialové LED diody 

instalované v zařízeních pro kontrolu pravosti bankovek. 

Pro pouţití LED diod hovoří i jejich značné výhody oproti tradičním osvětlovacím 

prvkům (ţárovkám a zářivkám). Jsou efektivnější ve vyuţívání elektrické energie, při sníţení 

napájecího napětí se mění svítivost, ale nikoliv vlnová délka vyzařovaného světla, delší ţivost 

udávanou aţ na 100 000 hodin (u výkonových LED je tento údaj niţší). Rozsvěcejí se velmi 

rychle, udávají se hodnoty kolem 1ms, nejsou náchylné na nárazy. 
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2. Optické záření 

 

Světlo je úzká část spektra elektromagnetického vlnění, jeho částice (fotony) jsou světlu 

přiřazeny pro vysvětlení kvantových jevů světla. Elektromagnetické záření vzniká pohybem 

elektrického náboje s nenulovým zrychlením. Je charakterizováno vlnovou délkou (popřípadě 

frekvencí), podle ní můţeme elektromagnetické záření rozdělit, jejich rozdělení uvádí tabulka 

č. 1. 

Tab. 1 Rozdělení elektromagnetického záření [1]. 

Frekvence  Využití Názvosloví 

3kHz 30kHz Velmi dlouhé vlny Námořní a letecká navigace 

Rádiové vlny 30kHz 300kHz Dlouhé vlny 
Rozhlasové vysílání, meteorologické 

sluţby 

300kHz 3MHz Střední vlny 
Rozhlasové vysílání a komunikace na malé 

a střední vzdálenosti 

Mikrovlny 

3MHz 30MHz Krátké vlny 
Rozhlasové vysílání, radiokomunikace na 

střední a dlouhé vzdálenosti 

30MHz 300MHz Velmi krátké vlny 
Frekvenčně modulované rádiové vysílání a 

analogové televizní vysílání v pásmu VHF 

300MHz 3GHz Ultra krátké vlny 
Analogové televizní vysílání v pásmu 

UHF, vysílání DVB-T, přenos dat na malé 

vzdálenosti (Wi-Fi, Bluetooth), GSM 

3GHz 30GHz Super krátké vlny 
Radiolokace, komunikace se satelity, 

vysílání DVB-S 

30GHz 300GHz Extrémně krátké vlny Přistávací a říční radiolokátory, radary 

300GHz 3THz   

Infračervené záření 
3THz 390THz  

Komunikace na velmi krátké vzdálenosti 
(IrDA, dálkové ovladače) 

380THz 770THz   Viditelné světlo 

790THz 30PHz  
Detektory poţáru, dezinfekce, opalování, 

mazání EPROM 
Ultrafialové záření 

30PHz 6EHz  
Lékařství, krystalografie (studium 

struktury krystalů 
Rentgenové záření 

2.1 Vlnová teorie optického záření 

Rychlost jakou se světlo šíří je závislá na prostředí ve kterém se šíří. Ve vakuu je 

rychlost světla c = 299 792 458 m*s
-1

. Pro výpočet rychlosti světla v jiných prostředích se 

pouţívá rovnice [1]: 
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                     ,                                                                                 (2.1) 

kde ɛ se skládá z ɛ0 coţ  je absolutní permitivita vakua a ɛr je relativní permitivita 

prostředí, μ se skládá z μ0 je absolutní permitivita vakua a μr je relativní permitivita prostředí. 

Rychlost světla v ostatních látkách je pomalejší (tyto označujeme jako opticky hustší), 

s rychlostí se ovšem mění i vlnová délka světla a to tak, ţe jeho frekvence zůstává konstantní 

a tudíţ zůstává konstantní i barva světla. Pro výpočet vlnové délky světla se pouţívá rovnice: 

  
 

 
              ,                                                                                                           (2.2) 

kde c je rychlost světla, která má ve vakuu hodnotu c= 299 792 458 m*s
-1

, f  je 

frekvence záření. 

2.2 Kvantová teorie optického záření 

 

Dosud jsme uvaţovali, ţe světlo je jen elektromagnetické vlnění, tento poznatek nám 

však nepostačí na vysvětlení všech jevů. Těmito jevy se zabývá kvantová teorie optické záření, 

jejímţ objevitelem byl Max Karl Ernst Ludwig Planck. Z ní vyplývá, ţe světlo se chová 

za určitých okolností jako vlnění a za jiných okolností jako proud částic. U elektromagnetického 

záření dlouhých vlnových délek (malé frekvence) mají jeho částice (fotony) malou energii 

a proto se chovají spíše jako záření částicové povahy. Naopak u záření krátkých vlnových délek 

mají fotony větší energii a tudíţ i výraznější projevy záření částicového charakteru. Tato teorie 

jakési dvojakosti záření se nazývá částicově vlnový dualismus. Pro výpočet energie, kterou 

fotony nesou slouţí následující vztah [2]: 

      
 

 
                  ,                                                                                       (2.3) 

kde h je Planckova konstanta a má hodnotu h = 6,62*10-34J*s, λ je vlnová délka záření. 
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3. Vlastnosti světla 

3.1 Světelná teplota 

Světelná teplota (někdy také nazývaná teplota chromatičnosti) se určuje pouze 

pro spektrum bílého světla. Světlo určité barevné teploty má barvu tepelného záření vydávané 

černým tělesem, zahřátým na tuto teplotu. Jeho jednotka jsou stupně Kelvina. Někdy je moţné 

s jednotkou s názvem Mired, tato jednotka byla zavedena z důvodu, ţe stupně Kelvina nelze 

sčítat (nechovají se lineárně), kdyţto, Miredy sčítat lze [9]. Vztah mezi stupni Kelvina 

je následující: 

   
       

 
 ,                                                                                                                           (2.4) 

kde M- je barevná teplota v Miredech, K – je barevná teplota ve stupních Kelvina 

Příklady barevných teplot různých světelných zdrojů jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 2: Příklady barevných teplot [3].  

Světelná teplota [°K] Zdroj světla 

1200 Svíčka 

2800 Ţárovka, slunce při východu nebo západu 

3000 Studiové osvětlení 

5000 Obvyklé denní světlo, zářivky 

5500 Fotografické blesky 

6000 Jasné polední světlo 

7000 Lehce zamračená obloha 

8000 Oblačno, mlhavo (mraky zbarvují světlo do modra) 

10000 Silně zamračená obloha nebo modré nebe bez slunce 

Obr. 1: Barevná teplota [3]. 
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3.2 Frekvence světla (barva) 

Barvu světla určuje jeho frekvence, pro viditelné světlo jsou tyto frekvence od 380 Thz 

do 770 Thz. Lidské oko vnímá tři základní barvy světla červenou, zelenou a modrou. Ostatní 

barvy vznikají skládáním těchto barev. Tento princip se vyuţívá v například obrazovkách LCD. 

Např. bílé světlo vnímáme, pokud vnímáme současně všechny tři barvy a naopak černou pokud 

nevnímáme ţádnou z nich. Následující tabulka znázorňuje rozloţení barev pro jednotlivé 

frekvence [4]. 

Tab. 3: Barvy a frekvence světla. 

Barva Frekvence [THz] 

červená 375-480 

Oranţová 480-510 

Ţlutá 510-530 

Zelená 530-580 

Tyrkysová 580-600 

Modrá 600-700 

Fialová 700-750 

Lidské oko je různě citlivé na jednotlivé frekvence světla (barvy), nejcitlivější 

na ţlutozelenou barvu (frekvence 555 THz), toto ovšem platí při dostatečném osvětlení. 

Při nedostatečném osvětlení se tato citlivost posouvá směrem k vyšším frekvencím. Tento 

jev je znám jako Purkyňův jev. [5] 
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3.2.1 Odstín barvy 

Při reprezentaci barev v kruhu, je odstín moţné vyjádřit jako úhel od 0° do 360°.

 

Obr. 2:. Odstín barvy [9]. 

Myslíme tím barvu ve své čisté podobě, tedy bez přimíchané bílé barvy. Třem barvám, 

které vnímá oko byly přiřazeny tyto pozice: červená barva 0°, modrá barva 120° a zelená barva 

240°. Je tedy patrné, ţe odstín je poměr těchto tří údajů z receptorů oka [9]. 

3.2.2 Sytost barvy (saturace) 

Sytostí barvy (někdy také nazývané jako čistota) je myšleno to, jak moc se odlišuje 

od barvy šedé. Při vysoké sytosti jsou barvy čitelné, snadno rozpoznatelné, naopak při jejím 

sniţování dochází přechodu barvy k šedé, bílé nebo černé. Udává se v % [9]. 

3.2.3 Světlost barvy 

Světlost barvy vyjadřuje, jak moc se barva blíţí k „tmavě černé“ barvě. Udává se v %, 

přičemţ 100% je barva zcela bílá a 0% označuje barvu „tmavě černou“[9]. 

3.3 CRI – Index věrnosti barvy 

Tento index hodnotí jak věrně, je vnímána barva, která je osvětlena nějakým světelným 

zdrojem. Můţe nabývat hodnot 0 aţ 100, přičemţ 0 znamená, ţe barvu není moţné rozeznat 

a 100, ţe barvy jsou vnímaný naprosto přirozeně. Například ţárovky dosahují hodnot kolem 95, 

zářivky 80 [19]. 
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4. Fotometrické veličiny 
 

Fotometrické veličiny, jsou veličiny vztaţené k elektromagnetickému záření 

ve viditelném spektru a hodnotí a vizuální dojem tohoto záření. 

4.1 Světelná energie 

Je to energie, kterou do svého okolí vyzáří zdroj záření. Jednotkou je Joule, nebo také 

elektronvolt. Světelnou energii je moţné vyjádřit vztahem: 

           
 

 
,                                                                                                                      [3.1] 

kde Qe označuje světelnou energii a Фe  je zářivý tok. 

4.2 Světelný tok 

Je tak označovaná energie, kterou světelný zdroj vyzáří za jednotku času. Dalo 

by se říci, ţe to obdoba jednoho Wattu, ovšem s přihlédnutím k citlivostí lidského oka na světlo 

vyzářené. Označuje se symbolem Φ. Jednotka je Lumen [9]. 

4.3 Svítivost 

Svítivost bodového zdroje v daném směru je definována jako podíl světelného toku 

vyzářeného zdrojem v tomto směru do malého prostorového úhlu a velikosti tohoto 

prostorového úhlu [7]. 

   
  

  
,                                                                                                                                      [3.2] 

kde I značí svítivost, ΔФ světelný tok vyzářený v daném směru a ΔΩ velikost 

prostorového úhlu. 

Jednotka je Kandela. Jedna kandela přibliţně odpovídá svítivosti jedné svíčky, přesně 

je definována, jako svítivost zdroje světla o vlnové délce 555nm s výkonem 0,00146 Wattů na 1 

steradián [8].  
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Tab. 4: Příklady svítivosti zdrojů [8]. 

Hodnota svítivost [cd] Zdroj světla 

0,005 LED dioda 

1 Svíčka 

135 Ţárovka 

100 000 Reflektory auta (směr vpřed) 

1 000 000 Fotografický blesk (špičková hodnota) 

4.4 Osvětlení 

Osvětlení je definováno jako podíl světelného toku, který dopadá kolmo na plochu 

a obsah této plochy. 

   
  

  
,                                                                                                                                    [4.1] 

kde E je osvětlení, ΔΦ je světelný tok dopadající kolmo na plochu, ΔS je plocha 

na kterou dopadá světelný tok. Jednotkou je lux.  

Tab. 5: Příklady osvětlení [8]. 

Hodnota osvětlení [lux] Příklad situace 

<1  Měsíční svit 

10 Svíčka ve vzdálenost 30cm 

400 Typická kancelář 

50 000 Slunný den 
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5. Klasické LED diody 
 

LED diody vyuţívají jevu zvaného elektroluminiscence. Tento jev vzniká vypuzením 

atomu vyvolaným působení elektrického pole a následným návratem atomu do základního 

stavu, čímţ dojde k vyzáření fotonu[10]. 

První komerčně vyvinuté LED diody byly vyvinuty v roce 1960 a byly sloţeny ze tří 

základních prvků: galium, arsen a fosfor (GaAsP). Kombinací těchto tří prvků byla vyvinuta 

červená LED dioda s vlnovou délkou vyzařovaného záření 655 nm. Následně byly vyvinuty 

červené LED zaloţeny na Galiu a fosforu (GaP) s vyzařovanou vlnovou délkou 700 nm. LED 

diody se vyznačovaly vysokou účinností, ale spektrální citlivost lidského oka je na tuto vlnovou 

délku málo citlivá (viz doplnit obrázek spektrální citlivosti oka), z tohoto důvodu nebyly LED 

pro koncové uţivatele příliš vhodné. Postupně se stávaly dostupné i další barvy, zelené (GaP), 

oranţová a ţluté (GaAsP). Tyto LED se ale pořád nevyznačovaly vysokou spolehlivostí. V roce 

1980 byl vyvinut nový materiál galium hliník arsenid (GaAlAs), ten zapříčinil vysoký nárůst 

vyuţitelnosti. Vyznačovaly se aţ 10x vyšším jasem neţ předchozí technologie, niţším 

provozním napětím coţ má za následek úsporu energie. Ačkoliv tento materiál způsobil výrazný 

průlom v LED technologii, pořád ještě disponoval výraznými nedostatky. Jedním bylo, ţe tento 

materiál byl k dispozici pouze pro červenou barvu (660nm) a druhým, ţe LED s tímto 

materiálem se začaly rychleji opotřebovávat, zatímco u standartní technologie se sníţení 

světelného výkonu na 50% projevilo po 100 000 provozních hodinách u pouţitého materiálu 

(GaAlAs) se tento pokles výkonu projeví uţ po 50 000 aţ 70 000 hodinách. Toto platí zejména 

při vyšších provozních teplotách nebo při vyšší okolní vlhkosti.  

Koncem osmdesátých let vývojáři zaměřili své úsilí na laserové diody, tyto se začaly 

pouţívat pro čtečky čárových kódů a systémů pro ukládání dat. 

Dalším materiálem pro vývoj světelných LED byl InGaAlP. Tento materiál je moţno 

pouţít pro všechny dosud vyráběné barvy. Kromě toho se uţ neprojevovala degradace materiálu 

vlivem vyšších teplot a větší vlhkosti. 

Dalším zlomem v LED technologii, byl materiál MOCVD (Metal oxide chemici vapor 

deposition) který se pouţívá jako příměs k InGaAlP. Tato technologie umoţnila více neţ 90% 

světla generovaného aktivní vrstvou. 

Samostatnou kapitolou jsou LED modré barvy z materiálu nitrid galia (GaN) a karbid 

křemíku (SiC). Technologie pro výrobu modrých LED je výrazně odlišná neţ pro jiné barvy 

a rovněţ materiály jsou výrazně méně pokročilé. Také výrazně větší energie vyzářených fotonů 
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a relativní nízká citlivost oka v této vlnové délce (tudíţ je nutné vyrábět LED s větší svítivostí) 

dále znesnadňuje výrobu. 

LED bíle barvy je moţné dosáhnout za pouţití LED modré barvy a vrstvy luminoforu 

(Yttrium hliník garnet) na povrch LED diody [11]. 

Základní monokrystaly příslušného material PN přechodu bývají překryty epoxidovou 

pryskyřicí nebo akrylovým polyesterem a to z důvodu aby se světlo na rozhraní se vzduchem 

neodráţelo zpět do zdroje na rovinném rozhraní se vzduchem. 

Různé materiály P-N přechodů se vyznačují různým saturačním napětím, 

jak je znázorněno v tabulce č. 6 a na obrázku č. 3 při pokojové teplotě 25 °C.  

 Tab.6: Materiály PN přechodů [12] . 

Barva Vlnová délka 

[nm] 

Napětí [V] Polovodičový materiál 

Infračervená Více neţ 760 Do 1,9 GaAs, AlGaAs 

Červená 610 aţ 760 1,63 aţ 2,03 AlGaAs, GaAsP, AlGaInP, GaP 

Oranţová  590 aţ 610 2,03 aţ 2,1 GaAsP, AlGaInP, GaP 

Ţlutá 570 aţ 590 2,1 aţ 2,18 GaAsP, AlGaInP, GaP 

Zelená 500 aţ 570 1,9 aţ 4 InGaN, GaN, GaP, AlGaInP, AlGaP 

Modrá 450 aţ 500 2,48 aţ 3,7 ZnSe, InGaN, SiC, Si 

Fialová 400 aţ 450 2,76 aţ 4 InGaN,  

Purpurová Více typů 2,48 aţ 3,7 Dvojitá LED (červená a modrá) nebo 

modrá s červeným luminoforem 

Ultrafialová Méně neţ 400 3,1 aţ 4,4 AlN, AlGaN, AlGaInN 

Bílá Široké spektrum 3,5 Modrá se ţlutým luminoforem 
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Obr. 3: Závislost pouţitého materiálu P-N přechodu na saturační napětí 
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6. Parametry LED diod 
 

Jak jiţ bylo řečeno, LED dioda se chová jako obyčejná dioda, coţ naznačuje i V-A 

charakteristika (Obrázek 3), s tím rozdílem, ţe při zapojením v závěrném směru, můţe dojít 

ke zničení LED diody průrazem uţ při poměrně nízkém napětí. 

 

Obr. 4: V-A Charakteriska LED diody [12].  

 

Přehled základních parametrů: 

 Ubr udává maximální nedestruktivní napětí v závěrném směru (obvykle 

se pohybuje  kolem 5V), 

 Ud je maximální moţné napětí v propustném směru. Při kterém diodou protéká 

ještě nedestruktivní hodnota proudu, 

 IF udává maximální moţný pulzní proud, který můţe nedestruktivně LED 

diodou procházet po dubu jedné sekundy, případně jinak definovanou dobou 

která musí být uvedena, 

 λ udává dominantní vlnovou délku vyzařujícího světla (s tím souvisí 

samozřejmě barva), pro bíle LED se udává hodnota barevné teploty, 

 Φ světelný tok, označuje se tak mnoţství energie kterou LED vyzáří do okolí 

za jednotku času, 

 CRI udává, jak moc jsou barvy ploch osvětlené tímto světlem vnímány věrně, 

 Ptot celkový elektrický výkon, 
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 Top rozsah provozních teplot, 

 Tst rozsah skladovacích teplot, 

 Tj maximální teplota PN přechodu, 

 ESD sensitivity odolnosti proti výbojům statické elektřiny, 

 Optická účinnost udává poměr světelného toku a elektrického výkonu, má také 

vypovídající hodnotu o účinnosti LED diody, 

 Vyzařovací úhel udává úhel, v jakém dioda vyzařuje světlo, je moţné jej také 

určit pomocí vyzařovacího diagramu. 

 

Jak je z V-A charakteristiky patrné malá změna napětí v propustném směru vyvolá 

velkou změnu proudu. Z důvodu, ţe při výrobě LED diod vznikají mírné odchylky tak 

je při paralelním zapojení nutné vţdy před LED diodu vřadit předřadný rezistor. Pokud chceme 

zajistit stejný odběr energie s ohledem na různé V-A charakteristiky je vhodné pouţití 

proudového zdroje. 

Pro regulaci svítivosti LED diod je opět moţné pouţít předřadného rezistoru nebo 

dokonalejší řešení je pouţití PWM pulzně šířkového modulátoru, který napájí LED krátkými 

pulzy, které jsou na vyšší frekvence neţ je schopno zachytit lidské oko a proto se svít jeví 

nepřerušovaně, ale za to s niţší intenzitou. 
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7. Výkonové LED diody 
 

Rozdíl oproti klasickým LED diodám je v uspořádání polovodičových vrstev a jejich 

sloţením. Rozdíl je především ve dvojité heterogenní struktuře, tato struktura vymezuje tenkou 

oblast, kde dochází k rekombinaci elektronů a děr. Tato je vytvořená z většího počtu P-N 

přechodů.   

Pro bíle LED diody se pouţívají dvě moţnosti konstrukce RGB LED dioda nebo bílá 

LED dioda.  

7.1 Výkonové RGB LED 

Tyto led jsou tvořeny třemi nezávislými čipy (červený, zelený a modrý) a je je moţné 

vyuţít i k osvětlení jakékoliv jiné barvy, při určité úrovní jednotlivých barev svití LED dioda 

bíle (toto odpovídá aditivnímu modelu míchaní barev kde se jednotlivé sloţky barev 

a výsledkem je světlo větší intenzity [13]). 

 

Obr. 5: Aditivní míchání barev v praxi [20]. 

 Jsou opatřeny společnou anodou nebo katodou a opačný pól je pro kaţdý čip vyveden 

jednotlivě. Oproti jednobarevným LED je jediný rozdíl  kombinaci všech tří čipů jedné LED 

diody. Dostupné barvy LED ukazuje obrázek 4. 
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Obr. 6: Dostupné barvy LED diod [14].  

V roce 1998 společnost Hewlett-Packard a Philips Industries zaloţily společnost 

Lumileds Incorporated, která se zabývá vývojem výkonových LED, jejichţ výkon bude 

dostatečný pro pouţití v osvětlovací technice. Tento výrobce přišel s inovací, zaléváním čipů 

do silikonového gelu, který má oproti dříve pouţívané epoxidové pryskyřici větší teplotní 

odolnost. Další zlepšení spočívalo ve vodivém spojení anody a zadní kovové podloţky, 

coţ má za následek lepší odvod tepla z čipu. 

Pro barevné LED se pouţívají základní dva materiály pro konstrukci P-N přechodů. 

Jsou to AlInGaP pro led jejichţ vyzařovaná vlnová délka odpovídá jantarové přes oranţovou 

aţ oranţové barvě (cca 590 nm aţ 640 nm). Dalším materiálem je InGaN který se pouţívá pro 

LED od modré barvy aţ po zelenou (cca 450 nm aţ 530 nm). Nevýhodou tohoto materiálu je, 

ţe je moţné jím nechat bezpečně protékat 1/3 proudu oproti AlInGaP [14]. 

7.2 Výkonové LED bílé barvy 

LED diody generující bíle světlo ve skutečnosti jsou LED generující světlo modré 

barvy, ale na jejich povrchu se nachází vrstva ţlutého luminoforu, který bývá označován jako 

YAG (Yttrium Aluminium Garnet). Jeho základem je chemický prvek Yttrium. Je to stříbřitě 

šedý aţ bílý kovový prvek, vyuţívá se hlavně při syntéze luminoforů pouţívaných do barevných 

obrazovek. Jeho oxidy se pouţívají při výrobě náhraţek diamantů. Materiál polovodiče LED 

je zde InGaN, který se pouţívá pro LED modré barvy s naneseným jiţ zmiňovaným ţlutým 

luminoforem, dioda emituje di-chromatické světlo. 
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Obr. 7:Vyzařované spektrum bílé LED [15]. 

Na obrázku 5 je moţné vidět čipem vyzařované modré světlo v oblasti 440 mn, proto 

je nutné pouţít luminofor, který fotony modrého světla ve velké míře absorbuje a vyzařuje 

světlo s vyšší vlnovou délkou. Výsledné světlo je tedy tvořeno fosforescencí (v oblasti kolem 

550 nm) a modrou luminiscencí (v oblasti kolem 430 nm). Pro lidské oko se tyto dvě světelné 

spektra jeví jako světlo bílé [15].  

Cílem výrobců je vytvořit dostatečně výkonného světelného zdroje aby mohli 

konkurovat současným, málo účinným světelným zdrojům (ţárovka atd.). Proto se LED dočkaly 

inovací změna chemického sloţení luminoforu, který obohatili o ceriem a také vylepšili metodu 

jeho nanášení, která nyní zaručuje rovnoměrnou vrstvu po celé ploše LED čipu součástí této 

technologie je i změna křemíkové podloţky na podloţku keramickou. Toto zlepšení vedlo 

ke zmírnění barevných změn bílého světla Toto je důleţité pro pouţití v automobilovém 

průmyslu, které má vysoké poţadavky na homogenitu světla [18]. 

 

 

Obr. 8: Luminofor nanesený klasickou technologií (a) a vylepšená technologie (b). 

Vylepšení nezaznamenala jen technologie nanášení Luminoforu, ale i jeho chemické 

sloţení, byla přidána sloučenina CaS:Eu, která ještě zlepšuje pohlcování modrého světla 

vyzářeného čipem LED a zvyšuje úroveň luminiscence v oblasti ţlutého světla, 
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to má za následek věrnější bílou barvu a také zlepšuje hodnotu indexu CRI [20]. Z grafu na 

obrázku je patrné, ţe oblast fosforescence je posunuta do oblasti kratší vlnové délky, čímţ se 

výsledné světlo sloţené z těchto dvou vlnových délek posouvá do oblasti s niţší světelnou 

teplotou. Naše oči jsou ze slunce zvyklé na osvětlení světlem s niţšími hodnotami světelné 

teploty, coţ způsobuje větší hodnotu indexu CRI u těchto LED diod. 

 

 

Obr. 9: Porovnání spektra klasické LED a LED s vysokým CRI [22]
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8. Návrh přístroje pro měření  
 

Celkové schéma zapojení a výpis zdrojového kódu programu mikroprocesoru v jazyce 

C (je nutné pouţít kompilátor Mikroelektronika PRO C, z důvodu pouţití knihovních funkcí 

jenţ jsou součásti tohoto kompilátoru) jsou přiloţeny v příloze. 

8.1 Zadání  

Pro měření teplot na LED diodě a na chladiči bylo nutné navrhnout přístroj, který bude 

v uzavřeném prostoru udrţovat konstantní teplotu, regulovat proud tekoucí LED diodou 

v propustném směru a měřit teplotu třemi čidly, které budou rozmístěny na chladiči a na čipu 

LED diody a tyto hodnoty zasílat do PC kde se budou archivovat do souboru. 

8.2 Návrh zdrojové části přístroje 

Pro napájení přístroje jsem se rozhodl pouţít zdroj s klasickým transformátorem, 

Graetzovým můstkem, vyhlazovacím kondenzátorem a lineárními stabilizátory pro napětí 5 V, 

8 V a 18 V. Důvodem byla jednoduchost tohoto zapojení a fakt, ţe tyto stabilizátory se vyrábějí 

do hodnot výstupního proudu aţ 3 A, coţ je pro tuto konstrukci dostatečná hodnota.  

Jelikoţ parametry transformátoru jsou 230 V/9 V, 16 VA, bylo pro získání napětí 18 V 

pouţít Greinacherův zdvojovač napětí. Tento je vhodný zejména pro napájení malých zátěţí. 

V našem případě se jedná o napájení operačního zesilovače, coţ ony poţadavky splňuje.  

 

 

Obr. 10: pouţití Greinacherova zdvojovače napětí. 
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8.3 Ovládací a zobrazovací prvky přístroje 

Pro řízení celého přístroje jsem vybral programovatelný mikrokontrolér PIC 16F877A, 

který má dostatek vstupně výstupních bran kterou jsou při této aplikaci potřeba. Napájení toho 

mikrokontroléru je +5V, pracovní frekvence je udrţována externí krystalem na 20MHz. 

Je vyveden výstup pro programování v aplikaci (ICSP) pro případnou změnu v programu. 

Ovládací tlačítka jsou realizovaný tlačítky se spínacím i rozpínacím kontaktem a jsou doplněny 

obvod filtrující zákmit tlačítek. 

 

Obr. 11: Ošetření zákmitů kontaktů pomocí Schmittova klopného obvodu. 

Kondenzátor 100nF je nabíjen nebo vybíjen pře odpor 10kΩ, tato době je prodlouţena 

o odskok kontaktů tlačítka. Je-li přesaţena prahová úroveň napětí Schmittova klopného obvodu, 

paměťový obvod je překlopen. 

Pro zobrazování informací je pouţit displej se standardním řadičem HD44780. 

Pro úsporu vyuţití vstupně výstupních bran mikrokontroléru je pouţita komunikace po 4 

datových vodičích (RD0 aţ RD3) místo standardních 8, dále jsou vyuţity vývody RS (RC1) 

který rozlišuje, zda právě posíláme instrukci nebo data a vývod E (RC0) ten při hraně signálu 

z logické 1 do logické 0 provádí změnu zobrazených informací. Dále je připojeno napájení, 

řízení kontrastu (nastavitelné trimrem P1) a příprava pro případný displej s podsvětlením 

(nastavitelné trimrem P2). 
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8.4 Řízení výstupních periferií 

Je nutné provádět řízení ventilátoru, vytápění a také řízení proudového zdroje 

pro napájení výkonové LED. Ventilátor a vytápění realizované pomocí výkonového odporu 

5,6Ω/5W, jsou řízeny tranzistory zapojenými jako spínače, u vytápění je navíc moţnost trimrem 

zapojeným do báze tranzistoru velikost výstupního proudu. 

 

 

Pro řízení proudu protékajícího LED diodou je pouţit proudový zdroj z operačního 

zesilovače a dvojice tranzistorů, které jsou řízeny prostřednictvím mikroprocesoru přes D/A 

 

Obr. 13: Omezení proudu pro výkonovou LED. 

Obr. 12: Ovládání ventilátoru a vytápění. 
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převodník. Je pouţit sériový D/A převodník s integrovanou napěťovou referencí a rozhraním 

SPI (MCP4822). Data zasílaná na tento převodník mají podobu uvedenou v tabulce 7. 

 

Význam jednotlivých bitů: 

 A/B – udává aktivní výstup pro log. 0 je aktivní výstup A, pro log. 1 výstup B 

 GA – nastavení offsetu převodníku, při log. 0 je (VOUT = 2 * VREF * D/4096), 

při log. 1 je (VOUT = VREF * D/4096), kde  

VOUT  je výstupní napětí 

VREF  je referenční napětí 

D je jeden krok D/A převodníku 

 SHDN – aktivuje napěťový výstup D/A převodníku, při log. 0 je výstup 

neaktivní, při log. 1 je výstup aktivní 

 D11 – D0 – jednotlivé bity přenášeného čísla [21] 

Komunikaci musí předcházet nastavení vývodu CS (slouţí pro výběr aktuálně pouţívaného 

čipu, pokud je jich připojeno více) na logickou nulu. Bit LDAC (slouţí pro přesun dat 

ze vstupních registrů do registrů převodníku, pokud je můţe být tato akce prováděna na náběţné 

hraně signálu CS, lze jej ponechat v log. 0 po celou dobu komunikace). Pro lepší představu 

je vše znázorněno na obrázku 7.5. 

 

Obr. 14: postup komunikace D/A převodníku s mikrokontrolérem. 

Tab. 7: Význam jednotlivých bitů zasílaných D/A převodníku. 

A/B - GA SHDN D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

0 0 0 1 Konstanta, která koresponduje s aktuálně nastavenou hodnotou proudu 
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8.5 Měření teploty 

 

Pro měření teploty jsou pouţita 4 čidla DS18B20, jsou napájeny napětím +5V 

a pro komunikaci vyuţívají sběrnici 1-Wire™. Tato sběrnice umoţňuje připojit více zařízení 

na jednu linku, jednotlivé zařízení jsou potom identifikovány unikátním 64 bitovým číslem 

uloţeným v ROM paměti kaţdého zařízení. V tomto případě to není pouţito z důvodu 

jednodušší softwarové stránky komunikace a dostatečném mnoţství volných vstupně výstupních 

bran mikrokontroléru. 

Rozlišení těchto teplotní čidel je 12 bitů (4096 hodnot) v rozsahu teplot od -55 °C 

do 125 °C. Výrobce garantuje přesnost 0,5 °C v rozmezí -10 °C aţ 85 °C, ve zbylých hodnotách 

je přesnost 2°C. 

Komunikace probíhá podle následujícího algoritmu: 

 Reset signál  

 Přeskočení práce s ROM (odeslání hexa hodnoty CC) 

 Začni převádět teplotu (odeslání hexa hodnoty 44) 

 Nyní je nutno čekat 750ms neţ se převod dokončí 

 Přeskočení práce s ROM (odeslání hexa hodnoty CC) 

 Zaslání příkazu pro odeslání naměřené teploty (hexa hodnota BE) 

 Příjem naměřené teploty 

 Převod binární hodnoty teploty na desítkovou 

8.6 Komunikace s PC 

Pro komunikaci s PC je pouţit sériový port, součástí této bakalářské práce 

je i datalogger napsaný v jazyce Java (uţivatelská dokumentace a pokyny pro instalaci jsou 

uvedeny v příloze) pro záznam naměřených teplot, který je nutno nastavit na následující 

parametry:  

 Datové bity: 8 

 Rychlost 9600kbps 

 Parita: ţádná 

 Stop bity: 1 

Jsou zasílány informace ze všech teplotních čidel, informace o nastaveném proudu LED 

diody a natavené teplotě okolí, kaţdý záznam je ukončen odřádkováním pro lepší přehlednost. 

Mikrokontrolér k této komunikaci vyuţívá integrované UART rozhraní v asynchronním reţimu. 

Jelikoţ jsou ale logické úrovně RS232C a UART rozdílné (především v tom, ţe jsou prohozeny 

reprezentace log. 0 a log. 1, je nutné pouţít převodník logických úrovní (MAX232 pro tento 

druh komunikace. Zapojení je znázorněno na obrázku 15. 
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Obr. 15: Zapojení převodníku logických úrovní MAX232. 

 

8.7 Výsledné náklady na konstrukci přístroje 

Náklady jsou vyčísleny na základě cen s DPH platných v době kompletace přístroje 

(prosinec 2010 aţ březen 2011) v maloobchodní síti. Není započítána práce a náklady na výrobu 

plošného spoje. Kalkulace všech poloţek je uvedena v příloze. Výsledná cena pro jedno zařízení 

je: 2114,90 kč. 

8.8 Pokyny pro použití přístroje 

Přístroj se skládá z řídící jednotku a boxu pro LED diodu, tyto dvě části nejdříve nutné 

propojit. Pro propojení je vyuţito dvojice konektorů, jedna koaxiální kabel s BNC konektorem 

pro napájení LED (na napájení LED je paralelně připojený vývod z boxu který slouţí pro 

připojení k altimetru, pro měření napětí na LED diodě, například k měření V - A 

charakteristiky), je tedy moţné vyuţít i jiný zdroj napětí, například funkční generátor. Druhý 

konektor je vyuţit pro komunikaci s čidly a ovládaní ventilátoru a vytápění boxu. Rozloţení 

konektorů je patrné na obrázku. 
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Obr. 16: Zadní strana přístroje. 

Ovládání přístroje se provádí pomocí 5 tlačítek a prosvětleného vypínače. Nejvíce vlevo 

je umístěno tlačítko pro změnu informací na displeji, po zapnutí jsou jako výchozí informace 

zobrazovány aktuální nastavený proud LED diodou, stav přístroje (zdali, provádí chlazení, 

nebo topení, nebo je stav „OK“), dále poţadována cílová teplota a aktuální teplota v boxu 

(teploty jsou povaţovány za shodné, je-li jejich celočíselná část shodná). Po s tisku tlačítka 

se zobrazí teplota naměřená čidly 1 a 2, po dalším stisku hodnota naměřená čidlem 3 

a po dalším opět výchozí informace. Příklad informací je uvedený na obrázku 17. 

 

Obr. 17: Příklad informací na displeji přístroje. 

Jsou zde patrné tyto informace: 

Proud je nastaven na 0mA, přístroj se nachází ve stavu chlazení (z důvodu, ţe nastavená 

teplota je menší neţ teplota v boxu) a výpis teploty nastavené (t) a teploty v boxu (ta). 

Rozloţení tlačítek je patrné na obrázku, kde I+ označuje tlačítko pro zvýšení hodnoty 

proudu (o 10 mA), I- označuje tlačítko pro zmenšení hodnoty proudu (o 10 mA), t+ zvýšení 

poţadované teploty o 1 °C, tlačítko t- sníţení poţadované teploty o 1 °C.  
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Obr. 18: Čelní strana přístroje. 

8.9 Pokyny pro správné umístění LED do boxu 

Jako první je nutné LED diodu upevnit do hliníkového drţáku pomocí dvou 

samořezných šroubků. A napájení vývodů pro připojení napájení, jak je uvedeno na obrázku. 

 

Obr. 19: Drţák LED diody. 

Vnitřní část boxu je patrná na obrázku. Číslice na obrázku popisují následující části: 

 Číslo 1. Označuje svorkovnici pro připojení napájení LED s naznačeným kladným 

a záporným pólem (z fotografie není označení příliš patrné), 2. Označuje teplotní čidlo, které 

snímá teplotu v boxu. Číslice 3. a 4. Vyznačují šrouby pro umístění drţáku LED diody, 

5. označuje umístění výkonový odpor 5,6 Ω/5 W, který slouţí k vytápění boxu. Ve spodní části 

je patrný otvor který umoţňuje měření optických vlastnosti LED diody měřidlem umístěným 

mimo box. Rovněţ také vodiče kterými, jsou připojeny teplotní čidla. Konektory, 

které se připojují k boxu jsou popsány na obrázku. 
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Obr. 20: Pohled do boxu přístroje. 

 

Obr. 21: Konektory boxu přístroje. 

 Součástí přístroje je rovněţ sada 4 externích senzorů s konektorem, který je moţno 

připojit místo boxu. Umoţňuje měření teplot i v jiném prostředí, tímto se stává přístroj ještě 

variabilnější a rozšiřuje to moţnosti jeho pouţití. 
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9. Výsledky měření 
 

V rámci bakalářské práce bylo prováděno měření vyzařovaných spekter v závislosti 

na protékajícím proudu v propustném směru a okolní teploty, dále měření vyzařovaného 

světelného výkonu ve vzdálenosti 26 cm od zdroje v závislosti na protékajícím proudu 

v propustném směru a teploty. 

9.1 Měření spektra vyzařovaného světla 

Bylo měřeno spektrum vyzařovaného světla pro kaţdý proud protékající v propustném 

směru od 10 mA aţ po 350 mA, s krokem 10 mA. Celé toto měření bylo opakováno pro různé 

teploty okolí, od 26 °C (coţ byla okolní teplota) aţ po 50 °C, s krokem 4 °C (v grafu jsou 

pro přehlednost uvedeny jen 4 hodnoty teploty). 

Měření probíhalo následovně, vloţil jsem měřenou LED diodu do boxu, ve kterém 

se udrţuje nastavená teplota, nastavil jsem teplotu na poţadovanou hodnotu. Po jejím dosaţení 

jsem nastavoval hodnoty proudu a pro kaţdou hodnotu uloţil změřené spektrum. Po změření 

všech hodnot prou, jsem nastavil další teplotu a čekal na její dosaţení a potom opět nastavoval 

jednotlivé hodnoty proudu. Výsledné spektrum pro největší proud 350 mA je na obrázku 22. 

 

Obr. 22: Spektrum v závislosti na teplotě pro proud 350 mA. 
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Z grafu je patrné, ţe vyzařované spektrum se vzrůstající teplotou sniţuje svou intenzitu, 

přičemţ nedochází k ţádné deformaci výsledného tvaru spektra. Můţeme tedy konstatovat, 

ţe pouţitý luminofor je teplotně stály a nevykazuje ţádné výrazné změny pohlcování modrých 

fotonů se změnou teploty. 

9.2 Měření P/I charakteristiky 

Dalším měřením bylo měření závislosti optického výkonu na proudu protékajícím 

v propustném směru při různých okolních teplotách. 

Postup měření byl obdobný jako měření světelného spektra, s tím rozdílem, ţe místo 

spektrometru byl pouţit měřič optického výkonu. Měření bylo prováděno pro dvě oblasti 

vlnových délek a to pro 447 nm a 545 nm jakoţto pro dvě dominantní vlnové délky zastoupené 

ve vyzařovaném spektru tzn. pro oblast modré luminiscence a pro oblast fosforescence. 

Výsledné charakteristiky se nacházejí na obrázcích 23 a 24. 

 

Obr. 23: Závislost světelného výkonu na proudu při různých okolních teplotách. 
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Obr. 24: Závislost světelného výkonu na proudu při různých okolních teplotách. 

Z grafu je patrné, ţe P/I charakteristiky v obou vlnových délkách jsou téměř lineární 

a světelný výkon klesá se zvyšující se teplotou. 
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10. Závěr 
 

Výsledkem této práce je přístroj který udrţuje konstantní teplotu v boxu pro LED diodu, 

kterou je moţno nastavit v rozmezí od 20 °C do 55 °C s krokem 1 °C, dosaţení výsledné teploty 

závisí na okolní teplotě (nelze dosáhnout niţší teploty neţ teplota okolí). V boxu se nacházejí tři 

čidla, které moţné upevnit na čip LED diody, případně na její chladič, slouţí pro snímání 

teploty s přesností 0,5 °C (v rozmezí teplota -10 °C aţ 85 °C), které následně zasílají do PC 

přes rozhraní sériového portu. V PC probíhá archivování těchto dat do souboru pro pozdější 

zpracování. Rovněţ je moţno regulovat proud procházející LED diodou v rozmezí od 0 mA 

do 350 mA, s krokem 10 mA. Pro napájení LED diody je moţné pouţít jiný externí zdroj, 

funkční generátor. Dodány jsou také samostatné čidla, které umoţní měřit i mimo box. 

Přístroj byl testován měřením závislostí vyzařovaného spektra LED diody Luxeon Star 

LXHL-MW1D a měření P/I charakteristik pro různé teploty. Výsledkem jsou charakteristiky 

na obrázcích 8 a 9. Byly konfrontovány s údaji výrobce a byla nalezena shoda, ţe s narůstající 

teplotou se jejich vyzařovaný relativní optický výkon zmenšuje. 

Tento přístroj můţe být pouţit pro měření charakteristik v závislosti na teplotě 

jakýkoliv jiných LED diod, popřípadě testování chladičů LED diod, jejichţ saturační napětí 

nepřesahuje 8 V. Bude vyuţíván v oblasti výzkumu. Přiloţeny jsou i veškeré materiály, 

které umoţní výrobu dalších těchto zařízení, včetně ekonomického zhodnocení. 
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