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Abstrakt  

Tato práce se zabývá návrhem a realizací experimentální sestavy pro měření 

směrových charakteristik vybraných LED a laserových diod. Úvodní část jsem 

pojal jako teoretické seznámení nejenom s problematikou směrových 

charakteristik. Dále popisuji návrh experimentální sestavy pro měření směrových 

charakteristik vybraných LED a LD diod. Závěrečným bodem je tvorba vzorového 

protokolu o měření, který má dále sloužit pro potřeby studentské laboratoře naší 

katedry. Součástí protokolu je také podrobný popis naměřených hodnot a princip 

měření. Protokol má sloužit pro lepší orientaci při budoucím experimentování se 

směrovými charakteristikami LED diod a laserů. 
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Abstract 

This thesis deal with concept and implementation experimental group for 

measurement of the directions characteristics selected LED and laser diods. 

Preamble include theoretical identification not only with problems directions 

characteristics. I describe below concept of experimental group for measurement 

the directions characteristics selected LED and LD diods. 

The final event is creation of conditioning form about measurement, he has be 

usefull for needs of student´s laboratory our institute. Components of protocol is 

detailed description measured values and measuring principle. Protocol has be 

instrumental for better orientation during incoming experiments with direction 

characteristics LED diods and lasers. 
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Seznam použitých zkratek: 

APD lavinová fotodioda 

c rychlost světla 

d vzdálenost mezi zdrojem záření a senzorem [mm] 

E Osvětlenost [lx] 

Ee ozáření [W·m−2] 

EEL hranově vyzařující lasery (edge emitting laser) 

Eeλ spektrální ozáření [W·m−3] nebo [W·m−2·Hz−1] 

ELED hranově vyzařující LED (edge LED) 

EN normálová osvětlenost [lx] 

f01 frekvence absorbovaného fotonu [Hz] 

f01 frekvence emitovaného fotonu [Hz] 

I intenzita optického záření [mW/cm2] 

Id prahový proud injekčního laseru [A] 

Ie zářivost [W·sr−1·m−2] 

If proud procházející diodou v přímém směru [A] 

IR infračervené záření 

Be radiosita [W·m−2] 

K(λ) světelná účinnost [Lm/W] 

LD laserová dioda (laser diod) 

Le zář [W·sr−1·m−2] 

LED luminiscenční dioda (light - emilling diod) 

Eeλ  spektrální zář [W·sr−1·m−3] nebo [W·sr−1·m−2·Hz−1] 

LOP jas svazku paprsků [cd.m-2] 

M světlení [lm.m-2] 



   

Me nebo He intenzita vyzařování [W·m−2] 

P0 ref. hodnota optického výkonu [µW]      

Q zářivá energie [J] 

 QV světelná energie [lm.s] 

S obsah aktivní plochy senzoru [cm2] 

SLED povrchově emitující dioda (surfaře light - emitting diod) 

T perioda [s] 

Topr pracovní teplota diody [°C] 

Uf propustné napětí diody [V] 

Uf propustné napětí diody [V] 

UR závěrné napětí diody [V] 

UR závěrné napětí diody [V] 

UV ultrafialové záření 

V(λ) poměrná světelná účinnost [-] 

VCSEL vertical cavity surface emitting laser 

λ vlnová délka [nm] 

ν nebo f frekvence [Hz] 

Φ nebo F světelný tok [lm] 

Φe nebo Pe zářivý tok [W]  

Ω prostorový úhel [sr] 
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1 ÚVOD 

Co je to světlo? Je to věc která se dá uchopit, ochutnat nebo vidět? Nad touto otázkou 

v naší minulosti přemýšlelo nemálo vědců a učených lidí. Zlom nastal v  19. století, kdy se 

lidstvu poprvé odkrývá tajemný svět záření. Tehdy se začaly pokládat základy v oboru záření. 

Velkou měrou k tomu přispěly průlomy v kvantové fyzice. Světlo (záření) můžeme chápat ve 

dvou podobách. 

 

Světlo jako elektromagnetické vlnění (o velmi vysokých frekvencích až THz) z pohledu 

vlnové optiky a světlo jako kvanta pevných částic z pohledu kvantové fyziky. Kvantová teorie 

připisuje elektromagnetickému záření kvantovou korpuskulární (částicovou) strukturu a naopak 

částicím vlnový charakter. V moderní fyzice se tedy vychází z duálního charakteru záření a 

neklade se jednoznačná hranice mezi vlnovým charakterem elektromagnetického záření a 

korpuskulárním zářením. Oba principy popisu se vzájemně nevylučují, ale někdy je výhodnější 

využívat vlnového a někdy částicového chování. Světlo si lze představit jako paprskové šíření 

částic (fotonů), které při svém letu ještě vykonávají kmitavý pohyb. Tento děj je však velice 

rychlý, protože světlo se šíří 299 792 458  m.s-1 (ve vakuu) a frekvence kmitání pro viditelné 

světlo jsou desítkyTHz.  

 

I my lidé, ač si neuvědomujeme jsme zdrojem záření. Ne sice toho viditelného jako 

například LED dioda nebo žárovka ale spíše jako tepelný zdroj, který lze popsat pomocí 

kvantových teorií. Naopak třeba záření γ jenž k nám proniká z kosmu je pro náš organismus 

velmi nebezpečné. V čem se tedy liší zmíněné záření. Z jednoho druhu záření máme užitek a 

druhé obtíže a fyzické nesnáze? V prvním případě to je vlnová délka. Ta určuje frekvenční 

rozsah světla a frekvence zase určíce energii kterou světlo přenáší. Z tohoto hlediska je důležité, 

že libovolné záření lze rozložit na složky se sinusovým průběhem. 

 

 Tímto se dostáváme k základním charakteristickým veličinám, kterými jsou kmitočet ν 

[Hz], a vlnová délka λ[m]. Z těchto a dalších veličin (teď už jen jako elektromagnetickém ne 

kvantovém záření) popisujeme problematiku světla a jeho specifik. V první řadě bych Vás 

čtenáře nejdříve seznámil se základními fyzikálními veličinami, díky nimž můžeme popisovat 
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směrové charakteristiky měřených LED diod a laserů. Dále zde budu popisovat praktickou 

realizaci experimentálního zařízení, kterým jsem měřil zmíněné směrové charakteristiky. Vše je 

doplněno bohatou technickou dokumentací, grafy a všemi naměřenými hodnotami. Jako 

poslední bod mé práce je realizace protokolu o měření, jenž může sloužit jako šablona dalším 

studentům, kteří se budou zabývat podobnou problematikou. 
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2 OKO  
Zrakový systém oka je velmi složitá, důmyslně řešená  biologická soustava s náročnou 

strukturou. Základní znalosti z anatomie a fyziologie zrakového systému jsou nutnou 

podmínkou pro správné posuzování kvality osvětlení. Především již nemůžeme vidění chápat 

jako prostředek, umožňující vnímání určité části spektra elektromagnetického záření (jako třeba 

senzor) a také nelze považovat oko jen jako přijímač světla. Vidění je proces přenosu a 

zpracování informace přijaté v podobě světelného podnětu, a to ve zrakovém biologickém 

systému. Tímto vzniká ve vědomí člověka vjem umožňující poznání, identifikaci pozorovaného 

předmětu a jeho uchování v paměti pozorovatele k pozdějšímu využití. Zrak představuje pro 

člověka systém pro příjem a zpracování informace o vnějším prostředí. Nositelem této 

informace je světlo, potažmo světelný podnět. Světlo a osvětlení je spojnicí přijetí zrakového 

vjemu. Podle kvality osvětlení je možno tyto vjemové informace také zkreslovat. Proto někdy 

vidíme snadno a někdy s obtížemi. Záleží na citlivosti oka.[1] 

 

2.1 Anatomická struktura zrakového systému 

Zrakový systém tvoří soubor orgánů, které zajišťují příjem, přenos a zpracovaní 

informace, včetně její transformace do komplexu nervových podráždění, jejichž výsledkem je 

zrakový vjem. Zrakový systém člověka se v zásadě skládá ze tří částí. Těmi jsou: periferní, 

spojovací a centrální. 

Oko je smyslový orgán, jenž zprostředkovává příjem informace v podobě nervového 

podráždění. Tvar oka je přibližně kulový. Velikost oční bulvy se v průběhu lidského života 

mění. Dospělý člověk má velikost bulvy v průměr asi 24 mm. Stěnu oka v zadní části (obr. 1) 

tvoří tři vrstvy, a to bělima, cévnatka a sítnice. Bělima je neprůhledná, opálově bílá tkáň. 

Cévnatka je tvořena spletí krevních cév a vlásečnic. Od sítnice je cévnatka oddělena tenkou 

elastickou blánou, přes niž cévnatka sítnici vyživuje. 
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Obr. 1 Schematický řez pravou oční bulvou 

 

V přední části oka přechází bělima v průhledný pevný obal zvaný rohovka. Cévnatka, 

která je tvořena spletitými krevními cévkami a vlásečnicemi  přechází jednak v tzv. řasnaté 

tělísko, na němž je zavěšena oční čočka, a také v duhovku. Mezi rohovkou a duhovkou je 

prostor (přední komora) vyplněný vnitro-oční tekutinou. Duhovka tvoří optickou clonu oka. 

Uprostřed duhovky je přibližně kruhový otvor zvaný zornice, kudy vstupuje do oka světlo. 

Průměr zorničky se mění v závislosti na smrštění či uvolnění hladkých svalů duhovky, a tím se 

upravuje hodnota světelného toku vstupujícího do oka (světlo nebo přítmí). Za zornicí se 

nachází čočka, což je průzračné dvojvypuklé tělísko polotuhé pružné konzistence, obalené 

pružným pouzdrem.  

Vnitřní prostor (zadní komoru) oka vyplňuje bezbuněčná, čirá, průhledná, bezbarvá 

rosolovitá a pružná hmota – sklivec. V zadní části oka vystupuje zrakový nerv, spojující sítnici 

oka s vyššími zrakovými nervovými centry v mozku. V místě, kde vstupuje zrakový nerv do 

sítnice, nejsou žádné nervové buňky, tedy ani fotoreceptory, proto se toto místo nazývá slepá 

skvrna. Jednoduše lze říci, že oko má dva systémy, a to optický a nervový. Optická část 

zahrnuje rohovku, přední komoru, duhovku se zorničkou, čočku a sklivec, jenž umožňuje 

v sítnici vytvářet převrácený obraz vnějšího světa. 

K nervovému systému oka kromě nervového zakončení patří zejména sítnice. Ta má 

velmi složitou, ale pravidelnou buněčnou skladbou. Sítnice je rozčleněna do jedenácti vrstev, v 

nichž se nachází rozmístněné  fotoreceptory a mnoho dalších nervových buněk. Systém 
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nervových buněk sítnice je velmi komplikovaně provázán, díky čemuž může již v sítnici 

proběhnout první zpracování a třídění informací, zachycených fotoreceptory v podobě jasových 

a barevných rozdílů. Vybrané užitečné informace jsou pak vhodným způsobem zakódovány a 

vyslány prostřednictvím zrakového nervu do vyšších úrovní zrakového systému a pak přímo do 

mozkových center. V neposlední řadě bych ještě zmínil několik vět o dvojici velmi důležitých 

světlu citlivých orgánů. Jsou jimi tyčinky a čípky (obr. 2) 

Tyto dva druhy receptorů jsou na sítnici rozloženy nerovnoměrně. Žlutá skvrna je hustě 

zaplněna především čípky. S přibývající vzdáleností od středu žluté skvrny klesá hustota čípků a 

stoupá hustota tyčinek. Barevný vjem mohou zprostředkovat pouze čípky (fotopické vidění), 

tyčinkami lze vnímat pouze rozdíly jasů (skotopické vidění). Při dostatečné hladině osvětlení 

převládá vnímání čípky, takže vidíme barevně. Při velmi slabém osvětlení vnímá oko tyčinkami, 

které nejsou citlivé na barvu, a proto vidíme předměty pouze v odstínech šedi.  

[4] 

 

Obr. 2 Tyčinky a čípky 
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2.2 Pojmy popisující vlastnosti oka 

Jelikož je oko velmi složitý orgán, složený z jemných a citlivých částí, je na místě trochu 

blíže popsat vztah mezi vlastnostmi oka a jeho interakcí se světelným zářením. 

2.2.1 Akomodace 

Je to schopnost "zaostřit" na předměty v různé vzdálenosti od oka. Rozložení zrakové 

ostrosti zraku je na (obr. 3). Akomodace oka se měří pomocí dioptrií (D) jenž je dána rozdílem 

převrácených hodnot vzdálenosti blízkého a vzdáleného bodu.  

Blízký bod – je nejbližší bod, který může oko plně zaostřit. 

Vzdálený bod – je označován jako nevětší možná vzdálenost, při které může oko zaostřit na 

daný bod stejně, jako na blízký.  

D = 1/r1 – 1/r2  [D; m, m]  (1) 

kde r1 (r2) je vzdálenost blízkého (vzdáleného) bodu v metrech.  

 

Obr. 3 Rozdělení zrakové ostrosti na sítnici 
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Poznámka k použitým výrazům: 

- fotopické vidění znamená denní vidění. Též můžeme označit jako adaptace na denní 

  světlo. 

- skotopické vidění znamená noční vidění oka adaptované na tmu. 

 

2.2.2 Adaptace 

Je schopnost přizpůsobit se různým hladinám jasu. Adaptace je realizována změnou 

průměru otvoru zornice, což přímo souvisí s citlivosti fotoreceptorů a změnou velikostí 

vjemových polí sítnice.  

2.2.3 Vjemové pole 

Základní funkční jednotkou není jeden fotoreceptor (tyčinka nebo čípek), ale tzv. 

vjemové pole, což je část plochy sítnice, z níž lze podráždit jedno vlákno zrakového nervu. 

2.2.4 Zorné pole 

Zorné pole je část prostoru, které může pozorovatel postřehnout upřeným pohledem bez 

pohybu oka a hlavy. Člověk vidí v úhlovém rozsahu asi 8° ve vodorovné rovině a asi 6° ve 

svislé rovině. Největší ostrost vidění je v rozsahu asi 1,5°. Pro přesné vidění se pozorovatel 

vždy snaží optickou osu oka natočit tak, aby obraz předmětu, který chce ostře vidět, padl na 

žlutou skvrnu. Optické osy obou očí se do jednoho bodu nastavují díky přesné souhře očních 

svalů. Jen tehdy totiž splývají obrazy na obou sítnicích v jeden vnímaný obraz. Není-li tomu 

tak, je vidění zhoršené, a dostavují se nepříjemné fyzické problémy jako nevolnost, bolesti 

hlavy nebo závratě. 

Velikost monokulárního zorného pole pravého a levého oka i jejich společné části, tzv. 

binokulárního zorného pole (viz. obr. 4), závisí jak na jasu svazku paprsků dopadajících do oka, 

tak na chromatičnosti (barevné jakost) tohoto světla. Největší chromatičnost je pro světlo žluté a 

modré, menší pro světlo červené a nejmenší pro světlo zelené. Změnu velikosti zorného pole v 

závislosti na chromatičnosti světla umožňuje posoudit obr. 5. 

Pro posouzení zrakové obtížnosti vykonávané práce je důležitý určitý jednorozměrný či 

vícerozměrný geometrický útvar, který si oko reflexním pohybem umísťuje do centra zorného 
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pole. Pozorovaný útvar se na sítnici zobrazuje do středu žluté skvrny. Pro přímé rozlišení 

pozorovaného útvaru je rozhodující její bezprostřední okolí, což je část zorného pole omezená 

vrcholovým úhlem přibližně 20°. 

 

 

Obr. 4 Binokulární a monokulární zorná pole pro bílé světlo 
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Obr. 5 Monokulární zorné pole pravého oka při různobarevných světelných podnětech; [2] 

 

2.2.5 Spektrální citlivost zraku 

Zrakový orgán není stejnoměrně citlivý na záření různých vlnových délek. Víme, že při 

dobrém osvětlení (denní vidění - fotopické) je oko nejcitlivější v oblasti okolo 555nm (křivka 

A), což odpovídá žlutozelené barvě. Směrem k nižším i vyšším vlnovým délkám citlivost oka 

rapidně klesá, až na nulovou hodnotu okolo 400nm a 750nm. Při nižších jasech (soumračné 

vidění - skotopické) se celá křivka posouvá ke kratším vlnovým délkám (křivka B). Tento jev 

ukazuje též na vyšší citlivost tyčinek a čípků. Největší citlivost se pohybuje okolo 555nm 

Průběh je znázorněn na (obr. 6). 
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Obr. 6 Poměrná spektrální citlivost zraku normálního fotometrického pozorovatele 
 

Název Značka Jednotka 
Poměrná světelná účinnost V(λ) [-] 
Světelná účinnost K(λ) [Lm/W] 

 
Tabulka 1. – popis veličin 

V(λ) je poměrná světelná účinnost (z hlediska pozorovatele totožné s poměrnou 

spektrální citlivostí). Je to bezrozměrná hodnota, která je definována jako: 

mK

K
V

)(
)(

λλ =
    

(2) 

K(λ) je světelná účinnost pro danou vlnovou délku λ a Km je hodnota maximální 

účinnosti za daných podmínek. Např. při fotometrickém vidění (ve dne) při vlnové délce λ = 

555,155 nm je jeho hodnota 683 lm/W. 
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2.2.6 Zraková pohoda 

Zraková pohoda a světelné mikroklima tvoří zajímavou dualitu. Je to pohled na stejnou 

věc z různých úhlů pohledu.  

Jelikož práce zraku velmi úzce souvisí s centrální nervovou soustavou, má na zrakové 

vnímání podstatný vliv spousta elementů jak rušivých tak i uklidňujících. Jsou to například 

hluk, chlad, nepořádek, příjemná slečna atd.  

Z uvedeného vyplývá, že zrakovou pohodou je třeba rozumět příjemný 

psychofyziologický stav, při němž celý zrakový systém optimálně plní své funkce i při 

namáhavé a zdlouhavé práci. Naopak zraková nepohoda vede k narušení zrakových funkcí 

(bolest a únavě oční) jenž se může projevit jako fyzická a psychická podrážděnost a pokles 

výkonnosti.  

Světelné mikroklima je vytvářeno geometrickými rozměry prostoru, typem světelných 

zdrojů, druhem a rozmístěním svítidel, hladinami osvětleností a jejich rovnoměrností v různých 

rovinách. Dále je zmíněné klima ovlivňováno rozložením jasů, barev, prostorového vybavení a 

tvaru jednotlivých předmětů v okolí kam oko dohlédne ☺.  

2.2.7 Osln ění 

Vyskytují-li se v zorném poli oka příliš velké rozdíly jasů, které výrazně překračují 

meze adaptability zraku, vzniká oslnění. Při tomto stavu dochází k velmi špatné viditelnosti oka. 

Oslnění je tedy nepříznivý stav zraku, který je zapříčiněn situací při které je sítnice nebo její 

část vystavena  jasu vyššímu, než je schopna přijmout. 

Rozeznáváme tyto druhy oslnění:  

Oslnění přímé - způsobené nadměrným jasem svítících částí. 

Oslnění odrazem - způsobené odrazem světla od lesklých ploch, které se vyskytuje v zorném 

poli oka.  

Oslnění přechodové - vzniká při náhlé změně jasu. Adaptační mechanizmus oka se nestačí 

přizpůsobit (např. při náhlém přechodu z tmavšího do světlejšího prostředí). 

Oslnění závojové - je zvláštní druh oslnění, které vzniká v případě, kdy před pozorovaným 

pozadím je prostředí s vysokým jasem (např. zrcadlení ve skle). 
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Oslnění kontrastem (relativní oslnění) 

Z hlediska světelné techniky je nejdůležitější. Je způsobeno tím, že v zorném poli se 

vyskytnou jasy příliš vysoké v porovnání s jasem, na který je zrak adaptován. V rámci 

Mezinárodní komise pro osvětlování a rovněž v rámci evropských předpisů (přijatých i v ČR) se 

v současnosti míra rušivého oslnění posuzuje podle tzv. Jednotného systému hodnocení oslnění 

(UGR) hodnotou indexu (nebo jinak řečeno činitele) oslnění UGR, který se počítá podle 

Sørensenova vzorce uváděného ve tvaru: [1] 

∑
=

Ω
=

n

i ip

izi

PL

L
UGR

1
2

2

4

1
log8    [-; cd/m2, sr, cd/m2, -]  (3) 

kde Lzi je jas i-tého oslňujícího zdroje ve směru k pozorovateli [cd·m–2],  

Ωi prostorový úhel, pod kterým pozorovatel vidí i-tý oslňující zdroj [sr],  

Lp jas pozadí [cd·m–2], který se počítá z hladiny nepřímé osvětlenosti En v rovině oka 

pozorovatele z výrazu P činitel charakterizující vliv polohy oslňujícího zdroje. 

V tabulce 2 jsou příklady hraničních hodnot UGR pro vybrané prostory  

 
Pracoviště UGRL 

Pracoviště s počítačem 16 
Kanceláře 19 
Průmyslová 
pracoviště 

Jemná výroba 22 
Běžná výroba 25 
Hrubá výroba 28 

 
Tabulka 2. – Mezní hodnoty činitele oslnění UGRL podle mezinárodních a evropských 

                     doporučení 

 

2.2.8 Rozlišovací schopnost 

Zrakové rozlišení předmětů či podrobností je založeno na schopnosti zrakového orgánu 

rozeznat, že z určitých částí zorného pole vycházejí rozdílné světelné podněty, což znamená 

schopnost zhodnotit jasnost rozlišovaných podrobností. Lze také říci, že fyzikálním protějškem 

pojmu jasnost je fotometrická veličina jas. 
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Aby mohl pozorovatel rozlišit předměty pozorované v zorném poli, je třeba, aby 

předměty měly dostatečně rozdílné jasy, popř. barvy a u trojrozměrných předmětů aby bylo 

vhodně vytvořenými stíny zajištěno vyniknutí prostorové struktury a uspořádání předmětů. 

Za předpokladu rovnoměrného jasu La rozlišované podrobnosti a jasu Lb jeho okolí, 

resp. pozadí, lze stupeň rozeznatelnosti podrobnosti charakterizovat kontrastem jasu (níže 

uvedený vzorec), neboť pravděpodobnost zpozorování podrobnosti, resp. rozlišení jejího tvaru, 

narůstá právě se zvětšováním této veličiny. Nejmenší rozlišitelný rozdíl jasů |La − Lb|min = ∆Lmin 

se nazývá práh rozlišitelnosti jasu a jemu odpovídající kontrast Cmin = ∆Lmin/Lb je prahový 

kontrast. [2] 

 

                    

 

 

 

2.2.9 Vady optického vybavení oka 

Kvalita optického soustrojí oka je charakterizována ostrostí zobrazení v úrovni 

sítnice. V případě zdravého optického systému se paprsky dopadající na rohovku v klidovém 

stavu při zaostření sbíhají na sítnici do jednoho bodu. To nám zaručuje zmíněnou ostrost 

viděného optického vjemu. 

Avšak sbíhají-li se světelné paprsky v bodě před nebo za sítnicí, můžeme mluvit o 

krátkozrakosti (myopii) (obr. 7) nebo dalekozrakosti (hypermetropii) (obr. 8). 

Krátkozrakost je nejčastější dioptrickou vadou.  Lze ji kompenzovat rozptylnými sférickými 

čočkami, označovány znaménkem – (např. – 3,0 D). [2] 

[-; cd.m-2, cd.m-2]                    (4) 
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Obr. 7 Vyobrazení krátkozrakosti na sítnici 

 

Dalekozrakost je také velmi častou optickou vadou, kterou lze kompenzovat sférickými 

čočkami spojnými, označovanými znaménkem + (např. +3,0 D).  

V dnešní době se zmíněné optické vady oka odstraňují nejenom pomocí čoček (rozptylnými 

nebo spojnými) ale též pomocí pulzního záření ultrafialového plynového laseru. Ten nám přímo 

opracovává přední plochy rohovky. 
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Obr. 8 Vyobrazení dalekozrakosti na sítnici 

 

U opticky normálního oka se však často vyskytují i další odchylky, a to zvláště chyba 

sférická, chromatická a fyziologický astigmatismus. 

Sférická chyba 

je způsobena rozdílnou lomivostí střední a okrajových částí čočky, kdy paprsky dopadající na 

čočku dále od osy se lámou silněji než paprsky bližší optické ose (obr. 9). Na sítnici se takový 

svazek paprsků nezobrazí jako bod, ale jako kruh s nejasnými okraji. Ke snížení popsané 

odchylky přispívá zúžení zornice. Odstranit sférickou chybu ale není možné. Určité 

kompenzace lze dosáhnout kvalitou umělého osvětlení. [5] 
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Obr. 9 Vyobrazení sférické chyby 

 

Chromatická chyba  

vzniká, dochází-li při lomu světla na oční čočce k rozkladu bílého světla na jeho spektrální 

složky, kdy při přechodu do opticky hustšího prostředí se blíže k ose lomí světlo kratších 

vlnových délek než světlo dlouhovlnné (obr. 10). Vzdálenost mezi ohnisky obou krajních částí 

spektra je asi 0,6 mm (ohnisko fialového světla je blíže k čočce, než ohnisko světla červeného). 

Při pohledu do dálky je takové oko pro modré paprsky krátkozraké (jejich ohnisko leží před 

sítnicí) a pro paprsky červené dalekozraké (jejich ohnisko leží za sítnicí). Pro žluté světlo je 

chromatická chyba velmi malá. Tato chyba se více projevuje za šera, kdy jsou zornice rozšířeny 

a uplatní se i okrajové paprsky. Chromatickou chybu není možné odstranit, lze ji však vhodným 

osvětlením zmírnit. [5] 

 

Obr. 10 Vyobrazení chromatické chyby 
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3 ÚVOD DO SVĚTLOTECHNICKÝCH VELIČIN 

Mnoho aktivit člověka je spojeno s vykonáváním zrakové práce nebo se získáváním 

zrakových informací. Světlo patří k důležitým faktorům zdravého životního prostředí. 

Nedostatek světla působí negativně na psychiku, nervový systém a duševní pohodu člověka 

(kapitola 2). 

Nyní k obecnějšímu pojmenování. 

Záření neboli radiace, je šíření či přenos energie prostorem v podobě 

elektromagnetických vln nebo hmotných částic. Kvantová teorie připisuje elektromagnetickému 

záření kvantovou částicovou (korpuskulární) strukturu a naopak částicím vlnový charakter. V 

moderní fyzice se tedy vychází z duálního charakteru záření a neklade se jednoznačná hranice 

mezi vlnovým charakterem elektromagnetického záření a korpuskulárním zářením, jehož 

energii přenášejí částice. 

Viditelné světlo je elektromagnetické záření s vlnovou délkou od 390 nm do 800 nm 

čemuž odpovídá jeho zbarvení (obr. 11). Kromě viditelného světla existují dva druhy světla, 

které člověk nevidí. Jedná se o ultrafialové (od 100 nm do 400 nm) a infračervené (780 nm do 1 

mm) záření. Bližší náhled na tyto druhy, pro člověka neviditelného záření, jsou v tabulce 3. [6] 
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Obr. 11 Zabarvení viditelného světla 

Ve světelné technice se však nezkoumá podstata elektromagnetického záření, jeho 

silové účinky či přetržitost záření, ale v určitých časových úsecích se sleduje rozdělení toků 

energie při jejich plynulých přechodech mezi uvažovanými místy prostoru. Z tohoto hlediska je 

důležité, že libovolné záření lze rozložit na složky se sinusovým průběhem. Tímto se dostáváme 

k základním veličinám a jednotkám, kterými charakterizujeme světelné záření a věci s ním 

spjaté. 

Ultrafialové (UV) záření je elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než má viditelné 

světlo, avšak delší než má rentgenové záření. Pro člověka je neviditelné. Jeho přirozeným 

zdrojem je Slunce. Nepřirozeným rtuťové výbojky.  

 
 
Název 

 
Zkratka 

 
Vlnová délka [nm] 

Blízké UV záření NUV 400 – 200  

UVA záření, (dlouhovlnné) UVA 400 – 320  

UVB záření, (středovlnné) UVB 320 – 280  

UVC záření, (krátkovlnné) UVC pod 280  
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DUV záření, (hluboké UV) DUV pod 300  

Daleké UV záření, (vakuum) FUV, VUV 200 – 10  

 Experimentální záření EUV, XUV 31 – 1  

 
Tabulka 3. – Přehled UV záření 

 

Infračervené (IR) záření se projevuje tepelnými účinky. Je to elektromagnetické záření 

s vlnovou délkou větší než viditelné světlo, ale menší než mikrovlnné záření. Jeho zdrojem je 

nejenom Slunce ale i každý teplé těleso. Přehled tabulka 4. [7] 

 
Název Vlnová délka [nm] 
IR - A 780 - 1400 
IR – B 1400 - 3000 
IR – C 3000 - 106 

 
Tabulka 4. – Přehled IR záření 

 

3.1 Frekvence 

Frekvence (též kmitočet) je fyzikální veličina, která udává počet opakování (nebo-li 

počet kompletních cyklů) periodického dělení za časovou jednotku (1 sekunda).  

 
Název Značka Jednotka 

Frekvence ν nebo f Hertz [Hz] nebo [1.s-1]  

Perioda T [s] 

 
Tabulka 5. – Přehled veličin 

 

Pozn.:  ν – z řeckého písmena (ný) 

Další možné označení jednotky je otáčky za minutu (ot./min)  

T

1=ν
 
[Hz]       (5) 
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3.2 Vlnová délka 

Vlnová délka (někdy též délka vlny) označuje vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění, 

které kmitají ve fázi. 

 
 

Název Značka Jednotka 

Vlnová délka λ [m] 

Rychlost světla c 299 792 458 [m.s-1] 

 
Tabulka 6. – Přehled veličin 

f

c=λ [m]       (6) 

kde c je rychlost světla v prostředí, λ délka vlny a f frekvence.  

Vlnová délka λ je obecně závislá na rychlosti šíření záření. Ve vakuu se vlnová délka záření 

určuje ze vztahu λ = c0.ν
–1 [m; m·s–1, Hz], kde c0 je rychlost šíření elektromagnetických vln ve 

vakuu (c0 = 2,998 · 108 m·s–1). 

Přehled různých druhů elektromagnetických záření sestavených podle kmitočtů a vlnových 

délek je na (obr. 12). [8] 
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Obr. 12 Spektrum elektromagnetického záření, členěného podle kmitočtu a vlnové délky
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4 SVĚTLOTECHNICKÉ VELIČINY 

4.1 Fotometrické a radiometrické veli činy 

Radiometrické veličiny 

Elektromagnetické vlnění (i světlo) je nositelem energie. Světlo šířící se prostorem lze 

tedy charakterizovat energií či výkonem procházejícími v daném směru jednotkovou plochou. 

To jsou veličiny energetické. Používají se u druhů elektromagnetického záření, které nelze 

vnímat lidským okem. Tyto veličiny jsou definovány pro všechny druhy elektromagnetického 

záření a nazývají se radiometrické. Tyto veličiny v mé práci používat nebudu. Soustřeďuji se 

pouze na fotometrické veličiny.  

  

Fotometrické veličiny 

Ve viditelné oblasti spektra je v řadě případu nutné charakterizovat záření podle 

světelného vjemu, který je vyvolán v lidském oku. Odpovídající veličiny a jejich jednotky se 

nazývají fotometrické. Fotometrie tedy definuje a studuje veličiny charakterizující působení 

světelného záření na lidské oko.  

 

Tabulka 7 a 8 znázorňuje základní rozdělení radiometrických a fotometrických veličin.  

 

Název Značka Jednotka Jednotka SI 

Světelný tok Φ nebo F [lm] Lumen 

Svítivost  γξI  [cd] =[lm.sr−1] Kandela 

Jas LOP [cd.m-2]  

Osvětlenost E Lux[lx] Lux 

Světlení M [lm.m-2]  

Světelná účinnost K(λ) [lm·W–1]  

Světelná energie QV [lm.s]  
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Tabulka 7. – Fotometrické veličiny 

Název Značka Jednotka Jednotka SI Poznámka 
Zářivá energie Q [J] Joule energie 
 

Zářivý tok 

 

Φe nebo Pe 

 

[W] 

 

Watt 

Zářivá energie za jednotku 
času procházející určitou 
plochou, někdy označovaný 
jako zářivý výkon. 

Zářivost Ie [W·sr−1]  Výkon do jednotkového 
prostorového úhlu. 

Zář Le [W·sr−1·m−2]  Výkon do jednotkového 
prostorového úhlu na 
"promítnutou" jednotkovou 
plochu zdroje. 

Ozáření Ee nebo Ie [W·m−2]  Výkon dopadající na 
plochu. 

Intenzita 
vyzařování 

 

Me nebo He 

 

[W·m−2] 

 Výkon vyzářený plochou do 
celého poloprostoru. 

Radiosita  

(celková intenzita 
vyzařování) 

 

Je nebo Be 

 

[W·m−2] 

 Vlastní intenzita vyzařování 
plus intenzita odraženého 
záření z uvažované plochy. 

Spektrální zář Leλ nebo Leν [W·sr−1·m−3] nebo 
[W·sr−1·m−2·Hz−1] 

 Jiné obvyklé vyjádření 
jednotek [W·sr−1·m−2·nm−1] 

Spektrální 
ozáření 

Eeλ nebo Eeν [W·m−3] nebo 
[W·m−2·Hz−1] 

 Jiné obvyklé vyjádření 
jednotek [W·m−2·nm−1] 

 

Tabulka 8. – Přehled radiometrických veličin 

 

4.2 Světelný tok 

 

Je fotometrická veličina, která označuje světelnou energii zdroje záření v čase (jednotka 

je 1 sekunda). Je to energie, posuzovaná z hlediska citlivosti oka na různé vlnové délky světla, 

která odpovídá zářivému toku a vyjadřuje schopnost způsobit zrakový vjem.  

  

Název Značka Jednotka 

Světelný tok Φ nebo F Lumen [lm] 

Světelná účinnost V(λ) [-] 
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Světelná účinnost 

monochromatického záření 

K(λ) [lm·W–1] 

 

Tabulka 9. – Přehled veličin 

Světelný tok Φ monochromatického záření vlnové délky λ, jehož zářivý tok je Φe, se určí ze 

vztahu: 

 

 

Φ(λ) = K(λ).Φe(λ) = Km V(λ). Φe(λ) [lm; lm·W–1, –, W] (7) 

  

Jako monochromatické záření se označuje elektromagnetické záření, jehož zdroj kmitá pouze na 

jediné frekvenci f. Název mono-chromos pochází z řečtiny a v překladu zní jako „jedna barva“. 

Veličina K(λ) [lm·W–1] je světelný účinek monochromatického záření rovný poměru světelného 

toku a jemu odpovídajícího zářivého toku. Většinou se veličina K(λ) vyjadřuje součinem 

maximální hodnoty Km spektrálního průběhu veličiny K(λ) a světelné účinnosti V(λ) 

monochromatického záření. tj. vztahem  

K(λ) = Km .V(λ) [lm·W–1]    (8) 

kde je V(λ) světelná účinnost monochromatického záření definovaná:  

mK

K
V

)(
)(

λλ =   [–; lm·W–1, lm·W–1]   (9) 

Z hlediska individuálního pozorovatele je veličina V(λ) totožná s poměrnou spektrální citlivostí 

zraku pozorovatele. 

V soustavě SI se jednotky světelnětechnických veličin odvozují od základní jednotky svítivosti 

(1 kandela), tj. od svítivosti zdroje záření o jediné frekvenci υ = 540·1012 Hz, při zářivosti zdroje 

v daném směru 1/683 W·sr–1 ( wattů na steradián). Zmíněná frekvence υ odpovídá ve 

standardním ovzduší tzv. základní vlnové délce λm 
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nm
c

m 555555,0155
54010

9970864010,2
12

8

≈===
ν

λ     (10) 

kde c je rychlost světla v uvažovaném standardním prostředí (teplota 20 °C, relativní vlhkost 50 

%, tlak 1 013,247 2 hPa, index lomu N = 1,000 279 668), která se stanovuje na základě známé 

rychlosti světla c0 = 2,997 924 59·108 m·s–1 ve vakuu ze vztahu:  

 

180 1099708640,2
000279668,1

99792459,2 −⋅⋅=== sm
N

c
c     (11) 

Mezinárodní orgány CIE a ISO v souladu s definicí kandely schválily, že maximum Km 

světelného účinku záření K(λ) odpovídající monofrekvenčnímu záření základní vlnové délky λ 

= λm = 555,015 5 nm dosahuje u normálního fotometrického pozorovatele při fotopickém 

(denním) vidění hodnoty Km = 683 [lm·W–1]. Uvedená konstanta (Km) představovala v dané 

době (v roce 1979) nejlepší odhad maxima světelného účinku záření pro fotopické vidění, který 

zachovával předchozí úrovně fotopické kandely. Jde o důležitou konstantu, která spojuje 

fyzikální fotometrii a optickou radiometrii. [9] 

 

 

Obr. 13 Průběhy hodnot světelných účinků 
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4.3 Prostorový úhel 

 

Důležitou geometrickou veličinou používanou ve světelnětechnických výpočtech je 

prostorový úhel. Jeho velikost je určena velikostí plochy vyťaté obecnou kuželovou plochou na 

povrchu jednotkové koule, jejíž střed (vrchol prostorového úhlu) je totožný s vrcholem 

uvažované kuželové plochy. Jednotkou prostorového úhlu je steradián (sr), určený jednotkovou 

plochou (1 m2) na povrchu jednotkové koule (o poloměru 1m). Prostorový úhel Ω, pod nímž je 

ze středu koule o poloměru r vidět plocha A vyťatá na povrchu této koule, se stanovuje ze 

vztahu:  

 

Název Značka Jednotka 

Prostorový úhel Ω Steradián[sr] 

 

Tabulka 10. – Přehled veličin 

 

2r

A=Ω
  

[sr; m2, m]   (12) 

Největší hodnoty, a to Ωmax = 4π, nabývá prostorový úhel pro plochu A rovnou povrchu celé 

koule, tj. A = 4πr2. Elementární ploška dA je z bodu P, umístěného podle (obr. 13) ve 

vzdálenosti l, vidět pod prostorovým úhlem dΩ 

 

2l

ß) cos (dA
 = d

⋅Ω
        

[sr; m2, m]   (13) 

 kde β je úhel, který svírá osa prostorového úhlu dΩ , tj. paprsek l s normálou NdA plošky dA. 

Celá plocha A na (Obr.14) je z bodu P vidět pod prostorovým úhlem, který je roven součtu 

prostorových úhlů, pod nimiž jsou z bodu P vidět jednotlivé dílčí plošky, na které se plocha A 

rozdělí. Běžně se rozměry dílčích plošek ∆A i volí tak, aby byly v podstatě zanedbatelné (např. 

alespoň 1/5) v porovnání se vzdáleností li bodu P od uvažované plošky. Pak se prostorový úhel 
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Ωi, pod nímž je z bodu P vidět dílčí ploška ∆A i, vypočítá v souladu s rovnicí 13 z výrazu Ωi= 

∆A icos βil i
–2. 

 Jsou-li hodnoty Ωi< 0,125 6 sr, je chyba výpočtu menší než 1 %. [9] 

 

Obr. 14 Pro výpočet prostorového úhlu, pod nímž je z bodu P vidět na plochu A 

 

 

4.4 Svítivost 

Při nerovnoměrném rozložení světelného toku zdroje či svítidla do různých směrů 

prostoru je třeba kromě hodnoty úhrnného světelného toku znát ještě prostorovou hustotu 

světelného toku v různých směrech, tj. svítivost zdroje, popř. svítidla, v těchto směrech. 

Svítivost Iγζ svítidla ve směru určeném např. úhly γ, ζ je jako prostorová hustota vyzařovaného 

světelného toku rovna světelnému toku obsaženému v jednotkovém prostorovém úhlu, a je tedy 

dána vztahem (14)  
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Název Značka Jednotka 

Svítivost γξI  Kandela[cd] nebo [lm. sr−1] 

 

Tabulka 11. – Přehled veličin 

 

γξ

φγξ
Ω

=
d

d
I

  
[cd; lm, sr]   (14) 

kde dΩγζje prostorový úhel, jehož osa leží ve směru určeném úhly γ, ζ a v jehož mezích 

uvažovaný zdroj či svítidlo vyzařuje tok dΦ. 

Svítivost se stanovuje podle vztahu (14) pro zdroj či svítidlo ležící ve vrcholu 

prostorového úhlu dΩγζ, tedy teoreticky v jednom bodě. Proto je svítivost definována pouze pro 

zdroj bodový, resp. pro svítidlo bodového typu, tj. pro takový zdroj či svítidlo, jehož vyzařovací 

plocha má rozměry zanedbatelné v porovnání se vzdáleností kontrolního bodu od vrcholu 

prostorového úhlu dΩγζ. Při běžných výpočtech se tedy uvažuje, že vyzařovací plocha takového 

svítidla je soustředěna do zmíněného vrcholu prostorového úhlu dΩγζ, tedy do bodu, který 

představuje světelný střed uvažovaného bodového zdroje, resp. svítidla bodového typu. 

Střední hodnota svítivosti svítidla bodového typu je určena poměrem celkového 

světelného toku svítidla a prostorového úhlu, do kterého svítidlo vyzařuje. Zjistí-li se hodnoty 

svítivosti svítidla ve všech směrech prostoru a nanesou-li se prostorově od světelného středu 

zdroje jako rádiusvektory, dostane se spojením všech koncových bodů těchto rádiusvektorů 

fotometrická plocha svítivosti. Při výpočtech obvykle postačuje znát jen některé řezy touto 

plochou, a to rovinami procházejícími bodovým zdrojem a vztažným směrem svítivosti. V 

rovinách řezů tak vzniknou čáry (křivky) svítivosti v polárních souřadnicích (viz obr. 15).  

Počátek diagramu svítivosti se umísťuje do světelného středu zdroje či svítidla. Základní či 

vztažný směr diagramu svítivosti I0 (obr. 15), od něhož se měří úhly, se obvykle umísťuje do 

směru normály k hlavní vyzařovací ploše zdroje či svítidla. 
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Obr. 15 Pro Příklad čáry svítivosti v polárních souřadnicích 

Aby křivky svítivosti svítidel udávané v katalozích byly nezávislé na skutečném 

světelném toku použitých světelných zdrojů, přepočítávají se diagramy svítivosti na světelný 

tok zdroje 1 000 lm. Skutečná svítivost Iγsvítidla se zdrojem, jehož tok je Φz, se pak určí 

vynásobením svítivosti I´γpřečtené z diagramu svítivosti pro 1 000 lm poměrem Φz/1 000. 

Prostorové rozložení svítivosti by bylo možné znázornit také popsáním bodů na povrchu 

jednotkové koule (se středem ve světelném středu uvažovaného zdroje) hodnotami svítivosti 

odpovídajícími směru spojnice světelného středu s daným bodem na povrchu koule. Poloha 

jednotlivých bodů na povrchu koule, a tím i uvažovaný směr v prostoru, se určuje v síti 

rovnoběžek a poledníků. Spojením bodů stejných hodnot svítivosti na povrchu koule vzniknou 

čáry nazývané izokandely (viz. příklad obr. 16). Nakreslením sítě izokandel se získá 

izokandelový diagram. Vytvoření prostorové soustavy souřadnic je však obtížné, a proto se v 

praxi využíval některý ze způsobů zobrazení povrchu koule, popř. polokoule v rovině. Ve 

starších podkladech je možné se setkat s tzv. sinusoidálním zobrazením povrchu polokoule do 

rovinného diagramu. Plochy uzavřené jednotlivými izokandelami jsou v sinusoidálním 

diagramu rovné prostorovým úhlům, do nichž zdroj (svítidlo) vyzařuje se svítivostí odpovídající 
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dané izokandele. Proto je možné takové diagramy využít ke stanovení světelného toku zdrojů, 

popř. svítidel. [9] 

 

Obr. 16 Příklad izokandelového diagramu 
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4.5 Osvětlenost 

 

Osvětlenost ( neboli intenzita osvětlení) E rovinné plošky dA, to je plošná hustota 

světelného toku dφ dopadajícího na plošku dA je určena vztahem 

 

Název Značka Jednotka 

Osvětlenost E Lux[lx] 

Normálová osvětlenost EN Lux[lx] 

 

Tabulka 12. – Přehled veličin  

dA

d
E

φ=    [lx; lm, m2]   (15) 

 

Osvětlenost plošky dA se často nazývá i osvětleností v bodě, jehož elementární okolí v 

uvažované rovině tvoří ploška dA. Jednotkou osvětlenosti je 1 lux [lx]. 

Osvětluje-li se bodovým zdrojem Z ze vzdálenosti l ploška dA tvořící okolí bodu P v rovině ρ a 

svírá-li normála Nρ roviny ρ úhel β s paprskem l (obr. 17), lze s využitím rovnic (13), (14) a 

(15) odvodit pro osvětlenost EPρ v bodě P roviny ρ bodovým zdrojem výraz (18), 

2

cos.

l

I
EP

βγ
ρ =   [lx; cd, m, –]    (16) 

 

kde Iγ je svítivost bodového zdroje ve směru paprsku l, to je ve směru pod úhlem γ od zvoleného 

směru vztažné svítivosti I0.   
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Obr. 17 Výpočet osvětlenosti bodovým zdrojem Z umístněné v rovině ρ  

 

Z rovnice (16) plyne, že osvětlenost bodovým zdrojem je nepřímo úměrná čtverci 

vzdálenosti osvětlené plochy od zdroje (zákon čtverce vzdálenosti) a přímo úměrná kosinu úhlu 

β dopadu světelných paprsků (Lambertův kosinusový zákon). Největší osvětlenost je ve směru 

normály Nρ (dA ⊥ l), tak zvaná normálová osvětlenost EN, pro níž platí 

2l

I
EN

γ=    [lx; cd, m]    (17) 

 

Z uvedeného vztahu vyplývá, že osvětlenost je tedy nejen funkcí bodu, ale i 

orientovaného směru. Na (obr. 18) vidíme příklad normálového vektoru ⊥ (kolmého) k ploše a 

tečné roviny ve stejném bodě. 

K získání lepšího přehledu o rozložení hladiny osvětlenosti v bodech pracovní či srovnávací 

roviny je možno síť kontrolních bodů v uvažované rovině popsat zjištěnými hodnotami 

osvětlenosti, popřípadě ještě pospojovat body stejných osvětleností a nakreslit tedy čáry 

nazývané izoluxy. Síť izoluxů vytváří izoluxní plán. Někdy se využívá i prostorového 

znázornění rozložení osvětlenosti v axonometrickém zobrazení. [10] 
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Obr. 18 Normálový vektor v bodě k tečné rovině 
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4.6 Jas svazku sv ětelných paprsk ů 

 

Veličinou, na kterou bezprostředně reaguje zrakový orgán, je jas svazku světelných 

paprsků. Vymezí-li se svazek paprsků dvěma otvory dA1 a dA2 v libovolně umístněných 

stínítkách A1 a A2 (obr. 19), je jas LOP tohoto svazku ve směru osy OP (v nerozptylujícím a 

nepohlcujícím prostředí) roven podílu světelného toku d2φ procházejícího uvažovaným řezem 

svazku paprsků a geometrické velikosti d2G svazku paprsků 

 

Název Značka Jednotka 

Jas svazku paprsků; LOP [cd.m-2] 

 

Tabulka 13. – Přehled veličin  

 

Gd

d
LOP 2

2φ=    [cd·m–2; lm, sr, m2]   (18) 

 

 

Obr. 19 Vymezení svazku sbíhavých a rozbíhavých paprsků 

Pokud jsou rozměry otvorů dA1 a dA2 zanedbatelné ve srovnání se vzdáleností l mezi stínítky 

dA1 a dA2, určí se geometrická velikost svazku paprsků z rovnice 19. [11] 
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βγβγ cos.cos..
1

.cos..cos. 2121221
2 dAdA

l
dΩdAdΩdAGd ===  (19) 

 

 

Jednotkou jasu je 1 kandela na 1 m2 (cd.m-2), dříve označovaná názvem nit (nt). 

Pro jas LOP svazku paprsků sbíhajících se v prostorovém úhlu dΩ1 z plošky dA1 do bodu P 

vyplývá z rovnice (18) a (19) výraz 

 

121

2

cos.. dΩ

dE

dAdΩ

d
L N

OP ==
β

φ
 [cd·m–2; lm, sr, m2; lx, sr]          (20) 

 

 

Pro jas LOP = Lγ svazku paprsků rozbíhajících se z bodu 0 v prostorovém úhlu dΩ2 plyne z 

rovnic (18) a (19) vztah 

 

γγ
φ γ

γ cos..cos. 121

2

dA

dI

dΩdA

d
LLOP ===  [cd·m–2; lm, m2; sr; cd, m2]    (21) 

 

V prostředí, které pohlcuje, vyzařuje či rozptyluje světlo, se mění světelný tok přenášený 

svazkem světelných paprsků od bodu k bodu a úměrně se změnou světelného toku se mění i jas 

svazku paprsků. Pouze v homogenním, nepohlcujícím a nerozptylujícím prostředí je jas svazku 

světelných paprsků na jeho dráze všude stejný, a tedy nezávislý na vzdálenosti od zdroje světla. 

V takovém případě lze pak připustit zjednodušené nahrazení jasu svazku paprsků jasem zdroje v 

uvažovaném směru a využít druhé části rovnice (21) k určení jasu Lγ plošky dA ve směru pod 

úhlem γ od normály NdA (obr. 20). 
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Obr. 20. Jas Lγ plošky dA ve směru pod úhlem γ od normály NdA 

 

Jas svazku paprsků ať již vycházejících ze zdrojů nebo odražených od různých ploch je 

závislý na stanovišti pozorovatele i na směru jeho pohledu. Z toho je zřejmé, že jas svazku 

paprsků je funkcí nejen bodu, ale i orientovaného směru.  

Zjistí-li se hodnoty jasu svazku paprsků dopadajících z různých směrů do okolí určitého bodu 

prostoru a nanesou-li se tyto hodnoty na odpovídající směry od uvažovaného bodu jako 

radiusvektory, dostane se spojením všech koncových bodů radiusvektorů fotometrická plocha 

rozložení jasu. Tato plocha charakterizuje rozložení toků v uvažovaném bodě prostoru, ale její 

určení je v prakticky nezvládnutelné. Řezy fotometrickou plochou jasu provedené rovinami 

obsahujícími uvažovaný bod se nazývají čáry (křivky) jasu a kreslí se obvykle v polárních 

souřadnicích. Čáry jasu se matematicky popisují vztahem 

 

)(.0 γγ LfLL =     [cd·m–2]        (22) 

 

kde L0 je jas svazku paprsků dopadajících do okolí uvažovaného bodu ve směru, který 

se zvolil za vztažný směr, 

Lγ je jas svazku paprsků ve směru pod úhlem γ měřeným od vztažného směru,  
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fL(γ) je charakteristická funkce (indikatrix) jasu, která matematicky popisuje tvar uvažované 

čáry jasu. K aproximaci čar jasu se používá mocnin funkce kosinus, funkce sinus, jejich součinů 

a lineárních kombinací těchto funkcí. 

Vztah (22) se používá k určení jasu zdroje ve směru oka pozorovatele nebo fotonky, popřípadě 

ke zjištění jasu nepřístupných zdrojů či zdrojů neurčitých směrů. [12] 
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4.7 Světlení 

Světlení je definováno jako plošná hustota světelného toku dφv vyzařovaného z plochy 

dA. Platí výtah:  

dA

d
M vφ=  [lm·m–2; lm; m2]    (23) 

 

Název Značka Jednotka 

Světlení M [lm.m-2] 

Hustota světelného toku dφv [lm] 

Osvětlená plocha dA [m2] 

Prostorový úhel Ω [sr] 

Ekvivalentní prostorový úhel Ωe [sr] 

 

Tabulka 14. – Přehled veličin  

 

Upraví-li se vztah (23) podle vzorců (22) a (23) dostaneme pro světlení rovnici (24) 

eIL ΩLdΩfLdΩfLdΩLM ..)(.cos.)(.cos. 0

0

0

0 0

0 ==== ∫∫ ∫
ΩΩ Ω

γγγγγ        (24) 

kde Lγ je jas uvažované svítící plošky dA zdroje ve směru pod úhlem γ od normály k ploše dA, 

L0 je jas plošky dA ve vztažném směru, to je obvykle ve směru normály k dA, 

Ω je prostorový úhel, do kterého zdroj vyzařuje (například poloprostor je Ω = 2π), 

Ωe je ekvivalentní prostorový úhel. 

Vztah (25) ukazuje významnou souvislost mezi světlením M a jasem L0  svítícího povrchu ve 

vztažném směru. [12] 
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4.8 Ekvivalentní prostorový úhel 

 

Název Značka Jednotka 

Ekvivalentní prostorový úhel Ωe [sr] 

Char. funkce svítivosti fI(γ) [-] 

 

Tabulka 15. – Přehled veličin  

Ekvivalentní prostorový úhel Ωe je roven prostorovému úhlu, do kterého by bodový 

světelný zdroj (svítidlo bodového typu) vyzářil veškerý světelný tok Φ, kdyby do všech směrů 

vyzařoval vztažnou svítivostí I0. Z toho plyne, že ekvivalentní prostorový úhel Ωe je definován 

vztahem: [11] 

 

0Ie

φ=Ω  [sr; lm, cd]     (25) 

Tuto rovnici (26) lze pro rotačně souměrně vyzařující svítidlo, jehož čáru svítivosti popisuje 

charakteristická funkce fI (γ), upravit s využitím vztahu (14) do tvaru 

∫
Ω

Ω=Ω
0

)( df Ie γ  [sr]     (26) 

Pro ilustraci využití veličiny Ωe v praxi uveďme, že pro svítidlo bodového typu, které 

vyzařuje do jednoho poloprostoru (Ω = 2π) a jehož vyzařování je popsáno charakteristickou 

funkcí svítivosti ve tvaru 

f I(γ) = cosm γ       (27) 

lze pro ekvivalentní prostorový úhel odvodit vztah 










+
⋅=Ω

1

1
2

me π  [sr]     (28) 
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4.9 Směrová charakteristika 

 

Mezi důležité výstupní parametry LED diod a LD patří směrová charakteristika. Je to 

charakteristika spojující místa stejného optického výkonu (nebo li intenzity) v prostoru. Udává 

ji závislost optického výkonu zářivého zdroje (v mém případě LED a LD) na aktivní ploše 

přijímače (např. senzorové hlavy obr. 21). Znázorňuje se jako závislost intenzity světla na 

směrových úhlech vedených ze středu zdroje záření. Rozlišujeme směrovou charakteristiku 

blízkého a vzdáleného pole. 

 

Obr. 21. Senzorová hlava S120B od firmy Thorlabs 

 

Blízké pole, popisuje rozložení intenzity záření na ploše zdroje. Charakteristika 

vzdáleného pole pak vypovídá zejména o směrových vlastnostech vyzářené emise. Směrová 

charakteristika se nejčastěji vztahuje k celému generačnímu spektru. V určitých případech však 

může být použita jen pro určitý spektrální interval emise záření.  

Požadavky kladené na směrové charakteristiky jsou pro jednotlivé druhy aplikací odlišné. 

Širokou směrovou charakteristiku požadujeme u zobrazovacích a indikačních LED. Naopak 

úzkou směrovou charakteristiku požadujeme u vysokofrekvenčních, optických a 

optoelektronických sdělovacích aplikací.  

Soustředění převážné části fotonového toku emitovaného LD do malého prostorového 

úhlu je nezbytným předpokladem pro dosažení dobré účinnosti přenosu optického výkonu mezi 

LD a přijímačem (detektorem), resp. mezi LD a přenosovým prostředím (např. optickým 

vláknem). Konstrukce řady typů LED diod je řešena s ohledem na jejich vyzařování do volného 
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prostoru. Naproti tomu směrové charakteristiky jiných LED a LD jsou přímo optimalizované 

pro navázání zdroje záření na přenosové prostředí - optické vlákno (optoelektronické sdělovací 

systémy).  

Směr vyzařování daného zdroje je určen především geometrií generující oblasti a podmínkami 

generace, indexem lomu a geometrií vrstev, přes které prochází zmíněné záření. Při konstrukci 

bývá tvar vyzařování pro danou konfiguraci generující oblasti upravován následujícími 

způsoby: 

• Užitím vnější optických součástek (sférických, válcových a kulových čoček, 

zrcadlových ploch atd.) obr. 22. U diod pro optoelektronické sdělovací linky bývají 

mikročočky integrovány přímo na čipu diody. 

• Vhodnou geometrii rozhráni polovodič-vzduch, geometrií a indexem lomu přídavných 

vrstev a geometrií kontaktů, snižujeme zároveň výrazně reflexní ztráty. 

• Užitím rozptylových (difúzních) vrstev vhodného tvaru. Rozptyl záření v takovéto 

vrstvě rozšiřuje úhel emise a umožňuje optimalizovat tvar emitujícího povrchu. 

 

• Obr. 22. Vazba LED diody na optické vlákno 
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5 STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S LED A LD 

5.1 LED dioda 

Světlo vyzařující dioda (Light-Emitting Diod), též elektroluminiscenční dioda či LED, 

je elektronická polovodičová součástka obsahující přechod P-N. Typickým pro ní je nízká 

proudová hustota a spontánní emise vyzařování (obr.23). Princip činnosti je založen na 

rekombinaci volných nosičů náboje (elektronů a děr) v oblasti přechodu PN, který je 

polarizován v propustném směru.  

Jedná se o jednoduchý případ, při němž uvažujeme pouze dvě energetické hladiny a to 

W0 a W1. Představme si, že v časovém okamžiku t1 je kvantovou soustavou absorbován foton a 

jak víme, energie fotonu musí být rovna rozdílu energií obou uvažovaných energetických hladin 

(jinak by nebyl absorbován). Protože se jedná o přeskok elektronu mezi stejnými (stejné 

vzdálenými) energetickými hladinami (W1 a W0), vyzáří se světelné kvantum mající stejnou 

energii jako to, které bylo v okamžiku t1 absorbováno. Platí f01 = f10 (absorbované i emitované 

světlo má stejnou vlnovou délku).[13] 

 

Obr. 23 Pásový model spontánní emise vyzařováni 

Časový interval ∆t = t2 – t1 není ani pro jedinou sledovanou kvantovou soustavu úplně 

konstantní. Při opakovaných excitacích kvantové soustavy se ∆t v určitém rozmezí mění.. Je 

důležité si uvědomit nahodilost, časovou i prostorovou nesouhlasnost emise zářivých kvant. 

Excitované kvantové soustavy přecházejí do stavu s minimální energií samovolně, spontánně v 
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různých časových okamžicích. Světelná kvanta vystupující z látky mají v důsledku toho různé 

fáze i různou polarizaci kmitů. Výsledné světlo je nekoherentní. Popsané děje nastávají ve 

většině světelných zdrojů (v žárovkách, výbojkách, luminiscenčních diodách). 

5.1.1 Struktura LED 

Tato kapitola je zamířena na strukturu elektroluminiscenčních diod. U LED se snažíme 

o to, aby se co nejvíce vyzářeného výkonu (typicky 50 nW/mA) dostalo z aktivní oblasti na 

povrch. Proto musí být konstrukce LED přizpůsobena tak, aby docházelo k co nejmenší 

absorpci emitovaného záření v objemu polovodiče a v materiálu kontaktů. Kromě toho se 

emitovaný výkon zvyšuje použitím speciálních zalévacích hmot. 

Existují dva základní typy LED z hlediska vyzařování: 

• hranově (stranově) emitující (ELED) obr. 24  

• povrchově (čelně) emitující (SLED) obr. 25 

 

 

Obr. 24 Povrchově emitující LED (SLED) 

 

 

Obr. 25 Hranově emitující LED (ELED) 
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SLED emituje záření z povrchu součástky rovnoběžně s rovinou přechodu. SLED mají poměrně 

jednoduchou strukturu a jsou relativně levné. Poskytují nízký a střední výkon a jsou schopné 

pracovat na nízkých a středních rychlostech. Celkový výkon vyzařující SLED je velký, větší než 

ELED, ale vyzařovací plocha je také velká. ELED jsou složitější a dražší, ale poskytují větší 

intenzitu výkonu a jsou hodně rychlé Vysoká intenzita výkonu je dána velmi úzkým 

vyzařovacím svazkem fotonů (30 - 50 µm), který je vysílán z hrany oblasti přechodu, což 

umožňuje např. efektivní navázání do optického vlákna podobných rozměrů. Další z řady ELED 

jsou super LED.  

Super LED mají velmi úzké vyzařovací spektrum, 1 - 2 % ze střední vlnové délky a dávají 

výkon srovnatelný s výkonem LD. [13] 

 

 

 

Obr. 26 Příklad sériově vyráběné diody LED 
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5.2 Laserová dioda 

 

Laser (z anglického slova Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) je 

tzv. “zesilování světla stimulovanou emisí záření“ Jde o optický zdroj elektromagnetického 

záření (můžeme též říct světla v širším smyslu). Světlo z laseru je vyzařováno ve formě úzkého 

svazku koherentních a monochromatických paprsků (tato forma záření se v přírodě 

nevyskytuje). Princip laseru využívá zákonů kvantové mechaniky a termodynamiky. Lasere má 

velmi úzký intervalu vlnových délek, vysokou zářivostí a malou rozbíhavostí svazku paprsků 

Základem funkce laserů je proces stimulované emise vyzařování (obr. 27). [14] 

 

 

Obr. 27 Pásový model stimulované emise vyzařování 

 

Uvažujme opět nejjednodušší případ kvantové soustavy se dvěma hladinami. 

V okamžiku t1 dojde k excitaci uvažované soustavy. Po uplynutí určitého časového intervalu ∆t 

by soustava přešla spontánně zpět do základního tvaru, přičemž by byl vyzářen foton s energií 

W1 – W0 nahodilého směru šíření a nahodilé fáze i polarizace vlnění. Přivedeme-li do soustavy 

foton s energií rovnou energetickému rozdílu uvažovaných hladin v časovém okamžiku t2, který 

předchází okamžik vzniku spontánní emise, přejde kvantová soustava do základního stavu již v 

okamžiku t2. Foton, který svou přítomností tento přechod způsobil, se nazývá stimulující. 
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Přechod soustavy do stavu s nižší energií vyvolaný stimulujícím fotonem je doprovázen 

vyzářením fotonu, který má stejnou energii, stejný směr šíření, stejnou fázi i polarizaci vlnění 

jako foton stimulující. Stimulující foton se uvažovanou kvantovou soustavou nepohltil, pouze jí 

projde a k němu se přiřadí foton stimulovaný. Jinými slovy: do soustavy vstupuje jeden foton, 

avšak vystupují fotony dva. Odpovídající záření jsou navzájem koherentní. Obr. 28 je reálná 

ukázka laseru.  

 

Obr. 28 Laser Hercules 400 od společnosti Uncrate 

5.2.1 Struktura LD 

Laserové diody dělíme podle vnitřní struktury na homostrukturní (HoL) a 

heterostrukturní (HL) lasery, dále na lasery s rozloženou zpětnou vazbou a lasery s kvantovými 

jámami. Dle místa vyzařování se laserové diody dělí na hranově a plošně vyzařující.  

Hranově vyzařující LD 

Tento typ konstrukce polovodičových laserů - laserových diod (Edge Emiting Lasers – 

EEL) vysílá záření z hrany přechodu. Ve výrobě i použití laserových diod zatím převládá. 

Principiální schéma z hlediska vyzařování je zřejmé z (obr. 29). LD Stále více se však uplatňují 

plošně vyzařující typy konstrukce LD (VCSEL). [15] 
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Obr. 29 Hranové vyzařování LD 

Plošné vyzařovací LD 

VCSEL (Vertical Cavity Surface Emiting Lasers) emitují záření z plochy součástky 

rovnoběžné s rovinou přechodu. Záření emitované z plochy je pohlceno substrátem a ztraceno 

nebo, což je výhodnější, se odráží od kovového kontaktu (tj. možné při použití transparentního 

substrátu). Tento typ konstrukce bývá účinnější než hranově emitující LD (EEL). Při zavádění 

světelného záření z VCSEL do optického vlákna bez dalších optických komponent se dosahuje 

účinnosti až 80 %. [15] 

 

 

 

Obr. 30 Plošné vyzařování LD 

 

Technologie hranově vyzařujících laserových diod EEL je velmi dobře zvládnuta a v 

praxi se běžně používá. Plošně vyzařující laserové diody VCSEL jsou z hlediska svých 
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výhodných vlastností velmi zajímavé pro vláknové komunikační systémy v oblasti vlnových 

délek 1 300 a 1 550 nm. Zde se používají pro velké vzdálenosti jednomódová vlákna. V 

současné době se vývoj soustřeďuje právě na tento typ konstrukční technologie laserových diod. 

5.3 Srovnání LED a LD 

 

Hlavními nevýhodami LED ve srovnání s LD: 

• Menší výstupní optické výkony, jejichž hodnota se pohybuje maximálně kolem 10 mW 

• Menší šířka pásma a tím i menší přenosová rychlost. 

• Velké harmonické zkreslení.  

 

 

Hlavními nevýhodami LD ve srovnání s LED: 

• Snadnější výroba a s tím spojené i výrobní náklady. 

• Vyšší spolehlivost. 

• Menší závislost výstupního optického výkonu na teplotě. 

• Snadněji se realizují řídící obvody. 

Jak vidíme z tohoto drobného výčtu vlastností, každý z těchto zdrojů záření nachází své 

uplatnění v různých aplikacích.  

 
Parametry LED LD 
Výstupní výkon [mW]  Lineárně úměrný budicímu 

proudu 
 Úměrný proudu nad prahovým 
proudem 

Proud [mA]  Budící proud 50-100  Prahový proud 5 - 40 
Střední výkon [mW]  Mírný  Velký 
Rychlost  do 100 Mb.s-1  řádově Gb.s-1 
Velikost výstupního výkonu  Nižší  Vyšší 
Šířka pásma [dB]  Střední  Velká 
Pracovní vlnová délka [µW]  0,45 -  1,65  0,45- 1,65 
Spektrální šířka [nm]  Širší (40 - 190)  Užší (0,01 -10) 
Použití  Snadnější  Komplikovanější 
Životnost [hod]  Delší  108  hodin 
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Tabulka 16. – Srovnání parametrů LED a LD 

 

Na (obr. 31) je znázorněno srovnání šířky spektrálních čar LED a LD, z čehož můžeme 

usoudit, že LD mají menší šířku spektrální čáry a maximální výkon je mnohem vyšší než u 

LED 

 

Obr. 31 Porovnání šířky pásma emitovaného záření při spontánní a stimulované emisi 

Na (obr.32). je zobrazen rozdíl mezi samovolnou a stimulovanou emisí z hlediska 

budícího proudu. Do dosažení hodnoty prahového proudu Ith, se laserová dioda chová jako LED 

dioda. Po překročení hodnoty prahového proudu přechází LD do režimu laserového 

koherentního záření. [15] 
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Obr. 32 Naznačení prahového proudu v P – I charakteristice 
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6 NÁVRH EXPERIMENTÁLNÍ SESTAVY 

V této kapitole je uvedena konstrukce a detailní popis experimentálního zařízení. 

Důležitými prvky soustavy jsou speciální otočné lavice a posuvné základny, bez kterých by 

měření nebylo možno provést. Všechny součásti jsou vyrobeny společností Thorlabs. 

Vývoj a tvorby těchto součástek se neustále mění a zdokonaluje. Jsou to velmi přesné a 

praktické (konstrukčně velmi dobře provedené) součástky, díky nimž lze sestavit prakticky 

jakoukoli měřící či jinou soustavu. Jejich variabilita a velká přesnost usnadňuje měření, někdy 

velmi náročných úloh (především v přesnosti nastavení). 

6.1 Konstrukce m ěřící soustavy 

 

        Ač teoreticky docela jednoduchý návrh měřícího zařízení, se z konstrukční části stal ne 

úplně jednoduchým. Při konstrukci jsem použil téměř 30 různých komponentů, z nichž se 

požadovaná sestava skládá. Obrázek (obr. 33) představuje pracovní schéma mé vize, 

experimentálního zařízení. Ve skutečnosti hotová konstrukce vypadá trochu jinak.  

 

 

 

Obr. 33 Schéma experimentální sestavy 
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         Ze schematického návrhu je zřejmé, že zařízení je rozděleno na dva základní póly. Jeden 

pevně zafixovaný (obr. 33 – pravá str.) a druhý (obr. 33 – levá str.) volně upevněn z důvodu 

různých variací nastavení. (viz. Měření - kapitola6).  

 

Vše je pevně uchyceno, na speciální kolejnici RLA č. 2, která tvoří podstavu celého 

experimentálního zařízení (obr. 36). Pro uchycení zdroje záření, tedy LED diod a lase (obr. 36) 

je vhodné použít rotační základnu typ PR01. Na tuto základnu, jenž je otočná v úhlovém 

rozsahu 0° - 360° upevníme redukční podložku CR1A a na ní základnu MT3, která umožňuje 

nastavit zdroj záření do jakékoliv směru v osách XYZ. To znamená že základna, která je 

označena jako fixní má možnosti pohybu ve všech třech osách včetně úhlového natočení 

v jakémkoli úhlovém rozmezí. 

 Povšimněme si, že komponent MT3 je složen z několika dílčích kusů. Jelikož jsem komponent 

realizoval z více částí, považoval jsem za zajímavost to zde uvést. Označení fixní (pevné) je 

z důvodu neměnného nastavení polohy zdroje záření. Všechny zmíněné součástky slouží 

k přesnému nastavení referenční pozice. Kompatibilní nadstavec PH4a TR1 umožní přesné 

doladění potřebné výšky (obr. 36 část 1.). 

       Na protější straně od zdroje záření máme umístněnou základnu pro upevnění senzorové 

hlavy. Senzorová hlava je umístěna v nástavci TR1, který tvoří vnitřní část dutiny PH4. Díky 

kombinaci těchto dvou součástek, je možno měnit výšku nastavení senzorové hlavy. Tento 

komplet je upevněn na spojovací prvek CR1. Polohovací součástka CR1 se díky malému 

ozubenému kolečku zabudovanému uvnitř může plynule pohybovat v horizontální rovině na 

speciální kolejnici RLA.  

      Tato kolejnice je spojena s otočnou základnou, díky níž můžeme senzorovou hlavu natáčet 

v úhlovém rozsahu 0° - 360˚ (obr. 36 část 2.). Pro snadnější ovládání a přesnější nastavení jsem 

celý systém (obr. 36 část 1. a 2) opět připevnil na kolejnici RLA č. 2. 

      Celé komplikované ústrojí s možností nastavení polohy do všech směrů a úhlů jak na straně 

senzorové hlavy tak na straně optického zdroje je velmi nutné k přesnému nastavení referenční 

vzdálenosti a úhlu. 

Pro LED diody je referenční vzdálenost mezi optickým zdrojem a senzorovou hlavou  

200 mm při nulovém úhlu natočení. 
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Pro laserové diody je to vzdálenost 300 mm též z nulovým úhlem natočení. Celá soustava je pro 

snadné ovládání a stabilitu upevněna na optické lavici. Povrch lavice je vybaven otvory se 

závity, které slouží pro pevné ukotvení všech měřících součástí. Optická lavice je vybavena 

tlumením odolným proti otřesům a vyznačuje se nejvyšší úrovní povrchové roviny (obr. 35). 
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Obr. 34 Různé druhy upevňovacích součástek pro LED diody a LD 

 

 

 

 

 

 

Obr. 35 Optická lavicePOC001a deska PBG12102 od společnosti Thorlabs 
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Obr. 36 Systematický popis experimentálního zapojení 
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Obr. 37 Reálný pohled experimentální měřící sestavy 

 

 

 

6.2 Použité m ěřicí p řístroje 

 

Pro měření jsem využil tyto měřicí přístroje: 

 

• Měřič optického výkonu PM 30  

• Senzorovou hlavu  S120B  

• Laboratorní stabilizovaný zdroj Diametral P230R51D 

• Digitální multimetr Mastech M3900   

Pozn. K měřiči optického výkonu PM 30 je vyrobena speciální senzorová hlava S120B, kterou 

jsem měřil hodnoty optického výkonu. Je to tzv. komplet od společnost Thorlabs. 
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6.2.1 Měřič optického výkonu PM 30 a senzorová hlava S120B 

 

Obr. 38 Měřič optického výkonu a senzorová hlava jako komplet 

Měřič optického výkonu PM 30 
Obecně  
Rozměry (V, Š, H) 120 x 112 x 45 mm³ 
Hmotnost 0,6 kg 
Provozní teplota 5 ° C až 40 ° C 
Okolní teplota při uskladnění -20 ° C až 70 ° C 
Měřící specifikace  
Rozsah měření  1nW až 1W 
Napájecí síla Až 15 senzorů 
Rozlišení příkonu 0.1nW / 14 bit 
Výkonné jednotky nW, µW, mW, W 
Digitální displej 12 čísel (alfanumerický) s podsvícením 
Přesnost digitálního displeje  +/- 1%  
Analogový měřič  90 x 42 mm  
Přesnost analogového měřiče +/- 3% 
Měřící váhy  

  

0 to 3 (30 dělení) 

0 - 10 (50 dělení) 
Analogový vstup 0 až 1V (odpovídající rozsahu nastavení) 
Přesnost analogového vstupu +/- 1% 
Napájení  
Provoz na baterie 6 V (vestavěný), Nabíječka zahrnuta, při nečinnosti 

automatické vypnutí 
Indikace slabé baterie Ohlášení na displeji, Napájení baterie 5,5V 
Životnost baterie 50 hodin bez podsvícení, 15 hodin s  podsvícením  
AC provoz 90 až 260V 50/60Hz12 V DC (adapter) 
Nabíjecí doba 2,5 hodiny plného provozu 
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Tabulka 17. – Provozní parametry PM 30 [16] 

 

Obr. 39 Popis panelů měřicího přístroje PM 30 

Senzorová hlava S120B 

Specifikace  
Spektrální rozsah: 400 – 1100nm  
Senzor:  Křemík  
Snímač: 10mm x 10mm čtverečních  
Vstupní otvor Ø 9.5mm (0.374”) 
Vzdálenost od filtru ND 2.6mm (0.1”) 
Vzdálenost detektoru 5.6mm (0.22”) 
Závit otvoru 1.035-40 Vnější závit (SM1 kompatibilní) 
Optický rozsah výkonu S120B: 50nW - 50mW (@ 980nm)  

S121B: 500nW – 500mW (@ 980nm) 
S121B: 500nW - 500mW (@ 980nm)  

Rozlišení  
Prahová hodnota optického poškození 50W/cm ² 
Měření Standard NIST sledovatelné 
Chyba měření + / - 5% 
Provozní teplota  5 ° C až 40 ° C 
Hmotnost 0,07 kg (0.155 libra) 

 

Tabulka 18. – Provozní parametry S120B [16] 
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Obr. 40 Senzorová hlava S120B 

Jelikož tabulka 18 popisuje vlastnosti senzorové hlavy (fotodetektor), tak bych zde 

krátce uvedl základní rozdělení a princip fotodetektorů.  

Fotodetektor je zařízení, které měří fotonový tok (optický výkon) a přeměňuje absorbovanou 

energii do měřitelné formy. Obvykle se používají dva základní typy fotodetektorů. Jsou to 

detektory tepelné a fotoelektrické. 

Tepelný detektor je založen na principu přeměny energie fotonu na teplo. Tento typ 

detektorů absorbuje optické záření v širokém spektru vlnových délek. Pro absorpci záření 

využívá speciální materiál (tzv. černý absorbér), který pokrývá ploch detektoru. Absorbovaná 

energie způsobí vzrůst teploty aktivní části fotodetektoru.  

Aktivní část je zkonstruovaná tak, že změna teploty způsobí změnu měřeného teplotně závislého 

parametru (vodivost, napětí, proud, kapacita, …) a tím získáváme specifickou hodnotu 

optického výkonu. Většina tepelných detektorů je však poměrně málo efektivních a relativně 

pomalých. Z tohoto důvodu se nehodí pro většinu aplikací ve fotonice a jsou nahrazováni jinými 

typy detektorů. 

Fotoelektrické detektory jsou založeny na fotoefektu, při kterém následkem absorpce 

fotonů v určité látce dojde přímo k elektronovým přechodům na hladinu vyšší energie a k 

vytvoření pohyblivých nosičů náboje. Působením elektrického pole se tyto nosiče přemisťují a 

vytvářejí měřitelný elektrický odpor. 

Fotodioda je plošná polovodičová dioda konstrukčně upravená tak, aby do oblasti P-N 

přechodu pronikalo světlo. Není-li přechod osvětlen, má voltampérová charakteristika stejný 

průběh, jako charakteristika běžné diody. Vliv osvětlení přechodu můžeme sledovat v 

polarizaci diody v závěrném směru, kdy dochází k lineárnímu růstu anodového proudu při 

rovnoměrném zvětšování osvětlení. Dioda se tedy chová jako pasivní součástka, jejíž 

elektrický odpor v závěrném směru je závislý na osvětlení. Fotodioda reaguje na změny 

osvětlení velmi rychle, řádově 10-6–10-9 s. [20] 
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V optoelektronice se pro detekci používají především dva druhy. PIN fotodioda a lavinová 

fotodioda (APD).  

Hlavní požadavky kladené na fotodiody jsou: 

• možnost miniaturizace 

• vysoká citlivost v pásmu emise optického zdroje světla 

• dostatečná šířka kmitočtového pásma 

• vysoká teplotní stabilita přenosových charakteristik 

• malé zkreslení 

• malá doba odezvy 

• vysoká spolehlivost 

• nízká cena 

6.2.2 Stabilizovaný zdroj Diametral P230R51D 

Laboratorní stabilizovaný zdroj Diametral P230R51D 

Specifikace  
Napájecí napětí 230V / 50Hz 
Napětí regulovatelné 2x 0 ÷ 30V 
Proud regulovatelný: 2x 0 ÷ 4A 
Napětí pevné 1x 5V 
Proud pevný 1x 3A 
Zvlnění typické < 2mV 
Zvlnění maximální 10mV 
Napěťová stabilita pro změnu sítě +6/-10% cca 0,05% 
Proudová stabilita pro změnu sítě +6/-10 % cca 0,05% 
Typ měřících přístrojů Digitální  
Třída přesnosti měřících přístrojů 2 
Indikace omezení proudu Ano 
Regulace hlasitosti akustické indikace Ano 
Možnost vypnutí akustické indikace Ano 
Blokování proti špičkám při startu Ano 
Samostatné vypínání výstupu Ano 
Spojení regulovatelných zdrojů do 
symetrického zdroje 

Ano 

Termostat chladiče s ventilátorem Ano 
Paměť stavu výstupu před vypnutím Ano 
Tepelná pojistka chladiče Ne 



6. NÁVRH EXPERIMENTÁLNÍ SESTAVY  61 
 

Celkový příkon max. 320W 
Rozměry (V, Š, H ) 172 x 244 x 282mm 
Hmotnost 10kg 

 

Tabulka 19. – Provozní parametry stabilizovaného zdroj [17] 

 

 

Obr. 41 Stabilizovaný zdroj Diametral P230R51D 

6.2.3 Digitální multimetr Mastech M3900 

 
Digitální multimetr Mastech M3900   

Specifikace  
Displej   1999, výška 25mm 
DC V    0,2-2-20-200-1000V 
AC V   0,2-2-20-200-750V  
DC A    0,02-0,2-2-20-200mA-10A* 
AC A    0,2-2-20-200mA-10A* 
Odpor   200-2k-20k-200k-2-20M 
Testy   tranzistorů, diod  
Přesnost   0,5%-0,8% ss; 1,2% st  
Napájení   9V baterie  
Rozměry   88x172x36mm  
 *Poznámka -   akustický test vodivosti, 10A trvale, 20A max. 15sec. 

 

Tabulka 20. – Provozní parametry multimetr Mastech M3900 [18] 
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Obr. 42 Digitální multimetr Mastech M3900 

 

Digitální multimetr jsem použil jako kontrolní přístroj pro měření proudu I jež protékal 

měřenými LED diodami a lasery. U vybraných LED a LD jsem mezi laboratorní zdroj a měřený 

prvek vložil předřadný rezistor z 330R důvodu ochrany měřeného zdroje záření. 

Pozn. 330R = 330Ω (obr. 43). 

 

 

Obr. 43 Rezistor 330R 

6.3 Postup m ěření 

 

Měření směrových charakteristik jsem provedl na 6 kusech diod LED a na dvou kusech 

laserových diod. 

Je nutné zmínit, že některé LED diody a jedná laser dioda je v mém protokolu označena jako 

typ neznámý. Popisují ji pouze charakteristickými parametry (vlnová délka, barva, …). 

Technické označení ani výrobce se mi nepodařilo zjistit. Je to nesrovnalost, za kterou se 

omlouvám, ale já za ní nemohu. 
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Pro měření jsem měl k dispozici tyto druhy: 

 Měřené diody LED 
Označení Vlnová délka  Barva Budící proud IF Výrobce Mé řazení 
RLS-655-3-25 655 nm červená 20 mA Roithner lasertechnik LED č. 1 
B5B-435-30S 435 nm oranžová 20 mA Roithner lasertechnik LED č. 2 
5B4HCA-H 470 nm modrá 20 mA Roithner lasertechnik LED č. 3 
Typ neznámý 646 nm červená 20 mA – LED č. 4 
Typ neznámý 527 nm zelená 20 mA – LED č. 5 
LED 740-01AU 740 nm červená 20 mA Roithner lasertechnik LED č. 6 

 

Tabulka 21. – Přehled měřených LED diod 

 

Měřené diody LD 
Označení Vlnová délka  Barva Budící proud IF Výrobce Mé řazení 
PM67-D1P0U 670nm červená 7-8 mA Opto Well LD č. 1 
Typ neznámý 650nm červená 33 mA – LD č. 2 

 

Tabulka 22. – Přehled měřených LD diod 

Napětí na svorkách LED diod a LD 
Označení Napětí na svorkách Mé řazení 
RLS-655-3-25 1,7 V LED č. 1 
B5B-435-30S 1,9 V LED č. 2 
5B4HCA-H 3,1 V LED č. 3 
Typ neznámý 1,9 V LED č. 4 
Typ neznámý 3,3 V LED č. 5 
LED 740-01AU 1,7 V LED č. 6 
PM67-D1P0U 5,1 V LD č. 1 
Typ neznámý 2,2 V LD č. 2 

 
Tabulka 23. – Doplňující tabulka napětí, na svorkách jednotlivých zářivých zdrojů 

 

6.3.1 Metoda m ěření    

Při měření směrových charakteristik, je vhodné se zaměřit na jejich tvar v rovině PN 

přechodu (pro LED značíme ζ=0 a pro LD značíme θ ||) a v rovině kolmé na PN přechod (pro 

LED značíme ϑ=0 a pro LD značíme θ┴) Směrová charakteristika čelně emitující LED je 

přibližná osově symetrická vzhledem ke kolmici k emitujícímu povrchu, a nezávisí tedy na 
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rovině vyzařovaní. Pro LED emitující z hrany přechodu závisí na všech sférických 

souřadnicích, a je tedy různá v rovině přechodu (ζ =0) a v rovině kolmé na přechod (ϑ =0). 

Pro směrové charakteristiky plošně vyzařujících laserů VCSLL emituje záření rovnoběžně s 

rovinou přechodu, svazek vystupujícího záření má téměř kruhovou stopu. Pro hranové 

vyzařující lasery má vystupujícího zářeni zpravidla eliptickou stopu (obr. 44), divergence se v 

katalogu uvádí v úhlových stupních v obou rovinách os elipsy, např. (30°xl5°). [19] 

 

 

Obr. 44 Popis výstupního svazku zářeni pro hranové emitující LD 

 

Tvar a směrovosti svazku je velice závislá na velikosti výstupního výkonu, který regulujeme 

nastavením budícího proudu. Tvar směrových charakteristik nám také ovlivňovat režim 

napájení (stejnosměrný nebo střídavý). Mé měření je omezeno pouze na  stejnosměrný režim 

napájení (LED i LD) Je žádoucí, napájet LED a LD ze zdroje s velkou výstupní impedancí, (tj. 

proudový zdroj, který dodává konstantní proud i při změně zátěže.) V případě napájeni laseru z 

napěťového zdroje mohou i nepatrné změny napájecího napětí působit velké změny proudu 

procházejícího laserovou diodou. Důležitá je i ochrana laserové diody proti překmitům v obou 

směrech, které by mohly být v modulačním signálu přiváděném na diodu. Jednoduchým 

zapojením vhodných diod. Tyto diody účinně utlumí příliš velké signály v obou směrech. 
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6.3.2 Nastavení experimentální soustavy do referen ční pozice 

Počátek měření spočíval ve správném stanovení budícího proudu I. Z tabulky 22 je 

patrné, že procházející proud se měnil jen u laserů. Těmto proudů a technologickými parametry 

se samozřejmě rovná i napětí na svorkách měřených LED a LD (tab. 23). Dalším krokem bylo 

správné nastavení referenční vzdálenosti senzorové hlavy a optického zdroje.  

U měřených diod typu LED je tato vzdálenost 200 mm a u LD je tomu 300 mm. Je také 

nezbytné uvést, že měřené zářivé zdroje musí být kolmo k senzorové hlavě. To znamená, že 

referenční úhel je 0˚. Dále je nutno správně nastavit měřič optického výkonu PM 30 na 

správnou vlnovou délku měřeného zářivého zdroje a v neposlední řadě pokud možno minimální 

osvětlení. Po správném nastavení všech potřebných parametrů to je (osová vzdálenost, nulový 

úhel natočení, budící proud, správné nastavení vlnové délky na přístroji PM 30 a minimální 

osvětlení) můžeme začít měřit.  

V tuto chvíli je soustava (obr. 45) nastavena pro měření s kvalitními výstupními hodnotami. 

 

 

 

Obr. 45 Schéma měřící soustavy 
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6.3.3 Průběh měření 

Při měření se postupně mění optický výkon. To znamená, že hodnoty pracovních 

proudů se mění také a to v rozsahu 15 do 90 % (záleží na jednotlivých LED a LD). Přesné 

hodnoty pracovních proudů pro jednotlivé LED a LD lze vyčíst z katalogových listů. Při 

samotném měření je nutno nalézt místa se stejnou intenzitou (stejným optickým výkonem). 

Natočením senzorové hlavy na úhlové stupnici v daném rozsahu a změnou vzdálenosti, zdroj 

vs. senzorová hlava, jsme schopni nalézt tato místa. Jelikož detekčním prvkem je fotodioda, tak 

prakticky měříme optický výkon dopadající na aktivní plochu fotodiody. Hledaná optická 

intenzita I, je pak přímo úměrná optickému výkonu P0 dopadajícímu kolmo na plochu 

S senzorové hlavy (křemíkové fotodiody) obr. 46. Pro intenzitu záření tedy platí vztah: 

S

P
I 0=

   
[m.W/cm2 ;m.W,cm2 ]  (29) 

Elektrický příkon požadovaný pro LED a LD závisí na mnoha faktorech a jeho hodnota 

se pohybuje v dosti širokých mezích. Maximální hodnota IF je limitována zejména tepelnými 

vlastnostmi konstrukce LED a bývá obvykle 60 až 100 mA. Prahový proud Ith většiny LD bývá 

v rozmezí 40 - 250 mA. 

 

Obr. 46 Optický výkon dopadající na plochu senzoru 

 

Pro zopakování a snadnou orientaci zrekapituluji průběh měření.  

 U měřených typů LED nastavujeme referenční vzdálenost (tj. vzdálenost senzoru a LED) 200 

mm a nulový úhel natočení (senzoru). U měřených LD je tomu 300 mm a též nulový úhel. 

Měření dále probíhá tak, že v jednom kroku přiblížím senzorovou hlavu k LED (LD) 
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horizontálním směrem o předem stanovenou vzdálenost a přitom jí natočím na úhlové stupnici 

rotační základny PR01 (viz. Obr. 36).  

Kroky natáčení na rotační základně jsou následující:  

• U diody LED je úhel natočení 3˚ a krok přiblížení 20 mm 

• U LD diody je úhel natočení 1˚ a krok přiblížení 30 mm 

Tak pokračujeme až do doby, kdy jsme v bezprostřední blízkostí LED nebo LD a nebo do doby 

kdy, senzorová hlava je mimo vyzařovací úhel námi měřených zářivých zdrojů. 

Jelikož diody LED mají poměrně stejný vyzařovací kužel v vertikální tak i  horizontální ose, tak 

pro měření jsem zvolil pouze osu horizontální. 

U laserových diod se směr. charakteristiky jednotlivých os mění.Z tohoto důvodu jsem změřil 

obě dvě osy.  

6.3.4 Vyhodnocení nam ěřených hodnot 

 

Nyní budeme vyhodnocovat jednotlivé směrové charakteristiky měřených LED diod a 

laserů. 

Tabulka naměřených hodnot 

V následujících tabulkách je symbolem ® značena pozice hledané referenční hodnoty 

optického výkonu. To platí pro všechny měřené LED a LD. 

 

Úhlová šířka hlavního laloku 

Vyzařovací úhel jednotlivých směrových charakteristik se stanoví na základě úhlové šířky 

vyzařovacího laloku. Je to vymezený úhel ve směru, kde intenzita pole poklesne o 3 dB vůči 

maximu . Jinými slovy. Vyzařovací úhel (šířka vyzařovaného laloku) je 50% což se rovná 

velikosti úhlu směrové charakteristiky (obr. 47). 
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Obr. 47 Šířka vyzařovacího laloku 

 

Pro snadnou orientaci a přehlednost je u každého měřeného zdroje záření uveden 

základní charakteristický popis. Tabulky jsou uvedeny na závěr kapitoly.  

 

LED č. 1 - RLS-655-3-25 

 
Vlnová délka                                      [nm] 655 
Barva červená 
Budící proud IF                                   [mA] 20 
Napětí na svorkách                            [V] 1,7 
Ref. hodnota optického výkonu  P0    [µW]  165 
Vyzařovací úhel  

(šířak vyzařovacího laloku)               [˚] 

 20˚ 

Tabulka 24. – Základní technické údaje o měřené LED diodě RLS-655-3-25 
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Obr. 48 Horizontální směrová charakteristika LED diody RLS-655-3-25 
Horizontální osa LED č. 1 - RLS-655-3-25      P0 =  165µW 
[mm] 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 
ϑ [˚] ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ  ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ 
0˚ ® ®                   
3˚   ® ®                 
6˚     ® ®               
9˚       ® ®             
12˚             ® ®        
15˚               ® ®     
18˚                 ® ®   
21˚                 ® ®   
24˚                 ® ®   
27˚                 ® ®   
30˚                   ® ® 

Tabulka 25. – Horizontální směrová charakteristika LED diody RLS-655-3-25 
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LED č. 2 - B5B-435-30S 
Vlnová délka                                      [nm] 435 
Barva oranžová 
Budící proud IF                                   [mA] 20 
Napětí na svorkách                            [V] 1,9 
Ref. hodnota optického výkonu  P0    [µW]  215 
Vyzařovací úhel  

(šířak vyzařovacího laloku)               [˚] 

18˚ 

Tabulka 26. – Základní technické údaje o měřené LED diodě B5B-435-30S 

 

Obr. 49 Horizontální směrová charakteristika LED diody B5B-435-30S 
Horizontální osa LED č. 2 - B5B-435-30S     P0 =  215µW 
[mm] 200 180 160 140 120 80 45 35 25 20 
ϑ [˚] ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ  ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ 
0˚ ® ®                   
3˚   ® ®                 
6˚     ® ®               
9˚       ® ®             
12˚             ® ®       
15˚               ® ®     
18˚                 ® ®   
21˚                 ® ®   

Tabulka 27. – Horizontální směrová charakteristika LED diody B5B-435-30S 
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LED č. 3 - 5B4HCA-H 
Vlnová délka                                      [nm] 470 
Barva modrá 
Budící proud IF                                   [mA] 20 
Napětí na svorkách                            [V] 3,1 
Ref. hodnota optického výkonu  P0    [µW]  120 
Vyzařovací úhel  (šířak vyzařovacího 
laloku)               [˚] 

24˚ 

Tabulka 28. – Základní technické údaje o měřené LED diodě 5B4HCA-H 

 

Obr. 50 Horizontální směrová charakteristika LED diody 5B4HCA-H 

 
Horizontální osa LED č. 3 - 5B4HCA-H     P0 =  120µW 
[mm] 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 
ϑ [˚] ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ  ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ 
0˚ ® ®                   
3˚ ® ®                   
6˚     ® ®               
9˚         ® ®           
12˚       ® ®             
15˚             ® ®       
18˚                 ® ®   
21˚                     
24˚                   ® ® 

Tabulka 29. – Horizontální směrová charakteristika LED diody 5B4HCA-H 
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LED č. 4 – typ neznámý 

Vlnová délka                                                    [nm] 646 

Barva červená 

Budící proud IF                                                 [mA] 20 

Napětí na svorkách                                           [V] 1,9 

Ref. hodnota optického výkonu  P0                  [µW]  1,6 
Vyzařovací úhel (šířak vyzařovacího laloku) [˚] 74˚ 

Tabulka 30. – Základní technické údaje o měřené LED diodě č. 4 

 

Obr. 51 Horizontální směrová charakteristika LED diody č. 4 
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Tabulka 31. – Horizontální směrová charakteristika LED diody č. 4 

 

 

Horizontální osa      LED č. 4 – typ neznámý      P0 

=  1,6µW 
[mm] 200 180 160 140 120 100 80 65 60 50 40 30 20 

ϑ [˚] ϑ 
-
ϑ 

ϑ 
-
ϑ 

ϑ 
-
ϑ 

ϑ 
-
ϑ 

ϑ 
-
ϑ 

ϑ 
-
ϑ 

ϑ 
-
ϑ 

ϑ 
-
ϑ 

ϑ 
-
ϑ 

ϑ 
-
ϑ 

ϑ 
-
ϑ 

ϑ 
-
ϑ 

ϑ 
-
ϑ 

0˚ ® ®                         
3˚ ® ®                         
6˚ ® ®                         
9˚ ® ®                         
12˚   ® ®                       
15˚   ® ®                       
18˚   ® ®                       
21˚   ® ®                       
24˚     ® ®                     
27˚     ® ®                     
30˚         ® ®                 
33˚         ® ®                 
36˚         ® ®                 
39˚           ® ®               
42˚             ® ®             
45˚                           
48˚                           
51˚               ® ®           
54˚                 ® ®         
57˚                   ® ®       
60˚                     ® ®     
63˚                       ® ®   
66˚                         ® ® 
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LED č. 5 – typ neznámý 

 
Vlnová délka                                      [nm] 527 
Barva zelená 
Budící proud IF                                   [mA] 20 
Napětí na svorkách                            [V] 3,3 
Ref. hodnota optického výkonu  P0    [µW]  34 
Vyzařovací úhel (šířak vyzařovacího laloku)    [˚] 26˚ 

Tabulka 32. – Základní technické údaje o měřené LED diodě č. 5 

 

Obr. 52 Horizontální směrová charakteristika LED diody č. 5 

 
Horizontální osa LED č. 5 - typ neznámý     P0 =  34µW 
[mm] 200 180 160 140 120 80 50 40 30 20 
ϑ [˚] ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ ϑ -ϑ ϑ  ϑ -ϑ ϑ ϑ -ϑ ϑ  ϑ      
0˚ ® ®                   
3˚ ® ®                   
6˚   ® ® ® ®               
9˚                     
12˚       ® ®             
15˚           ® ® ® ®       
18˚               ® ®     
21˚                 ® ® ® ® 

Tabulka 33. – Horizontální směrová charakteristika LED diody č. 5 
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LED č. 6 – LED 740-01AU 
Vlnová délka                                      [nm] 740 
Barva červená 
Budící proud IF                                   [mA] 20 
Napětí na svorkách                            [V] 1,7 
Ref. hodnota optického výkonu  P0    [µW]  93 
Vyzařovací úhel  

(šířak vyzařovacího laloku)               [˚] 

22˚ 

Tabulka 34. – Základní technické údaje o měřené LED diodě  - LED 740-01AU 

 

Obr. 53 Horizontální směrová charakteristika LED diody  - LED 740-01AU 

 
Horizontální osa LED č. 6 - LED 740-01AU     P0 =  93µW 
[mm] 200 180 160 140 120 105 80 40 30 20 
ϑ [˚] ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ ϑ -ϑ ϑ  ϑ -ϑ ϑ ϑ -ϑ ϑ  ϑ      
0˚ ® ®                   
3˚ ® ®                   
6˚   ® ® ® ®               
9˚       ® ®             
12˚           ® ®         
15˚                     
18˚               ® ®     
21˚                   ® ® 
24˚                 ® ®   

Tabulka 35. – Horizontální směrová charakteristika LED diody  - LED 740-01AU 
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LD č. 1 – PM67-D1P0U 

 
Vlnová délka                                      [nm] 670 
Barva červená 
Budící proud IF                                   [mA] 8 
Napětí na svorkách                            [V] 5,1 
Ref. hodnota optického výkonu  P0    [µW]  26 
Vyzařovací úhel (šířak vyzařovacího laloku)       [˚] 3˚ 
VERTIKÁLNÍ OSA  

Tabulka 36. – Základní technické údaje o měřené LD - PM67-D1P0U 

 

Obr. 54 Vertikální směrová charakteristika LD - PM67-D1P0U 

 
Vertikální osa LD č. 1 - PM67-D1P0U     P0 =  26µW 
[mm] 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 
ϑ [˚] ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ 
0˚ ® ®                   
1˚   ® ® ® ®               
2˚   ® ® ® ®               
3˚         ® ® ® ®         
4˚               ® ®     
5˚                     
6˚                     
7˚                   ® ® 

Tabulka 37. – Vertikální směrová charakteristika LD - PM67-D1P0U 
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LD č. 1 – PM67-D1P0U 
Vlnová délka                                      [nm] 670 
Barva červená 
Budící proud IF                                   [mA] 8 
Napětí na svorkách                            [V] 5,1 
Ref. hodnota optického výkonu  P0    [µW]  150 
Vyzařovací úhel (šířak vyzařovacího laloku)      
[˚] 

3˚ 

HORIZONTÁLNÍ OSA  

Tabulka 38. – Základní technické údaje o měřené LD - PM67-D1P0U 

 

Obr. 55 Horizontální směrová charakteristika LD - PM67-D1P0U 

 
Horizontální osa LD č. 1 - PM67-D1P0U     P0 =  150µW 
[mm] 300 270 240 210 175 150 80 50 40 30 
ϑ [˚] ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ 
0˚ ® ®                   
1˚   ® ®                 
2˚       ® ®             
3˚         ® ®           
4˚             ® ®       
5˚               ® ®     
6˚                 ® ®   
7˚                   ® ® 

Tabulka 39. – Horizontální směrová charakteristika LD - PM67-D1P0U 
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LD č. 2 – typ neznámý 
Vlnová délka                                      [nm] 650 
Barva červená 
Budící proud IF                                   [mA] 38 
Napětí na svorkách                            [V] 2,2 
Ref. hodnota optického výkonu  P0    [µW]  32 
Vyzařovací úhel  

(šířak vyzařovacího laloku)               [˚] 

˚2 

VERTIKÁLNÍ OSA  

Tabulka 40. – Základní technické údaje o měřené LD – č. 2 

 

Obr. 56 Vertikální směrová charakteristika LD – č. 2 

 
Vertikální osa LD č. 2 - typ neznámý     P0 =  32µW 
[mm] 300 270 240 210 180 150 90 85 60 30 
ϑ [˚] ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ 
0˚ ® ®                   
1˚         ® ®           
2˚             ® ® ® ®     
3˚                 ® ®   
4˚                   ® ® 
5˚                   ® ® 

Tabulka 41. – Vertikální směrová charakteristika LD – typ neznámý 
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LD č. 2 – typ neznámý 
Vlnová délka                                      [nm] 650 
Barva červená 
Budící proud IF                                   [mA] 38 
Napětí na svorkách                            [V] 2,2 
Ref. hodnota optického výkonu  P0    [µW]  30 
Vyzařovací úhel  

(šířak vyzařovacího laloku)               [˚] 

˚2 

HORIZONTÁLNÍÍ OSA  

Tabulka 42. – Základní technické údaje o měřené LD – č. 2 

 

Obr. 57 Horizontální směrová charakteristika LD – č. 2 

 
Horizontální osa LD č. 2 - typ neznámý     P0 =  30µW 
[mm] 300 270 240 210 180 150 90 85 60 30 
ϑ [˚] ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ ϑ -ϑ 
0˚ ® ®                   
1˚         ® ®           
2˚             ® ® ® ®     
3˚                 ® ®   
4˚                   ® ® 
5˚                   ® ® 

Tabulka 43. – Horizontální směrová charakteristika LD – typ neznámý 
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7 PROTOKOL O MĚŘENÍ PRO STUDENTSKÉ 

LABORATO ŘE 

7.1 Návod pro laboratorní cvi čení 

Měření se provádí v laserové laboratoři, kde se musí dbát na požadované bezpečnostní 

předpisy. Např.: Při měření používal ochranné brýle, které nejsou určené jen pro měření s LD, 

ale při velké intenzitě mohou být pro oči nebezpečné i LED diody. Měření by mělo probíhat za 

co nejtmavějších podmínek v laserové laboratoři. Důvodem je parazitní osvětlení, které má 

nepříznivý vliv na přesnost měření. 

Při samotném měření směrových charakteristik je nutno nalézt místa se stejnou 

intenzitou (výkonem) v prostoru. Je také nutno brát ohled na to, že laserové diody jsou velmi 

citlivé i na krátkodobé překročení maximálního povoleného proudu, který může způsobit jejich 

trvalé poškození.  

Nejdříve je nutné si připravit pracoviště pro požadované měření. K. dispozici je optická 

lavice, kde si umístíme zdroj záření (LED, LD) a senzor daného měřiče optického výkonu. 

Senzorovou hlavu umístím na rotační základnu, která umožňuje pohyb v úhlovém rozmezí 0° - 

360°. Senzorová hlava má také horizontální posuv, který umožňuje měnit vzdálenost mezi 

zdrojem záření. Pro dosáhnutí přesných měření je nezbytné nastavit měřič PM30 na vlnovou 

délku zdroje záření, jehož optický výkon proměřujeme. Je velmi důležité nastavit zdroj záření i 

senzor tak, aby byly přesně v osové souměrnosti. Pro dosažení této podmínky je vhodné před 

samotným měřením, přiblížit vysílač i přijímač téměř do nulové vzdálenosti a nastavit 

požadovanou výšku. 

Dalším krokem je správné nastavení referenční vzdálenosti senzorové hlavy a optického 

zdroje. U měřených diod typu LED je vzdálenost 200 mm a u LD je tomu 300 mm. Výslednou 

hodnotu optického výkonu odečtu z měřiče PM30. Tato hodnota je odečtena při maximální 

vzdáleností a nulovém natočení senzoru od zdroje záření. Dále hledám stejnou hodnotu 

optického výkonu, natočením senzoru a přibližováním ke zdroji záření. 

Tento proces se opakuje, až po úplné přiblížení senzoru ke zdroji záření. Z naměřených 

dat je možné sestrojit požadované směrové charakteristiky. 
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7.2 Protokol o m ěření 

Protokol o měření je v příloze [1] 
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8 ZÁVĚR 

 

Tato práce se zabývá návrhem pracoviště pro měření směrových charakteristik zářivých 

zdrojů. Je zde vysvětlen pojem směrová charakteristika a její význam v optoelektronice 

potažmo fotometrii. Měření je časově náročné a vyžaduje práci v laserové laboratoři, kde jsou k 

dispozici všechny potřebné měřící přístroje. Pro měření bylo použito rotačních a posuvných 

základen, které umožňují nastavení požadovaných prostorových souřadnic. 

Měření potvrdilo, velice dobrou směrovost výstupního záření u LD. směrovost vyplývá z 

vlastnosti Fabryho-Perotova rezonátoru, v němž mohou existovat pouze ty typy vln, které se šíří 

podél osy rezonátoru nebo ve směrech, které se od ní málo odchylují. LED diody se projevují 

menší směrovostí, která je způsobena nekoherentním zářením a konstrukcí vyzařovací oblasti. 

Samotné měření je zpracováno formou protokolu, kde jsou uvedeny příslušné tabulky a grafy. 

K. protokolu je zpracován podrobný návod pro následná měření směrových charakteristik. 

Předpokládám, že uplatnění naměřených a vyhodnocených měrových charakteristik je 

vhodným přínosem v několika případech: 

• k navázání záření do optického vlákna 

• k měření odrazivosti od různých povrchů 

• k testování záření LED a LD v prostoru 

K měření okamžitého optického výkonu LED a LD, jsem použil vhodný měřič optického 

výkonu, který má ve výbavě specifický druh senzorové hlavy konstruovanou pro oblast 

vlnových délek které jsem měřil. Výsledkem této práce jsou důležité informace o prostorovém 

rozložení záření, ovlivňující použití příslušného zářivého zdroje. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha I – Protokol o měření na CD. 


