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ABSTRAKT 

Tuto bakalářskou práci jsem vypracoval po úspěšném dokončení odborné praxe v podniku 

Hella Autotechnik, s.r.o. Mohelnice na vývojovém oddělení. V této bakalářské práci se 

zabývám pracovní činností, kterou jsem vykonával na odborné praxi, praktické zkušenosti 

jsem obohatil o teoretické základy, které jsou vhodné pro objasnění některých souvislostí. 

V první části jsou popsány základní informace o firmě Hella Autotechnik, s.r.o. i se 

stručnou historií vývojů světlometů, dále se zmiňuji o mém zařazení ve firmě. Hlavní část 

této bakalářské práce obsahují samotné úkony, které jsem vykonával při své odborné praxi. 

Jako nejvýznamnější část vykonávané práce jsem zvolil měření s termovizní kamerou. 

V samém závěru hodnotím své působení na odborné praxi. 

Klíčová slova: 

Hella Autotechnik, s.r.o. Mohelnice, LED diody, PCB, infračervené záření, termografie, 

termovizní kamera, FLIR. 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis I developed after the successful completion of professional experience 

in business Hella Autotechnik, Ltd. Mohelnice the development department. In this thesis 

deals with the work activity that I performed on professional experience, practical 

experience, I enriched the theoretical foundations that are appropriate to clarify some 

context. The first section describes basic information about the company Hella 

Autotechnik, Ltd. and a brief history of developments headlamps, further mention of my 

inclusion in the company. The main part of this work include the very acts that I performed 

in their professional practice. The most important part of the work I have chosen to 

measure thermal imaging camera. At the very end are its effects on professional practice. 

Keywords: 

Hella Autotechnik, Ltd. Mohelnice, LED, PCB, infrared thermography, thermal imaging 

cameras, FLIR. 



 
 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

AFS první generace adaptivních světlometů vybavených natáčecími bi-xenony 

CAE specialisté na podporu počítačového inženýrství 

HAT Hella Autotechnik, s.r.o. – vývojová část, včetně měření a testování 

LED elektroluminiscenční dioda (Light Emitting Diode) 

LME modulace LED elektroniky (LED module electronics) 

PCB deska plošných spojů (Printed Circuit Board) 

PSA automobilový koncern Peugeot a Citröen 

SMD součástky pro povrchovou montáž plošných spojů (Surface Mounted 

Device) 

 

Celsius  jednotka metrického systému relativní stupnice teploty [ C° ] 

Fahrenhit  jednotka Anglického systému relativní stupnice teploty [ F° ] 

 Kelvin  jednotka metrického systému absolutní stupnice teploty [ K ] 

Rankine  jednotka Anglického systému absolutní stupnice teploty [ R° ] 

I  elektrický proud [ A ] 

R  elektrický odpor [ Ω ] 

U  elektrické napětí [V ] 

NT  teplota povrchu [ K ] 

ST  teplota volné kapaliny (plynu) [ K ] 



 
 

OBSAH 

ÚVOD....................................................................................................................................1 

1 POPIS ZAMĚŘENÍ FIRMY HELLA AUTOTECHNIK, S.R.O. ..........................2 

1.1 HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. – Vývoj světlometů.......... Chyba! Záložka není 

definována. 

2 POPIS ODDĚLENÍ A ZAŘAZENÍ STUDENTA ....................................................4 

3 ZADANÉ ÚKOLY V PRŮBĚHU ODBORNÉ PRAXE ..........................................6 

3.1 Termografické měření desek plošných spojů..........................................................6 

3.1.1 Historie bezdotykového měření teplot .............................................................6 

3.1.2 Teorie termovizního měření.............................................................................9 

3.1.3 Popis použité termovizní kamery ..................................................................16 

3.1.4 Měření a vyhodnocení termografie................................................................21 

3.2 Goniometrický test ................................................................................................31 

3.3 Funkční zkouška odběrů proudů ...........................................................................31 

4 TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ZNALOSTI ZÍSKANÉ V PRŮBĚHU 

ODBORNÉ PRAXE ..........................................................................................................32 

5 ZNALOSTI A DOVEDNOSTI SCHÁZEJÍCÍ STUDENTOVI V PRŮBĚHU 

ODBORNÉ PRAXE ..........................................................................................................32 

6 ZÁVĚR .......................................................................................................................33 

6.1 Dosažené výsledky v průběhu odborné praxe.......................................................33 

6.2 Celkové zhodnocení odborné praxe ......................................................................33 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY..............................................................................35 

SEZNAM OBRÁZKŮ .......................................................................................................36 

SEZNAM TABULEK........................................................................................................37 

SEZNAM PŘÍLOH............................................................................................................38 



 

 - 1 - 

ÚVOD 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil absolvování individuální praxe ve 

firmě HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. Mohelnice, která se zabývá vývojem, 

testováním a výrobou světlometů pro automobily mnoha značek. Praxi jsem 

absolvoval v oddělení, které vyvíjí a navrhuje LED aplikace do světlometů. 

Absolvování odborné praxe je podle mého atraktivní alternativa bakalářské práce. 

Jako student jsem dostal možnost pracovat v reálných pracovních podmínkách, získal 

jsem zkušenosti práce v kolektivu, které jistě využiji v dalších pracovních příležitostí. 

HALLA AUTOTECHNIK, s.r.o. se odlišuje od ostatních výrobců světlometů pro 

automobily tím, že se zaměřuje na vývoj a výrobu světlometů, které pro svoje svícení 

využívají LED diody.  

LED diody jsou výhodné z mnoha hledisek proti standardním žárovkovým 

světelným zdrojům, které využívaly pro svit rozžhavená vlákna z kovů ve skleněné 

baňce, která byla v některých případech naplněna vzácnými plyny. LED diody jsou 

schopny pracovat na několika násobně menším napětí, než standardní žárovky. Jde o 

hodnoty pohybující se v jednotkách voltů, kdežto u některých xenonových žárovek 

jde o desítky až stovky voltů. Je tu tedy nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Mezi 

další důležitou výhodu LED diod patří životnost, životnost se pohybuje 

v desetitisících odsvícených hodin, oproti pětistům hodin u halogenových žárovek a 

dvoutisících hodin u xenonových žárovek.  LED diody mají také své nevýhody. Jako 

jednu z nevýhod bych zmínil nutné chlazení u výkonových LED diod, v lampách 

světlometů můžou vznikat při provozu až osmdesáti stupňové teploty. I když není 

tato nevýhoda zanedbatelná, i tak výhody LED diod předčí nevýhody. 
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1 POPIS ZAMĚŘENÍ FIRMY HELLA AUTOTECHNIK, 

S.R.O. 

Historie firmy HELLA začíná v roce 1899, kdy byla v Německu založena 

specializovaná továrna na světla a příslušenství pro jízdní kola a automobily. 

Obchodní název HELLA se objevuje v roce 1908 a v roce 1911 postavena nová 

továrna v Lippstadtu, kde sídlí firma dodnes. 

V současné době má firma HELLA 64 poboček a 54 výrobních závodů. Celkem 

zaměstnává téměř 23 000 pracovníků a po celou dobu svoji existence jsou její 

výrobky zárukou špičkové kvality za použití vždy těch nejmodernějších technologií. 

Výrobky jsou dodávány přímo do podvýroby i pro trh s náhradními díly. V oblasti 

xenonových světlometů zaujala firma HELLA 60% na trhu. 

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

jako stoprocentní dceřiná 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 v Mohelnici vystavěn závod a zavedena výroba světlometů zadních svítilen, 

blinkrů a ostřikovačů pro vozy Škoda Felicia. Úspěšné zvládnutí tohoto projektu bylo 

odrazovým můstkem pro získání dalších zakázek pro zákazníky z celé automobilové 

branže. [1] 

 

Obrázek 1 HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. Mohelnice 
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Obrázek 2 Logo HELLA 

 
Světlomety vyvinuté společností HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. můžete najít u 

automobilových značek celého světa, Škoda, Volkswagen, Ford, Volvo, Opel, BMW, 

Scania, Audi, Seat, Rolls Royce, Nosan Jaguár, Land Rover, Renault, Mitsubishi, 

DAF, Neoplan, Hymer, Daimler a Cadilac.  

 

1.1 HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. – Vývoj světlometů 

Automobilová osvětlovací technika zažívá v současné době období rychlého 

technického vývoje.  

V devadesátých letech byly na trhu 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 objevily první auta vybavená 2. 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 světlometů Škoda Superb, který je vybaven 

systémem adaptivních světlometů AFS2.  

Ve stále větší míře se pro vnější osvětlení vozidla používají svíticí 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 Cadilac mají tyto světlomety na svých vozech. Firma 

HELLA dodává LED světlomety právě pro Cadilac Escalade. Světlomety a svítilny 
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využívající LED diody nabízejí také nové možnosti designu vozu a dávají 

automobilkám lepší možnost vytvořit vlastní identitu („podpis“) značky. Jako příklad 

uvedu 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 přechází na LED diody. 

 

Obrázek 3 Zadní světlomet BMW 
 

Osvětlení nově vyvíjených aut musí také splňovat stále náročnější provozní 

podmínky (např. vyšší teploty) a musí se vejít do stále menších prostorů. Také čas 

pro vývoj se postupně zkracuje a vývoj je stále víc a víc založen na počítačových 

modelech a výpočtech. Světlomety a svítilny jsou výrazným stylistickým prvkem 

vozu a tomu odpovídá pozornost, kterou jim věnují designéři. Všechny tyto vlivy a 

faktory dělají ze světlometů výrobek, který je zajímavý pro odborníky z různých 

oborů. Při vývoji světlometů se uplatní konstruktéři, optičtí inženýři a fyzici, 

elektronici, CAE specialisté, grafici a projektoví manažeři. [2] 

 

2 POPIS ODDĚLENÍ A ZAŘAZENÍ STUDENTA 

Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí jako alternativu k vypracování 

bakalářské práce absolvování individuální odborné praxe studentům posledních 

ročníků prezenčního bakalářského studia. Jak jsem již výše uvedl, využil jsem tuto 

možnost. Z mého pohledu je tento způsob vykonání bakalářské práce atraktivní 

v mnoha aspektech. Práce v reálných pracovních podmínkách zanechají ve 

studentech nezapomenutelné zážitky, student se musí neučit vycházet s různými 

povahami lidí, používat kompromisy, tak aby zefektivnil svoji činnost. Student získá 

při zařazení do pracovního kolektivu zkušenosti, které teoretickým studiem nezíská. 
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Byl jsem zařazen do vývojového kolektivu na oddělení HAT – LME po domluvě 

s konzultantem Ing. René Dadákem. Toto oddělení se zabývá vývojem LED aplikací 

pro světlomety automobilů. Použití LED diod je v automobilismu velice 

perspektivní. Při mém absolvování individuální odborné praxe jsem měl možnost 

spolupracovat s mnoha specialisty, kteří se zabývají různými druhy činností, které 

jsou zastoupeny v celém vývojovém oddělení HAT – LME. Na tomto oddělení jsou 

zastoupení hardware inženýři (elektronici), kteří se zabývají návrhem desek plošných 

spojů (PCB). Dalšími jsou layouteři, kteří se zabývají ideálním rozložení 

elektronických součástek na PCB. Dále bych zmínil projektové manažery, 

softwarové inženýry, optické inženýři, CAE inženýry a další. Každý z výše 

uvedených je nedílnou částí celku a svoji činností přispívají ke správnému chodu 

vývojového oddělení. Pro zefektivnění své činnosti používají různé specializované 

programy. Zmínil bych Micro-cap, který používají hardware inženýři pro simulaci 

dějů, které vznikají při chodu elektronického obvodu. Někdy se ovšem může 

simulace od reálného chování lišit, proto se využívá pro testování reálného chování 

také specializovaných testovacích center. Layouteři používají program Cadence pro 

návrh rozložení elektronických součástek na PCB. Členové oddělení používají tyty i 

další programy, které jsou specializovány pro jejich činnost, dále bych zmínil 

CATIA, AUTOCAD a další. 

Celkově na oddělení HAT – LME pracuje přibližně 15 specialistů, kteří vzájemně 

spolupracují na zadaných projektech a řeší konzultací případné neshody. Každý 

pracovník má své pracovní místo, které je vybaveno výpočetní technikou, programy 

které potřebují pro svoji práci. Dále pracoviště obsahuje podle činnosti pracovníka 

pájecí stanice pro úpravu desek plošných spojů, měřicí přístroje, napájecí zdroje a 

mnoho dalších nedílných užitečných pomůcek. 

Byl jsem zařazen k hardware inženýrům, s kterými jsem spolupracoval na 

různých činnostech, vyzkoušel jsem si mnoho z činností, které musí vykonávat. Na 

dobu absolvování odborné praxe jsem obdržel své místo s osobním počítačem, který 

jsem také používal ke své činnosti. 
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3 ZADANÉ ÚKOLY V PRŮBĚHU ODBORNÉ PRAXE 

V průběhu odborné praxe mi byly zadány různé úkoly, které jsou standardní a 

jsou nedílnou částí pracovního postupu vývojového oddělení HAT – LME. Úkoly mi 

byly zadány vedoucím mé bakalářské praxe Ing. René Dadákem, nebo dalšími 

spolupracovníky vývojového oddělení. Níže se zmíním o nejzajímavějších úkolech, 

které mi byly zadány. Jako hlavní téma bakalářské práce jsem si vybral měření desek 

plošných spojů termokamerou od společnosti FLIR. 

3.1 Termografické měření desek plošných spojů. 

3.1.1 Historie bezdotykového měření teplot 

Objevy, které umožnily vývoj bezdotykového měření teplot 

• 1670 – 1672 Isaac Newton studoval bílé světlo a zjistil, že lze rozložit do 

barevného spektra 

• 1675 došel k názoru, že světlo je tvořeno malými částicemi (korpuskulemi) 

 
• 1678 Christian Huygens popsal vlnové vlastnosti světla, položil tak základy pro 

Maxwellovu teorii elektromagnetického záření 

 
• 1800 William Herschel objevil při svých experimentech s viditelným světlem 

infračervenou oblast záření (v této době ještě nebyla známa Maxwellova teorie) 

 
• Josef von Frounhofer poprvé použil pro studium světla spektroskop, stal se tak 

zakladatelem spektrální analýzy a položil základ pro vysvětlení pojmů emise a 

radiace 

 
• Gustav Robert Kirchhoff a Robert Bunsen zdokonalili Founhoferův spektroskop a 

pozorovali charakteristická spektra záření, která emitují chemické prvky 
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• 1859 Gustav Robert Kirchhoff vytvořil obecnou teorii emise a radiace 

(Kirchhoffův-Bunsenův zákon), která říká, že schopnost látky emitovat záření je 

shodná se schopností jej absorbovat při stejné teplotě 

 
• 1860 Gustav Robert Kirchhoff definoval absolutně černé těleso jako objekt, který 

při zahřívání absorbuje všechny frekvence záření a při ochlazování je vyzařuje. 

 
• 1864 James Clerk Maxwell popsal matematickými rovnicemi elektromagnetické 

pole (Maxwellovy rovnice). Teoreticky odvodil rychlost elektromagnetického 

vlnění a dospěl k závěru, že světlo je samo elektromagnetickým vlněním. 

Předpověděl rozsah celého elektromagnetického spektra (dnes je někdy 

označováno jako Maxwellova duha) 

 
• 1879 Joseph Stefan experimentálně stanovil vztah mezi množstvím energie 

vyzařované absolutně černým tělesem a jeho termodynamickou teplotu 

 
• 1884 Ludwig Boltzmann teoreticky odvodil a matematicky popsal Stefanem 

experimentálně vysledovaný zákon vyzařování absolutně černého tělesa 

(Stefanův-Boltzmannův zákon se stal základem radiační termometrie) 

 
• 1893 Wilhem Wien empiricky stanovil vztah mezi termodynamickou teplotou a 

vlnovou délkou absolutně černého tělesa, při nichž spektrální hustota vyzařování 

dosahuje svého maxima (Wienův zákon posunu) 

 
• 1896 Wilhelm Wien opět empiricky odvodil zákon popisující závislost spektrální 

hustoty vyzařování absolutně černého tělesa na vlnové dálce (platil pouze 

v oblasti krátkých vlnových délek, později zákon teoreticky odvodil Max Planck) 

 
• Od roku 1894 Max Planck zkoumal spektrum záření emitovaného absolutně 

černým tělesem. Přišel s hypotézou, že světlo není vyzařováno ve spojitém 

proudu a energie se skládá z diskrétních jednotek, kvant (částicová teorie 

elektromagnetického záření) 
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• 1899 odvodil univerzální fyzikální konstantu (dnes známá jako Planckova 

konstanta) 

 
• 1900 Max Planck odvodil správný zákon vyzařování absolutně černého tělesa 

(Planckův vyzařovací zákon) 

 
• V roce 1901, kdy Max Planck publikoval správný zákon vyzařování absolutně 

černého tělesa, již v podstatě nic nebránilo vývoji prvních radiačních teploměrů 

 
 
 
 

Počátky vývoje bezdotykového měření teploty 

• 1901 první patent týkající se radiační termometrie 

- přístroj používající termoelektrické čidlo 

- výstupní elektrický signál 

- schopnost pracovat bez obsluhy 

 
• 1931 první komerčně dostupné radiační termometry 

- využití: zaznamenávání a řízení průmyslových procesů 

- využití dodnes pro nízkoteplotní aplikace 

 
• 2. světová válka  

- vývoj technologií pro vojenské účely (postup vývoje udržován v tajnosti) 

 
• Po 2. světové válce 

- první moderní radiační teploměry 

- zařízení, které byla vyvinuta především pro vojenské účely 

- první infračervené kvantové detektory (fotodetektory se sirníkem olovnatým) 

 
• 60. léta 20. století 
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- vznik společnosti FLIR Systems, která má největší podíl na dalším vývoji 

infračervené termografie  

- společnost vznikla integrací amerických i evropských výrobců infračervených 

systémů 

 

 

 

3.1.2 Teorie termovizního měření  

Teplota je mírou termální energie obsažené v jakémkoli objektu. Teplota 

kteréhokoliv objektu se dá změřit množstvím metod a prostředků a je definován 

teplotní stupnicí. Teplota nám ve své podstatě říká, kterým směrem poteče tepelný 

tok mezi dvěma objekty. 

Existují 3 základní typy přenosů tepla: vedení (kondukce), proudění (konvekce) a 

záření (radiace). Všechno teplo je přenášeno jedním z těchto tří typů přenosů, 

obvykle ale kombinací dvou nebo všech tří typů přenosů. Infračervená termografie je 

pochopitelně nejblíže radiačnímu přenosu tepla, ale důležité je znát všechny tři typy, 

abychom mohli lépe chápat význam infračervené termografie. 

Teplota se vyjadřuje v absolutních, nebo relativních jednotkách. Máme dvě 

absolutní stupnice, nazývané „Kelvin“ (metrický systém) a „Rankine“ (Anglický 

systém). Tomu odpovídají relativní stupnice „Celsius“ popř. „centigrade“ (metrický 

systém) a „Fahrenheit“ (Anglický systém). Absolutní nula je teplota, při které nemají 

molekuly látek žádný pohyb. Říkáme „nula Kelvina“, nebo „nula Rankies“ (0K, nebo 

0R). Relativní teploty se vyjadřují jako „stupeň Celsia“, nebo „stupeň Fahrenheit“ 

(°C, nebo °F). Číselné vztahy mezi jednotlivými jednotkami jsou následující: 

7,459

16,273

)32(
5

9

)32(
9

5

+=

+=

+⋅=

−⋅=

FahrenheitRankies

CelsiusKelvin

CelsiusFahrenheit

FarhenheitCelsius

TT

TT

TT

TT
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Absolutní nula je rovna – 273,16°C, nebo – 459,7°F. Konverze hodnot změn 

teplot, značené také „delta“ (∆) mezi Anglickým a metrickým systémem je 

jednoduchý 9/5 (1,8): [4] 

)()( 8,1 KelvinCelsiusRankiesFahrenheit TT ∆=∆   

Přenos tepla vedením (kondukce) 

Přenos tepla vedením se uplatňuje hlavně u pevných těles. Tento typ přenosu 

tepla se neuplatňuje pouze u pevných těles, ale také u kapalin a plynů. Jde vlastně o 

přenos vibrací (kmitání) atomů pevných těles, nebo srážky molekul plynů, čímž 

dochází k pohybu energie od teplejší molekuly směrem ke studenější. Jako ilustrace 

pro tento typ přenosu tepla uvedu příklad: 

Sledujme co se děje, když odporový drát vložíme do keramické 

ploténky vařiče. Tepelná energie daná RI ⋅2  ( I  je proud procházející 

vodičem, R  je odpor vodiče), vznikající průchodem proudu, se 

předává do keramické ploténky, přičemž se ohřívá ploténka a 

ochlazuje odporový drát. 

 

 

Obrázek 4 Přenos tepla vedením 
 

Množství tepla Q , které projde za čas τ  plochou S  do hloubky d  určíme 

vztahem [ ]msKmKmWW
d

T
SQ ,,,,; 211 −− ⋅⋅

∆
= τλ  , kde λ  je součinitel tepelné 

vodivosti a T∆  je rozdíl teplot na vzdálenosti d . Množství tepla poroste zvětšujícím 

se rozdílem teplot, plochou v které vedení tepla probíhá, zvětšujícím se časem a 

součinitelem vodivosti materiálů. Naopak klesá zvětšující se tloušťkou desky 

materiálů. 
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Přenos tepla prouděním (konvekce) 

Uplatňuje se u pohybujících se skupenství a je většinou vždy u přenosu tepla 

mezi pevným a kapalným (plynným) skupenstvím. Volné proudění se uplatňuje, 

pokud přenos tepla způsobuje změnu hustoty kapaliny, teplejší část stoupá vzhůru 

jako výsledek vzrůstajícího vztlaku. Na obrázku viz níže je zobrazen způsob přenosu 

tepla z pevné desky na pohybující se kapalinu (plyn). U přenosu tepla prouděním se 

přenos tepla děje dvojím způsobem. Přímé vedení tepla kapalinou (plynem) a 

pohybem vlastní kapaliny (plynu).  

 

 

Newtonův zákon pro ochlazování nám definuje koeficient α  , který kombinuje 

oba dva mechanismy 

[ ]212 ,,,;
)(

mKKWKmW
STT

Q

NS

−− ⋅⋅
⋅−

=α  

 

Obrázek 5 Přenos tepla prouděním 
 

Přítomnost desky způsobuje volnou rychlost kapaliny V, která klesá u povrchu 

desky na nulu a mění se proměnné vzdálenosti nazvané hraniční vrstva. Tloušťka 

hraniční vrstvy nepřímo úměrně závisí na volné rychlosti kapaliny a je větší pro 

volné proudění a menší pro proudění nucené. Rychlost proudění tepla závisí na 

tloušťce hraniční vrstvy a tepelném rozdílu ST  a NT  , kde první je teplota povrchu a 
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druhá teplota volné kapaliny (plynu) mimo prostor hraniční vrstvy. Přenos tepla 

prouděním na jednotku plochy si můžeme vyjádřit upraveným Newtonovým 

pravidlem  

[ ]KKmWmWT
S

Q
,;, 122 −− ⋅⋅∆⋅= α  

 
Rychlost tepelného toku roste s rostoucím rozdílem teplot a s rostoucím 

koeficientem přenosu tepla. Vzrůstající rychlost kapaliny (plynu) má za následek 

rostoucí koeficient přenosu tepla. 

 

 

Přenos tepla radiací (sálání, záření) 

Přenos tepla radiací se od předcházejících dvou liší v několika aspektech: 

- Může procházet vakuem 

- Uskutečňuje se elektromagnetickou emisí a absorpcí 

- Probíhá rychlostí světla a chová se jako světlo 

- Zatímco přenos tepla vedením, nebo prouděním mezi dvěma 

doby je lineárně závislé na rozdílu teplot mezi těmito dvěma 

body, pak energie vyzařovaná z povrchu tělesa mezi těmito 

body je úměrná čtvrté mocnině své absolutní teploty. Tepelná 

radiační energie přenášená mezi dvěma povrchy je úměrná třetí 

mocnině tepelného rozdílu mezi oběma povrchy 

Jako příklad uvedu situaci kdy je na desce plošných spojů vedle sebe umístěn 

výkonový rezistor a dioda, množství tepelné energie vytvořené výkonovým 

rezistorem se vyzáří z povrchu rezistoru a určitá část je absorbována povrchem diody. 

Dioda se ohřívá a výkonový rezistor chladne. 

Tepelná infračervená radiace opouštějící povrch tělesa se nazývá radiační 

excitance, nebo radiozita. Ta může být emitována z povrchu, odražená od povrchu 

nebo může procházet povrchem, tak jak to je znázorněno na obrázku viz níže. 

Celková excitance je rovna součtu jednotlivých komponent tj. částí emitované eW , 
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odražené 
rW  a části procházející tW . Teplota povrchu je ovšem závislá pouze na 

jedné komponentě a to na emitované eW . 

 

Obrázek 6 Přenos tepla radiací 
Měření tepelné infračervené radiace tvoří základ bezkontaktního měření teploty a 

infračervené termografie. 

 

Obrázek 7 Světelná a infračervená část elektromagnetického spektra 
 

Podobně jako světelná energie je tepelná radiace záležitostí fotonů 

v elektromagnetickém spektru. Zatímco přenos energie světla se děje ve viditelné 

oblasti spektra od 0,4 mµ  do 0,75 mµ , přenos tepla radiací zabírá oblast spektra mezi 

0,75 mµ  a asi 100 mµ , ačkoliv většina praktických měření se provádí v okolí 20 mµ  

( mµ  jsou mikrometry, nebo „mikrony“. Mikron je miliontina metru a jednotka pro 

měření vlnové délky radiační energie). 

Všechny povrchy těles, které jsou teplejší, než absolutní nula vysílají energii 

v infračerveném spektru. Velmi teplá tělesa ve spektru viditelného světla, topná 



 

 - 14 - 

tělesa elektrických kamen s teplotou 800°K žhnou tmavě rudě a jak vychládají, tak 

ztrácejí viditelnou červenou barvu, ale teplo vyzařují radiací. Energie vyzařovaná 

radiací je cítit rukama, pokud je dáme do blízkosti kamen, ale sálání je neviditelné, 

protože z červeného spektra došlo k posunu do oblasti infračerveného. Infračervená 

termografie tepelné obrazy měří a zobrazují na displeji z této infračervené oblasti 

spektra. 

 

 

 

 

Pro popis zákonitostí vyzařované energie z povrchu těles máme dva klíčové 

zákony. Pro teplo vyzařované z povrchu tělesa Stephan-Boltzmannův zákon 

[ ]KKmWcmWTW °−⋅⋅⋅⋅⋅= −−− ,,; 4224εδ  

kde: 

W - radiační tok jednotkou plochy [ 2−⋅mW ] 

ε  - emisivita (jednička pro absolutně černé těleso) 

δ  - Stephan-Boltzmannova konstanta 4212106704,5 −−− ⋅⋅⋅= KcmW  

T  - absolutní teplota tělesa [°K] 

Pro hodnotu vlnové délky s maximální radiací mλ  (v mµ ) na povrchu tělesa platí 

Wienův zákon 

[ ]KKmm
T

b
m °°⋅= ,; µµλ  

kde: 

mλ  - vlnová délka s maximální hodnotou radiace [ mµ ] 

b - Wienova konstanta Km °⋅= µ2897  

T - termodynamická teplota absolutně černého tělesa [°K] 

Z hlediska charakteristiky infračervené radiace rozlišujeme tři typy povrchů těles: 

černé tělesa, šedá a nešedá tělesa (tzv. reálného a spektrálního tělesa). Černé těleso 
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definujeme jako teoretický povrch, který má jednotkovou emisivitu v celém rozsahu 

vlnových délek a absorbuje všechnu radiační energii, která na něj dopadá. Emisivita 

reálného tělesa je definovaná jako poměr radiačních energií emitovaných z povrchu 

daného tělesa a tělesa černého při stejné teplotě. Ačkoli černé těleso je pouze teorie, 

v praxi neexistuje, povrchy mnohých těles jsou šedá, což znamená, že emisivita 

tělesa je téměř konstantní s vlnovou délkou. Obrázek 8 ukazuje rozložení spektrální 

energie černého, šedého a nešedého tělesa při téže teplotě 300°K 

 

Obrázek 8 Spektrální rozložení tří typů emitoru při absolutní teplotě 300°K 
 

Jak již bylo ukázáno na obrázku 6, má celková excitace dostupná měřicímu 

přístroji z povrchu tělesa tři komponenty: emitovanou energii eW , odraženou energii 

rW od prostředí a další obrazových předmětů. Poslední energie je procházející tW  

skrze povrch tělesa a emitovanou dalšími tělesy. Pokud máme vyzařující černé těleso, 

pak má emisivitu = 1 a neodráží, ani jim neprochází žádná energie. Pokud máme 

vyzařující šedé těleso, pak se spektrální rozložení podobá rozložení tělesa černého, 

ale protože emisivita je menší než jedna, může také energii odrážet, nebo propouštět. 

Pro emitující nešedé těleso platí, že energie je odražena a přenášená. Vzhledem 

k tomu, že souvislost mezi teplotou povrchu tělesa a vyzařovanou energií má pouze 

komponenta eW (komponenta emitovanou energii), začíná být jasné, že nejdůležitější 

krok, který uděláme při infračerveném měření teploty, je eliminace, nebo 

kompenzace zbylých dvou komponent. 

Infračervená radiace ze zkoumaného tělesa prochází na své cestě 

k infračervenému přístroji různými medii. Pokud je tímto mediem vakuum, pak 

neztrácí žádnou energii. V praxi je tímto mediem u většiny měření vzduch. Pro krátké 
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vzdálenosti, např. několik metrů, lze vliv vzduchu zanedbat. Pokud tato vzdálenost 

naroste, pak je pochopitelně zdrojem chyb. Máme dva spektrální intervaly, které jsou 

relativně prosté ztrát z absorpce. Jde o tzv. „atmosférická okna“ v pásmu 3-5 mµ  a 

v pásmu 8-14 mµ . Většina přístrojů pracujících v oblasti infračerveného spektra 

pracuje proto v těchto „oknech“. Termokamera pracuje při snímání v rozmezí 8-

14 mµ . [6] 

 

 

 

3.1.3 Popis použité termovizní kamery 

Základní vlastnosti termokamery a vnější popis 

Termovizní měření se provádí pomocí infračerveného kamerového systému FLIR 

T200, který měří a zobrazuje infračervené záření vyzařované snímaným objektem.  

Použitá termovizní kamera FLIR T200 je lehká ruční přenosná kamera. Díky 

vysokému stupni krytí IP54, rozsahem měřených teplot a rozsahem pracovních teplot 

-15°C až +50°C a odolnému tělu kamery, je tato termovizní kamera plně určena pro 

měření jak ve vnitřním, tak i venkovním prostředí. Tato termovizní kamera je 

vybavena maticovým mikrobolometrickým detektorem s rozlišením 200x150 bodů. 

Kamera využívá spektrální rozsah 7,5 až 13 mµ , pracuje s měřeným teplotním 

rozsahem -20°C až 350°C s citlivostí 0,08°C při 30°C a přesností 2°C. Vestavěná 

optika pracuje se zorným polem 25° x 19° s minimální ohniskovou vzdáleností 0,4m, 

s rozlišením 2,18 mRad. Výměnné objektivy umožňují měření na kratší i delší 

vzdálenosti. Zaostřování je možno jak manuální tak automatické. Výměnný 

akumulátor zabezpečuje provoz bez síťového připojení přibližně na čtyři hodiny 

provozu. Součástí kamery je dotykový LCD displej o rozměrech 3,5 palce. Vestavěná 

digitální videokamera o rozlišení 1,3 Mpix umožňuje automatické prolínání 

termovizního obrazu spolu s obrazem snímaným standardní videokamerou na 

displeji, což usnadňuje práci při vyhledávání závad na měřených objektech. 

Dotykový displej má další výhodu v tom, že usnadňuje přístup do menu a umožňuje 

přehledný výběr možností editace. [3] 
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Obrázek 9 Termokamera FLIR T200 
 

Jednotlivé součásti termokamery a ovládací prvky jsou vyznačeny na obrázcích 

níže. 

 

Obrázek 10 Zadní pohled na ovládací prvky termokamery FLIR T200 
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Obrázek 11 Přední pohled na ovládací prvky termokamery FLIR T200 

 

Termokamera FLIR T200 má vestavěné menu v českém jazyce s jednoduchým a 

přehledným ovládáním. Výhodou je také slot na paměťové karty ve formátu SD. 

Výsledné termogramy jsou ve formátu JPG o rozměrech 320x240 bodů, bitová 

hloubka je 24bit. Tyto termografy je možné vyhodnotit v programu, který je obsahem 

základního příslušenství termokamery. Tento program se jmenuje FLIR Quick 

Report. 

Popis infračerveného senzoru termokamery FLIR T200 

Termokamera FLIR T200 používá pro snímání maticový mikrobolometrový 

detektor. 

Bolometry (z řeckého bole – paprsek) jsou senzory pro bezdotykové měření 

teploty, pracují na principu pyrometrie, tzn. měření celkového vyzářeného tepelného 

výkonu prostřednictvím infračerveného záření. Nejčastěji se bolometry vyskytují 

v podobě integrovaných obvodů obsahující uspořádání několika desítek, stovek, nebo 

i tisíců bolometrů do matice, obecně označované jako mikrobolometry (viz obrázek 

12). 
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Obrázek 12 Detektor využívající mikrobolometrovou matici 
 

Princip bolometrického detektoru infračerveného záření 

Tento princip je znám od 80. let 19. století a je jednoduchý, dá se říct, že je 

vzdáleně podobný kovovým odporovým senzorům teploty. Elektrický odpor 

bolometru se zde také mění v závislosti na jeho teplotě, která však závisí na množství 

absorbovaného dopadajícího infračerveného záření. Množství dopadajícího záření 

může být tedy určeno ze změn odporu bolometru. Aby však byla změna teploty 

bolometru úměrná pouze absorbovanému infračervenému záření, musí být vlastní 

bolometr tepelně izolován od svého okolí. [5] 

 

Obrázek 13 Znázornění jednoduchého bolometru 
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Infračervené záření dopadá na absorpční vrstvu senzoru tvořenou zlatou fólií, 

která pohlcuje až 95% záření. To ohřívá teplotně vodivý povrch i nosník. Na spodní 

straně nosníku je napařený meandr odporové dráhy, jejíž odpor se mění lineárně s 

teplotou. 

Princip mikrobolometru 

Mikrobolometr (někdy též mikrobolometrové pole) se od jednoduchého 

bolometru liší počtem odporových plošek na jednom senzoru. Obvykle jde o 

čtvercovou strukturu (dvourozměrné pole) pokrytých právě teplotně citlivým 

odporovým materiálem ve formě plošek, který absorbují infračervené záření. Celý 

mikrobolometrický senzor je pak vyroben jako monolitický křemíkový obvod.  

 

Obrázek 14 Struktura mikrobolometrového pole 
 

Na obrázku níže je detailní pohled na strukturu jedné plošky, která sama funguje 

jako klasický bolometr popsaný výše. Jak je patrné z obrázku, jako odporový materiál 

plošky veliké řádově desítek µm a tlusté desetiny µm se v současné době využívá 

oxid vanadičitý nebo nitrid křemíku. Ploška je z důvodu tepelné izolace od 

křemíkového substrátu vyvýšena o 2.5 mµ  pomocí "nožiček", které zároveň tvoří i 

přívodní kontakty. Izolant tvoří vzduch. Někdy bývá substrát pod a kolem plošky 

opatřen reflexní vrstvou, která neabsorbované záření odrazí zpět. Tím se zvyšuje 

účinnost. K vzájemnému propojení jednotlivých mikrobolometrů slouží propojovací 

síť obvykle hliníkových vodičů. Dále je zde pod každou ploškou implementovaný 

spínací tranzistor, který umožňuje adresovat jednotlivé mikrobolometrům řídící 

logiku a tak z každého postupně přečíst změnu velikosti odporu, resp. změnu úbytku 

napětí, způsobeného ohřevem z dopadajícího infračerveného záření. Některé 

mikrobolometrické snímače se umisťují na Peltierův element pro udržování 
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konstantní teploty až v rozmezí ±0,1 °C, čímž lze minimalizovat změny vlastností 

snímače s teplotou a tak zpřesnit měření.  

 

Obrázek 15 Detailní pohled na strukturu jedné plošky mikrobolometru 
 

 

Obrázek 16 Fotografie reálného mikrobolometru 
 
 

3.1.4 Měření a vyhodnocení termografie 

Úvod k měření 

Cílem tohoto úkonu bylo porovnat více vzorků desek plošných spojů dvou 

osobních automobilů. Konkrétně se jedná o osobní automobily značek Škoda a 

koncern automobilek Peugeot, Citröen pod označením PSA. Vzorky jsou napájeny 

různými úrovněmi napětí pro demonstraci chování jednotlivých PCB při reálných 

podmínkách, kdy může dojít k poklesu napájecího napětí, ale je potřeba aby lampy 

splňovaly dané předpisy pro intenzitu osvitu.  
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V měření se budu zabývat porovnáváním oteplení desek plošných spojů na 

rozdílných napěťových úrovních. Oteplení je zaznamenáno na termovizní kameru 

FLIR T200, snímky jsou dále upraveny v přiloženém programu FLIR Quick Report. 

Toto měření zopakuji dvakrát na odlišných vzorcích, tyto vzorky jsou z osobních 

automobilů, viz výše (Škoda a PSA).  

Pracovní postup při měření 

Obdržel jsem dva vzorky, oba dva jsou pro denní svícení osobních automobilů, 

konkrétně se jedná o automobily Škoda a koncern PSA.  

Jako první úkon je potřeba provést vnější optickou kontrolu a objevit tak patrné 

chyby na desce plošných spojů, které by mohly mít důsledek na znehodnocení 

měření, může se jednat o narušení jednotlivých propojů mezi elektronickými 

součástkami. Pokud proběhne tato kontrola úspěšně, pokračuje další kontrola. Při této 

další kontrole je cílem odzkoušení funkčnosti desky plošných spojů. Funkčnost 

odzkoušíme, připojením PCB pomocí přívodních kabelů ke zdroji stejnosměrného 

napětí. Při pomalém zvyšování napětí z nulové hodnoty až na hodnotu 13,5V, při 

které simulujeme reálnou funkci v osobních automobilech. Touto kontrolou ověříme 

také správnost polarit přípojných kabelů. Každá deska obsahuje bezpečnostní prvky, 

které zamezí přepólování obvodu, při kterém by mohlo dojít ke zničení testovacího 

prcku. Dále je potřeba uzpůsobit měřící proces, tak abychom omezili co nejvíce 

chyby měření, které můžou způsobit nevěrohodnost měření. Nejdůležitější je zamezit 

vnějším zdrojům, aby zkreslily měření. O tomto jsem psal, viz výše „Teorie 

termovizního měření“ část textu „Přenos tepla radiací“. Tj. (Vzhledem k tomu, že 

souvislost mezi teplotou povrchu tělesa a vyzařovanou energií má pouze komponenta 

eW (komponenta emitovanou energii), začíná být jasné, že nejdůležitější krok, který 

uděláme při infračerveném měření teploty, je eliminace, nebo kompenzace zbylých 

dvou komponent.). Tyto dvě zbylé komponenty jsou odražené 
rW  a procházející tW . 

Tudiž se snažíme přiblížit povrch tělesa k povrchu tělesa absolutně černého, kdy toto 

absolutně černé těleso neodráží, ani jím neprochází žádné elektromagnetické vlnění 

v celém spektru vlnových délek. Ve specializovaných prodejnách lze pořídit speciální 

nástřiková barva limitující prostup a odraz energie, čímž zredukujeme jedny 

z nejzásadnějších chyb při měření. Dále je potřeba v místnosti, která lze označit jako 

normální prostředí, zamezit zbytečnému dopadu slunečního svitu na měřený objekt. 
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Při měření je potřeba měřit co nejblíže měřenému objektu, tak abychom jsme co 

nejvíce limitovali zkreslení, ke kterému dochází při průchodu infračerveného záření 

„atmosférickým oknem“. Další parametry, které ovlivňují měření infračerveného 

spektra, jsou teplota okolí, vlhkost a odezva termokamery. Měření provádíme kolmo 

k měřenému objektu.  

Doplňující informace 

Při měření vzniká šum, který znesnadňuje názornost snímku z termokamery, tento 

šum vzniká především u měření nižších teplot. Termokamera dokáže měřit i uvnitř 

tělesa za pomocí různých filtrů. Pokud je objekt menší, než je měřící bod na displeji 

termokamery, už se dopouštíme chyby, kterou můžeme eliminovat výměnou 

objektivu za vhodnější. Pokud je rozlišovací schopnost kamery vyšší, měření bude 

přesnější. Pro správné vyhodnocení teplot je zapotřebí pořídit ostré snímky. 

Měření na vzorku PCB Škoda  

Při tomto měření sledujeme světlomet pro denní svícení osobního automobilu 

škoda. Termokamera se musí nechat kalibrovat přibližně 5 minut pro přesné měření. 

PCB jsou napájeny na každé z hladin napětí přibližně 30 minut, pro dosažení 

maximálního oteplení na stanoveném napětí. Při měření postupujeme logicky od 

nejmenší hodnoty napětí k největší, z důvodu setrvačnosti oteplení při předchozím 

měření na vyšší napěťové hladině. Měření bude provedeno na třech napěťových 

úrovních, konkrétně jde o 9V, 13,5V, 19V. 9V je zkušební hodnota, které doplňuje 

rozmezí napěťových hodnot. 13,5V je hodnota, která vychází z reálného použití 

světla při denním svícení. 19V je mezní hodnota, při níž prochází obvodem světla 

maximální proud a tudiž tu vznikne nejvyšší oteplení obvodu. Výše již postupovat 

nemůžeme, z toho důvodu, že přibližně na hodnotě 20V zapůsobí na obvod ochrana, 

která chrání světlo při přepětích. Z každého jednotlivého měření je pořízen snímek, 

na kterém je vidět napájecí laboratorní zdroj se stanovenou napěťovou hodnotou, po 

levé straně je ampérmetr, na němž sleduji proudové odběry pro větší přesnost. 

Schematické znázornění a znázornění rozložení elektronických součástek na 

PCB, viz příloha. PCB se skládá z více jednotlivých obvodů, jsou zde obsaženy 

obvody pro ochranu atd. Světelné obvody jsou rozděleny na dva, které mohou být 

zprovozněny samostatně, pro měření jsou zapnuty oba dva obvody pro simulaci 

největšího oteplení. 
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Obrázek 17 Měřený vzorek Škoda opatřený nátěrem  
 

 

Obrázek 18 Měřené hodnoty při 13,5V u vzorku Škoda 
 

Další obrázky zachycující měřené hodnoty jsou přiloženy v příloze. Kompletní 

proudové a napěťové hodnoty pro vzorek Škoda jsou znázorněny v tabulce, viz níže. 

Vzorek Škoda    

U[V] 9 13,5 19 

I[mA] 760 850 880 

Tabulka 1 Naměřené proudové hodnoty na vzorku Škoda 
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Obrázek 19 Snímek vzorku Škoda při napětí 9V, levý obr. přední strana, pravý obr. zadní strana 
 

 

Obrázek 20 Snímek vzorku Škoda při napětí 13,5V, levý obr. přední strana, pravý obr. zadní strana 
 

 

Obrázek 21 Snímek vzorku Škoda při napětí 19V, levý obr. přední strana, pravý obr. zadní strana 
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Vzorek 

Škoda 

Přední strana Zadní strana 

 Bod 1 Bod 2 Bod 3 Bod 4 Bod 1 Bod 2 Bod 3 Bod 4 

9V 51,3°C 50,1°C 52,5°C 50,3°C 51,5°C 52,2°C 51,4°C 53,3°C 

13,5V 65,9°C 65,1°C 64,3°C 61,2°C 63,4°C 64,4°C 59,5°C 61,8°C 

19V 75,4°C 73,9°C 69,6°C 67,3°C 74,5°C 76,2°C 67,4°C 69,5°C 

Tabulka 2 Hodnoty naměřené při měření vzorku Škoda 
 

Snímky byly upraveny v softwarovém rozhraní FLIR Quick Report. Na 

termálních snímcích z přední strany, je vidět, že zakrytí LED diod vrstvou, která 

zabraňuje prostup a odraz infračerveného záření nebylo dostatečné. Přes stávající 

vrstvu prosvítil svit z LED diod a tím mírně zkreslil naměřené hodnoty ve středu 

LED diod.  Z měření je zřejmé, že i malý nárůst proudu procházejícím obvodem, 

zvýší oteplení PCB. Přední strana vzorku se otepluje z pravidla méně, než zadní. 

Tento fakt je zapříčiněn větší koncentrací tranzistorů a podobných elektronických 

součástek. Konkrétně v tomto případě, na vzorku Škoda, je obsah elektronických 

součástek na zadní straně zanedbatelný, proto tu nedošlo k markantnímu zvýšení 

teplot. Ani jeden vzorek nepřekročil nedovolené oteplení, není neobvyklé, když při 

napěťové hladině 19V teplota převýší 80°C. Nicméně toto měření probíhalo 

v otevřeném prostoru, kdy není PCB uloženo do lampy osobního automobilu, 

v tomto případě je PCB uloženo v uzavřeném prostoru a dochází zdě k horšímu 

ochlazování. Nesmíme pominout, že se v lampě nachází další elektronika, světelné 

zdroje pro dálkové svícení, které produkuje další oteplení. 

Měření na vzorku PCB PSA 

Při tomto měření sledujeme také světlomet pro denní svícení automobilového 

koncernu PSA. V tomto případě se jedná o světlomet, který se skládá ze tří totožných 

částí, které jsou navzájem zapojeny paralelně. Postup přípravy na měření je totožný, 

jako v předešlém postupu při měření vzorku Škoda. Rozdílné jsou napěťové hladiny, 

při kterých se bude měřit. Měření bude provedeno na třech napěťových úrovních, 

konkrétně jde o 9V, 13,5V, 19V. 9V je zkušební hodnota, které doplňuje rozmezí 

napěťových hodnot. 13,5V je hodnota, která vychází z reálného použití světla při 

denním svícení. 19V je mezní hodnota, při níž prochází obvodem světla maximální 
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proud a tudiž tu vznikne nejvyšší oteplení obvodu. Výše již postupovat nemůžeme, 

z toho důvodu, že přibližně na hodnotě 20V zapůsobí na obvod ochrana, která chrání 

světlo při přepětích.  

Schematické znázornění a znázornění rozložení elektronických součástek na 

PCB, viz příloha. PCB se skládá z více jednotlivých obvodů, jsou zde obsaženy 

obvody pro ochranu atd. Světelné obvody jsou rozděleny na dva, které mohou být 

zprovozněny samostatně, pro měření jsou zapnuty oba dva obvody pro simulaci 

největšího oteplení. 

 

Obrázek 22 Měřený vzorek PSA opatřený nátěrem 
 

 

Obrázek 23 Měřené hodnoty při 13,5V u vzorku PSA 
 

Další obrázky zachycující měřené hodnoty jsou přiloženy v příloze. Kompletní 

proudové a napěťové hodnoty pro vzorek Škoda jsou znázorněny v tabulce, viz níže. 
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Vzorek PSA    

U[V] 9 13,5 19 

I[A] 1,02 1,05 1,09 

Tabulka 3 Naměřené proudové hodnoty na vzorku PSA 
 

 

Obrázek 24 Snímek vzorku PSA při napětí 9V, levý obr. přední strana, pravý obr. zadní strana  
 

 

Obrázek 25 Snímek vzorku PSA při napětí 13,5V, levý obr. přední strana, pravý obr. zadní strana 
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Obrázek 26 Snímek vzorku PSA při napětí 19V, levý obr. přední strana, pravý obr. zadní strana 
 

Vzorek PSA Přední strana 

 Bod 1 Bod 2 Bod 3 Bod 4 Bod 5 Bod 6 

9V 51,3°C 54,2°C 45,1°C 50,7°C 46,8°C 50,4°C 

13,5V 55,9°C 64,5°C 51,4°C 62,8°C 54,3°C 63,4°C 

19V 61,1°C 75,4°C 58,2°C 76,3°C 63,1°C 78,6°C 

Tabulka 4 Hodnoty naměřené při měření vzorku PSA, přední strana 
 

Vzorek PSA Zadní strana 

 Bod 1 Bod 2 Bod 3 Bod 4 Bod 5 Bod 6 

9V 47°C 49,7°C 45,3°C 50,3°C 48,8°C 53,2°C 

13,5V 53,6°C 61,3°C 50,5°C 62°C 52,7°C 62,4°C 

19V 63,1°C 77,1°C 57,5°C 76,5°C 58°C 72,9°C 

Tabulka 5 Hodnoty naměřené při měření vzorku PSA, zadní strana 
 

Snímky byly upraveny v softwarovém rozhraní FLIR Quick Report. Na 

termálních snímcích z přední strany, je vidět, že zakrytí LED diod vrstvou, která 

zabraňuje prostup a odraz infračerveného záření nebylo dostatečné. Přes stávající 

vrstvu prosvítil svit z LED diod a tím mírně zkreslil naměřené hodnoty ve středu 

LED diod.  Z měření je zřejmé, že i malý nárůst proudu procházejícím obvodem, 

zvýší oteplení PCB. Přední strana vzorku se otepluje z pravidla méně, než zadní. 

Tento fakt je zapříčiněn větší koncentrací tranzistorů a podobných elektronických 
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součástek. Konkrétně v tomto případě, na vzorku PSA, je obsah elektronických 

součástek na zadní straně zanedbatelný, proto tu nedošlo k markantnímu zvýšení 

teplot. Ani jeden vzorek nepřekročil nedovolené oteplení, není neobvyklé, když při 

napěťové hladině 19V teplota převýší 80°C. Nicméně toto měření probíhalo 

v otevřeném prostoru, kdy není PCB uloženo do lampy osobního automobilu, 

v tomto případě je PCB uloženo v uzavřeném prostoru a dochází zdě k horšímu 

ochlazování. Nesmíme pominout, že se v lampě nachází další elektronika, světelné 

zdroje pro dálkové svícení, které produkuje další oteplení. 

Závěrem 

LED diody jsou pro automobilový průmysl perspektivní v současnosti i jako vize 

do budoucna. Již nyní jsou známy LED diody, které by byly schopny zastoupit hlavní 

dálkové halogenové, nebo xenonové žárovky. Použitím vhodného poštu ve 

skupenstvích lze dosáhnout také ideálního osvícení vozovky a je tu i možnost 

ovládání jednotlivých LED diod, v tom případě lze volit mezi různými režimy 

svícení. LED diody sebou nesou značnou nevýhodu a to oteplování v průběhu 

provozu. Při termografickém měření jsme si osvojili tento nezanedbatelný problém. 

Návrh PCB musí být od počátku navrhnut a konstruován tak, aby zamezil mnoha 

kolizím, které by znemožnily použitelnost a funkčnost tohoto výrobku. Propoje 

k elektronickým součástkám jsou voleny tak, aby v blízkém kontaktu LED diod 

tvořily co největší plochu. Díky tomuto konstrukčnímu lze zamezit použití 

přídavných chladících členů, které by nevyhnutelně zvýšily náklady na výrobu celého 

světlometu. Nicméně automobilky, které si nechají realizovat své projekty, také chtějí 

určitou flexibilitu PCB ve světlometech, jde tu o to, že konečný návrh rozměrů PCB 

nelze nijak měnit. Tato neměnnost by mohla být problémem u designu lamp pro 

osobní automobily, designové zpracování lamp podléhá určitým způsobem rozměrům 

a rozložením LED diod. Design hraje čím dál větší roli při návrhu celých světlometů, 

světlomety jsou u auta jakési „oči“ a tvoří důležitý prvek masky každého automobilu, 

proto také musí konstruktéři přizpůsobovat své návrhy podle požadavků automobilek. 

Bez plnění všech přání zákazníků není v dnešní době schopna produktivně fungovat 

žádná společnost. 
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3.2 Goniometrický test 

Jde o testovací prostory, v kterých se měří světelné účinky světlometů. V těchto 

prostorách je speciální goniometrická lavice. Další nedílnou součástí jsou světelné 

tunely, které míří dvěma směry proti sobě od goniometrické lavice. Jeden tunel je 

delší, pro zkoušku předních světlometů. Při zkoušce předních světlometu v krátkém 

tunelu by nebyly chyby funkčnosti tak patrné. Na konci každého tunelu je sonda pro 

měření svítivosti, výstup z této sondy je realizován přes řídící a měřící prvek 

v následném propojení s osobním počítačem. Na tomto goniometrickém pracovišti se 

měří světelné vlastnosti jednotlivých lamp. Lze zde měřit přední světlomety, toto 

měření se provádí především v delším tunelu, kratší tunel je připraven pro testy na 

brzdových a zpětných světlometů, toto rozdělení vyplívá z reálných podmínek 

v provozu, kdy je požadováno od předních světlometů nepoměrně větší dosvit, jako u 

zpětných, popřípadě brzdových světel. Testy se provádí s kompletními lampy, PCB 

musí být tedy vloženo do zadní části světlometu a z přední části je přiložen průsvitný 

kryt, který je uzpůsoben tak, aby světlomet dosáhl optimálních provozních vlastností. 

Lampa je pevně přidělána ke goniometrické lavici, připojena k napájecímu zdroji a 

spuštěna. Měřením se simulují reálné podmínky a účelem měření je, odhalit 

degradaci svítivosti LED diod.  

3.3 Funkční zkouška odběrů proudů 

Pří této zkoušce dochází k měření na vzorcích, které jsou ve finální verzi, tedy 

poslední vzorky před uvedením do výroby. Měření se provádí na více vzorcích, aby 

se zvýšila šance odhalení chyb. Měřených vzorků může být i čtyřicet. U vzorků se 

měří odebíraný proud na z pravidla třech napěťových hladinách. Před měřením 

proudů dojde u vzorků k základní vizuální kontrole, která by mohla odhalit prvotní 

nedostatky na vzorcích před samotným měřením, je tu možnost odhalit chybějící 

rezistory, nebo jiné elektronické součástky. Po této kontore, dochází k samotnému 

měření proudů, jednotlivé vzorky jsou měřeny na třech hodnotách napětí, odebíraný 

proud obvodem se zapíše. Dojde-li k nesrovnalostem, není-li naměřený proud ve 

stanovených mezích, musí se odhalit příčina tohoto nedostatku. Při chybě se zkoumá, 

jestli je nedostatek ojedinělý (chybně připájená elektronická součástka apod.), nebo 
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zdali je tato chyba celého celku. Po odhalení případné chyby následují opatření, která 

napraví nedostatky. 

 

4 TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ZNALOSTI ZÍSKANÉ 

V PRŮBĚHU ODBORNÉ PRAXE 

Při vykonávání zadaných úkolů během mé individuální praxe jsem využil mnoho 

poznatků, které jsem získal při bakalářském studiu na Vysoké škole báňské – 

Technické univerzitě v Ostravě, při studiu oboru elektroenergetiky na fakultě 

elektrotechniky a informatiky. Předměty, které mi nejvíce dopomohly k úspěšnému 

absolvování individuální odborné praxe. Elektroniku pro mě byla důležitá pro získání 

zkušeností s vlastnostmi a chováním elektronických prvků, které jsem při 

absolvování individuální odborné praxe v hojné míře využil. Elektrické světlo a teplo 

mi dalo podstatné znalosti při sledování a působení elektrického světla a tepla. Při 

studiu Elektrického světla a tepla jsem získal nepostradatelné vědomosti, které jsem 

využil při termovizním měření, důležitou zkušeností při studiu na VŠB – TUO je také 

praktické měření, kde má student možnost vyzkoušet teorii v praxi. V Teorii obvodů 

jsem získal vědomosti o zákonitostech v elektronických obvodech, které je nutné 

znát, pro úspěšnou práci s těmito elektronickými obvody. Pro práci s balíkem 

Microsoft Office jsem využil předmět Základy použití počítačů. Díky těmto 

studijním i praktickým zkušenostem jsem schopen uvádět do provozu různé 

elektronické obvody v domácím prostředí za použití základních nástrojů, které jsou 

určeny pro práci a úpravu elektroniky. 

 

5 ZNALOSTI A DOVEDNOSTI SCHÁZEJÍCÍ 

STUDENTOVI V PRŮBĚHU ODBORNÉ PRAXE 

Při absolvování odborné praxe jsem postrádal hlubší znalosti o elektronických 

součástkách. Při plnění úkolů, které ve společnosti Hella Autotechnik provádí 

hardwaroví inženýři, je nutné znát dopodrobna veškeré informace a chování 

elektronických součástek v obvodech, bez této znalosti není práce ve vývojovém 

oddělení dostatečně produktivní. Další, určitě podstatné nedostatky jsou 
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v komunikativnosti cizím anglickým jazykem. Každý člen vývojového oddělení musí 

zvládat anglický jazyk v psané i mluvené formě na velice vysoké úrovni. Kontakt 

s kolegy ze zahraničí, kteří hovoří anglickým, nebo německým jazykem je opravdu 

častý. Základy anglického, nebo německého jazyka jsou tu neuplatnitelné, hovory se 

provádí telefonicky a pro úspěšně vedenou konverzaci je tedy nezbytné porozumět 

technickým výrazům z oboru. Další věc, v které jsem zaostával, bylo nepochopení 

určitých zkratek, které se v tomto prostředí využívaly. Pracovníci využívají různé 

zjednodušení složitých výrazů zkratkami pro zjednodušení pracovní činnosti, tyto 

zkratky nejsou obsahem seznamů, v kterých by byla jednoduchá orientace. Nicméně 

si jsem jistý, že při déle trvající pracovní činnosti by bylo zvládnutí těchto zkratek 

úspěšné. 

 

6 ZÁVĚR 

6.1 Dosažené výsledky v průběhu odborné praxe 

Během své odborné praxe jsem dostal nespočet zadaných úkolů, důležitost úkolů 

byla různá. V některých případech šlo o třídění SMD součástek, tvorku návrhů 

polepu panelů pro různé přístroje, pájení SMD součástek. Toto byly méně důležité 

úkoly, které mi byly zadány. Do důležitějších úkolů bych zařadil např. měření na 

finálních vzorcích, u kterých bylo za úkol najít jakékoli proudové anomálie, která by 

ukazovala na chybu vzorku. Goniometrické měření třetí brzdové lampy. Měření 

pomocí termokamery atd. Veškeré úkoly byly dovedeny do zdárného konce. Některé 

úkoly, které jsem obdržel, byly nedílnou součástí celé řady kroků, které byly 

potřebné k dosažení úspěchu.  

6.2 Celkové zhodnocení odborné praxe 

Odborná praxe pro mne byla určitě velkým přínosem. Dozvěděl jsem se spousty 

užitečných informací, které jistě uplatním v dalších pracovních příležitostech. 

Rozšířil jsem si praktický i teoretický rozsah vědomostí. Velkým přínosem pro mě 

byla možnost pracovat v tak velkém kolektivu, kde úspěšná práce jednotlivce tvoří 

úspěšný celek oddělení. S prací na tomto oddělení mám dobré vzpomínky, kdykoli 
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jsem potřeboval poradit, či pomoct s nějakým problémem, našel se ochotný kolega, 

který mi věnovat svůj čas a úsilí pro to, abychom došli ke zdárnému vyřešení mého 

problému. Tuto odbornou praxi můžu hodnotit jen pozitivně, z vývojového oddělení 

ve společnosti Hella Autotechnik si odnáším jen kladné zážitky. Jsem vděčný Vysoké 

škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě za tuto možnost vypracování 

alternativní bakalářské práce.  
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