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Abstrakt 

Vývoj na poli LED diod (a polovodičů obecně) umožnil, že se s nimi setkáváme v čím dál širším 

rozsahu aplikací. Nedávno pojem „LED“ znamenal malou součástku se slabým červeným světlem, 

která byla používána jako indikátor na elektrických zařízeních. Stačilo však jen několik málo desítek 

let a byly vyvinuty vysoce svítivé verze s vlnovou délkou napříč celým viditelným spektrem, včetně 

ultrafialové a infračervené oblasti. Běžné jsou také modifikace v podobě laserových diod, případně 

výkonových LED. Každý typ má své charakteristické vlastnosti a oblast použití. Běžné LED se tak 

stále používají jako indikátory, dálkové ovladače domácí elektroniky (infračervená oblast) apod., za-

tímco laserové diody našly uplatnění při vysokorychlostních datových přenosech. Primárním použitím 

výkonových LED pak je osvětlování. Nabízí se otázka, zda by zde nešlo vytvořit přidanou hodnotu 

v podobě přenosu signálu. Nárůst nákladů by nebyl zásadní, protože samotné diody a jejich základní 

řídící obvody jsou již implementovány. Datasheety nic podobného nezmiňují, proto vznikla tato práce. 
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Abstract 

The progress in light-emitting diodes (and also semiconductors in general) made it possible to 

face them in a growing extent of applications. Not a long time ago “LED” expression meant a small 

component with low-intensity red light, which was used as an indicator in electronic devices. Howev-

er, only a few decades were enough to develop models with wavelengths covering the whole visible 

range, including infra-red and ultra-violet areas. Modifications such as laser diodes and power LEDs 

are also common. Each type has its characteristic properties and usage. Traditional LEDs are still used 

as indicators or in remote control units of home electronic devices (infrared wavelength) etc., while 

laser diodes are deployed in high-speed data transmissions. The primary purpose of power LEDs is 

lighting. The question is, whether it is possible to raise their value by adding the ability to transmit 

data. The increase in costs wouldn‟t be radical, as the diodes and their basic driving circuits are al-

ready implemented. Datasheets don‟t mention anything like this, therefore this work was written. 
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1 Úvod 

Je nepopiratelnou skutečností, že i osvětlovací technika podléhá vývoji. Jako perspektivní směr, 

ať už po stránce efektivity či ceny, se jeví oblast LED diod. Uplatnění nacházejí v celé řadě aplikací, 

od indikátorů na domácí elektronice po světlomety aut. Některé typy diod jsou prozkoumány do detai-

lů a není tak složité dohledat, zda jsou vhodné pro přenos signálu. Naproti tomu o výkonových LED 

tento typ informace chybí, neuvádějí jej ani technické specifikace, a proto vznikla tato práce. 

Úvodní kapitola shrnuje základní informace o LED diodách. Podtrhuje jejich výhody a nedostat-

ky, v krátkosti zmiňuje jejich historický vývoj. Jeho rychlost je důležitá pro uvědomění si významu a 

potenciální budoucnosti diod. V další části kapitoly jsou stručně popsány výkonové LED jako oblast 

elektroluminiscenčních diod s rychlým vývojem a blíže rozebírán konkrétní typ, který bude sloužit 

jako základ měření. V neposlední řadě je zde také zmíněna motivace této práce. 

Následující kapitola popisuje diagram oka jako nástroj posouzení kvalitativních parametrů systé-

mu. Z jeho principu vyplývá, jak musí být sestaveno měřící pracoviště, aby jej bylo možno zobrazit. Je 

zde také v krátkosti vysvětleno, jak z diagramu číst. 

Zřejmě nejdůležitější částí je kapitola číslo 4. Na základě dříve zmíněných skutečností je uvažo-

váno, jaké jsou možnosti postupu při návrhu systému. Velmi důležité jsou v tomto případě použité 

přístroje a zařízení, jsou tedy zde popsány, včetně jejich základních vlastností, které mají na návrh 

systému vliv. Pro pořádek je nutné definovat rozsah měření. Nyní je známo vše potřebné, aby bylo 

možné sestavit měřící pracoviště. Základem je znalost, jakou funkci bude zastávat který přístroj. Ná-

sledně je popsán postup při návrhu řídícího obvodu, který bude soužit pro napájení a spínání výkonové 

LED diody. 

S návrhem systému úzce souvisí jeho realizace, která je zde popsána. Sestavený obvod nyní 

umožňuje pořídit první sadu měření, včetně porovnání s příbuzným modelem výkonové LED. Na zá-

kladě průběhů je vidět, kde má zapojení rezervy a kterým směrem je zapotřebí se ubírat při optimali-

zaci. Následně jsou porovnány výsledky obou verzí a zjišťován přínos plošného spoje. 

Krátká kapitola s názvem Zhodnocení má jedinou úlohu – stručně a přehledně shrnout, co vyply-

nulo z měření a z větší části bylo napsáno na různých místech výše. 

Zda původní osvětlovací funkce výkonových LED bude ovlivněna či nikoli do značné míry závisí 

na volbě linkového kódu. Proto je této problematice věnován dostatečný prostor v poslední kapitole. 

Ukazuje, proč je problém stejnosměrná složka a ne nízké frekvence a jaké jsou možnosti minimalizace 

těchto dopadů. 
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2 LED dioda 

Elektroluminiscenční dioda je polovodičová součástka, sloužící jako zdroj světla. Přestože samot-

ný jev elektroluminiscence byl znám již poměrně dlouhou dobu, až roku 1962 byla uvedena prakticky 

použitelná LED produkující viditelné světlo. 

Jedná se o příměsový polovodič využívající PN přechodu. Stejně jako v případě jiných diod, elek-

trický proud může téct ve směru z části P do části N, nikoli obráceně. Nosiče náboje (záporné elektro-

ny a kladné „díry“) tečou do PN přechodu od elektrod zdroje napětí/proudu. Na rozhraní obou částí 

dochází k jejich rekombinaci, elektron přechází do nižší energetické hladiny a rozdíl energií je vyzářen 

v podobě fotonu. Při vhodném uspořádání energetických hladin (dáno použitými materiály) mají vyzá-

řené fotony vždy přibližně stejnou energii, která je nepřímo úměrná vlnové délce vzniklého záření. 

Spadá-li tato vlnová délka do rozsahu přibližně 390 až 750 nm [20], je vnímána jako viditelné světlo. 

Jako základní výhody dnešních LED diod se dá považovat mj.: 

- efektivita ve srovnání s tradičními žárovkami, která navíc není ovlivněna tvarem a velikostí; 

- barva, která závisí na použitém materiálu, odpadá tak nutnost barevných filtrů; 

- velikost (pod 2 mm
2
), usnadňující použití na plošných spojích; 

- rychlý náběh/vypnutí, odpadá nutnost zahřívání vlákna, s čímž souvisí také odolnost vůči 

krátkým cyklům a nízké odpadní teplo (efektivita, bezpečnost); 

- snadné řízení jasu pomocí PWM nebo elektrickým proudem. 

Mezi nevýhody pak patří: 

- cena, jíž navyšuje potřeba řídících obvodů; 

- vyšší teplota a elektrický proud vede k nižší efektivitě a vyššímu riziku selhání; 

- napětí musí být vyšší než prahové, proud naopak nižší než specifikované maximum; 

- spektrum záření se významně liší od záření černého tělesa (Slunce), což může mít za násle-

dek zkreslené vnímání barev. 

[8] 

 

2.1 Vývoj 

Ceny prvních LED byly velmi vysoké, nicméně použití materiálů jako GaAsP vedlo ke skokové-

mu zlevnění a od roku 1968 se diody začaly využívat jako indikátory v elektronických zařízeních 

(včetně domácích spotřebičů jako televize), sedmisegmentové displeje kalkulátorů a podobně. Jejich 

intenzita byla natolik nízká, že širší využití prozatím nebylo možné. Změna této situace však byla 

rychlá a vystihuje ji Haitzův zákon (obrázek 1 [13]). Ten na základě pozorování a předpovědí říká, že 

za každých deset let se množství světla generovaného jednou diodou na dané vlnové délce zvýší dva-

cetinásobně, zatímco cena za lumen (jednotka množství emitovaného světla) se desetinásobně sníží. 

Obě veličiny na obrázku 1 mají stejné hodnoty, jen jiné jednotky. 

[8] 
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Obrázek 1: Haitzův zákon 

 

2.2 Výkonové LED 

Typické indikační diody jsou navrženy pro elektrické výkony v rozmezí přibližně 30 – 60 mW. 

Okolo roku 1999 společnost Philips Lumileds Lighting Company uvedla výkonové LED schopné pra-

covat s výkonem 1 W. Použity byly čipy s větší plochou připevněné na kovový základ pro snadnější 

odvod tepla. O tři roky později byly uvedeny 5W modely s efektivitou 18 – 22 lm/W. 

Další rychlý nárůst efektivity, jaké se různým společnostem podařilo dosáhnout u prototypů, nej-

lépe ilustrují čísla: 65 lm/W roku 2003, 131 lm/W roku 2006, 208 lm/W v roce 2010. 

Je zapotřebí zdůraznit, že takovýchto parametrů bylo dosaženo v laboratorních podmínkách za 

nízké teploty. (S rostoucím elektrickým proudem a teplotou efektivita klesá.) Rovněž do příkonu ne-

byly započítány ztráty řídících obvodů. Ve skutečných osvětlovacích aplikacích se teploty i pracovní 

proudy pohybují na vyšších hodnotách a tedy s nižší efektivitou. Testy z roku 2009 prováděné na ko-

merčních diodách ukázaly průměrnou efektivitu okolo 46 lm/W. Pro srovnání, klasické 60 – 100W 

žárovky dosahují pouhých 15 lm/W, zatímco zářivky až 100 lm/W. 

[8] 

 

2.2.1 Luxeon LXHL-LE5C 

Konkrétním příkladem výkonové LED, na níž bude prováděna většina měření je dnes již nepro-

dávaný model Luxeon LXHL-LE5C. Podobu LED ukazuje obrázek 2, převzatý z datasheetu. Ten je 

připojen v příloze 4. Je zde zřetelně vidět čip se samotným PN přechodem, celek je široký přibližně 

2 cm. 

Dioda je stavěna na výkon 5 W a datasheet vyzdvihuje vlastnosti jako např. vysoký světelný tok a 

jeho plošná hustota, nízké pracovní napětí nebo absenci ultrafialové složky záření. Dále zde najdeme 

mj. následující údaje: 
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- typický světelný tok 160 lm; 

- střední vlnová délka 505 nm; 

- šířka spektrální čáry 30 nm při polovině maximální intenzity; 

- vyzařovací úhel, do nějž spadá 90 % záření 150 ° a další definice směrovosti vyzařování; 

- typické napětí 6,84 V; 

- maximální stejnosměrný elektrický proud 700 mA, v případě pulzů 1000 mA; 

- maximální teplota PN přechodu 130 °C. 

Všechny tyto hodnoty jsou vztaženy k pracovnímu proudu 700 mA a teplotě PN přechodu 25 °C. 

V datasheetu jsou dále zobrazeny závislosti světelného toku na teplotě (nárůst teploty o 20 °C sníží 

výkon přibližně o 10 %), proudu na napětí či světelného toku na proudu. 

[12] 

 

 

Obrázek 2: Luxeon LXHL-LE5C 

 

2.3 Motivace 

Je známo, že obyčejné a laserové diody se k přenosu informace běžně používají. Může se jednat 

např. o laserovou diodu svítící do optického vlákna, bezvláknový venkovní spoj na vzdálenost v řádu 

stovek metrů, infračervený port na mobilních telefonech (v dnešní době vytlačeno technologií Blue-

Tooth), ale také o ovládání domácí elektroniky dálkovým ovladačem. Limity jsou známé, technické 

specifikace parametry související se šířkou pásma uvádějí. Naproti tomu v případě výkonových LED 

datasheety o šířce pásma mlčí. 

Aplikace výkonových LED je čím dál širší a rozšíření jejich použití o vysílání informace přitom 

může být poměrně přínosné. Příkladem může být automobilový průmysl. Informace o hustotě provozu 
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a blížící se koloně (obecně cokoli na vzdálenost větší než desítky až stovky metrů) je obtížné přenést 

jinak než za použití rádiových technologií. Ovšem pokud přepočítáme zpoždění např. GSM systému 

(kódování, přenos k základnové stanici, zpracování, přenos k uživateli, dekódování – pro výpočet uva-

žováno 150 ms celkem) na vzdálenost, jakou urazí automobil jedoucí okolo 110 km/h, dojdeme 

k hodnotě 4,5 m. Toto již může představovat kritický rozdíl při kolizi. Pokud by stejná informace, 

která ma např. potenciální kolizi zabránit, byla mezi dvěma automobily přenesena přímo, zpoždění by 

odpadlo. Využitím stávajících prostředků (výkonové LED ve světlometech a jejich řídící obvody), by 

došlo k minimalizaci nárůstu nákladů. 

Proto se nabízí otázka, zda je výkonová LED schopna modulace. Řešení bude spočívat v návrhu 

řídícího obvodu, přenosu náhodného binárního signálu výkonovou LED (on/off keying), zachycení 

fotodetektorem a zobrazení diagramu oka. Aby zůstala zachována primární funkce diody (osvětlení), 

je rovněž zapotřebí úvaha nad vhodnými linkovými kódy. 

 

3 Diagram oka 

Jedním z bodů zadání je realizace vhodného kodéru. Po dohodě s vedoucím diplomové práce bylo 

od tohoto upuštěno, protože se naskytla možnost posuzovat realizovatelnost přenosu na základě dia-

gramu oka, který je pro tento účel vhodnější než vyhodnocování chybovosti. 

Diagram oka je zobrazení digitálního signálu po průchodu přenosovým řetězcem na osciloskopu, 

kdy jako časová základna slouží nezkreslené taktovací impulzy. Takové zapojení zajistí, že budou přes 

sebe opakovaně vzorkována různá data, přičemž rozhraní bitových period zůstává nehybné a zobrazí 

se v něm chování v různých situacích (náběžná/sestupná hrana, setrvání ve stávající úrovni). Princip 

zachycuje obrázek 3 [9]. 

 

Obrázek 3: Vytvoření diagramu oka 

 

Ideální situaci představují dokonalé obdélníky. Změny ve svislém směru odpovídají šumu, 

překmitům a jinému zkreslení (např. i od řídicích obvodů). Vodorovné posuny způsobuje jitter, tedy 

odchylky v čase. Sklon hran se mění s šířkou pásma testovaného systému, v ideálním případě jsou 
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svislé (nulový čas náběžných/sestupných hran). Ve středu obrazce vzniká tvar nejčastěji připomínající 

lidské oko (odtud označení). Situaci vysvětluje obrázek 4 [3]. 

 

Obrázek 4: Vysvětlení diagramu oka 

 

Na první pohled lze z diagramu oka odvodit, zda je v dané situaci přenos možný a v čem spočívají 

slabiny systému. Větší plocha uvnitř značí větší spolehlivost přenosu. Uzavírá-li se oko svisle, zvyšuje 

se nebezpečí chybného rozpoznání bitové úrovně. V momentě, kdy ohraničení plochy přestane být 

patrné, dojde k rozpadu spojení. Analýzou diagramu lze určit mj. vzdálenost sousedních úrovní, jejich 

vzájemné polohy (vhodné pro určení optimální rozhodovací úrovně), odstup signálu od šumu, délku 

náběžné/sestupné hrany aj. 

 

4 Návrh systému 

Úkolem navrhovaného systému a de facto také cílem celé práce je zjistit, zda je výkonová LED 

schopna dostatečně rychlých reakcí, aby pomocí ní bylo možno přenést informaci. Jako odpověď bude 

sloužit zmíněný diagram oka. Jak již bylo uvedeno na začátku kapitoly 3, bylo toto řešení zvoleno po 

dohodě s vedoucím diplomové práce namísto sestavování kodéru a jiných následných alternativních 

metod posuzování kvality spojení. 

Uspořádání, aby osciloskop vykreslil diagram oka, je dáno principiálně. Základem je signál, kte-

rým je modulována výkonová LED. Ta způsobí jeho zkreslení. Optický výkon snímá fotodetektor 

připojený k osciloskopu. Aby bylo zajištěno zobrazení rozhraní bitových period vždy do stejného mís-
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ta na časové ose, je zapotřebí ještě propojení generátoru s osciloskopem kvůli synchronizaci taktova-

cích impulzů.  

 

4.1 Použité přístroje a zařízení 

Velká část návrhu elektrického obvodu řídícího diodu a také celkového uspořádání měřícího pra-

coviště vyplývá s použitého vybavení. Je tedy zapotřebí přístroje popsat a shrnout jejich podstatné 

parametry. 

- Generátor CG635 (Stanford Research Systems): přesný generátor obdélníkových pulzů s vo-

litelnou možností pseudo-náhodné binární sekvence (PRBS). Přestože úrovně výstupů se dají 

nastavit v poměrně velkém rozsahu, pseudo-náhodná binární sekvence, nutná pro vytvoření 

diagramu oka, má výstupní napětí definováno fixně: VLOW = 0,96 V a VHIGH = 1,34 V. Jedi-

nou další podstatnou informací pak je skutečnost, že PRBS výstup pro korektní funkci vyža-

duje 50Ω zakončení. Jako taktovací pulzy je možno použít jakýkoli výstup přístroje, nastave-

ní frekvence je pro všechny jednotné. [18] 

- Výkonová LED LXHL-LE5C (Luxeon): dioda, na níž byla prováděna všechna měření. Pod-

statné parametry jsou popsány výše v kapitole 2.2.1, datasheet je uveden v příloze 4. Pro 

srovnání byl také použit model LXHL-LW6C stejného výrobce. Přestože se jedná o diodu jiné 

barvy (bílá) s mírně odlišným světelným tokem, je elektricky kompatibilní – výkon 5 W, 

proud 700 mA, stejné typické napětí. Je tedy volně zaměnitelná s předchozím typem, pro její 

odměření nebylo zapotřebí žádných modifikací. [12] [11] 

- Fotodetektor DET10A/M (Thorlabs): rychlý fotodetektor, doba náběhu 1 ns. Nedochází 

k žádné změně ani zesílení signálu, výstupní veličinou je fotoproud procházející zatěžovacím 

odporem sériově připojeným k PIN fotodiodě. Vzhledem ke skutečnosti, že doba přeběhu je 

ve srovnání s měřenými bitovými periodami kratší o několik řádů a nedochází k úpravě prů-

běhů, lze chybu měření způsobenou detektorem považovat za nulovou. Daní je, že z důvodu 

absence jakéhokoli zesilovače (a také kvůli rozptýlení výkonu LED do velmi širokého úhlu) 

je zapotřebí maximalizovat dopadající výkon přiblížením detektoru k diodě na vzdálenost 

v řádu jednotek cm. [19] 

- Osciloskop RTM 1054 (Rhode & Schwarz): sofistikovaný osciloskop se čtyřmi vstupy, USB 

rozhraním (použito pro ukládání průběhů) a širokými možnostmi nastavení. Samotný typ os-

ciloskopu není pro měření důležitý, nicméně použitý model nabízí možnost přímého nastave-

ní zatěžovacího odporu na 50 Ω (v případě připojení hodinového signálu generátoru odpadá 

nutnost vkládání dalších prvků) a dobu pohasínání průběhu (vede k zobrazení oka pomocí 

většího počtu vzorků). 

- Laboratorní zdroj P230R51D (Diametral): regulovatelný zdroj stejnosměrného napětí pro. 

Obě větve je možno spojit (± 15 V pro napájení operačního zesilovače), třída přesnosti měří-

cích přístrojů je 2. [5] 
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4.2 Rozsah měření 

Technická specifikace diody LXHL-LE5C udává maximální proud 700 mA. Pro zjištění závislosti 

kvality přenosu na výkonu LED budou měřeny také proudy nižší – pro každou frekvenci bude zobra-

zen diagram oka při hodnotách 100 až 700 mA s krokem 100 mA. V textu jsou zobrazeny průběhy pro 

100, 400 a 700 mA, kompletní sada je v přílohách. 

Aby nebylo zapotřebí zasahovat do obvodu při každé změně proudu, budou nižší hodnoty nasta-

veny snížením napětí (závislost proudu na napětí LED je uvedena v datasheetu, příloha 4). Aktuální 

elektrický proud bude zjištěn z displeje měřícího obvodu zdroje a ověřen na základě úbytku napětí na 

rezistoru zapojeném sériově s diodou. 

Předchozí jednoduché experimenty ukazují, že nejvyšší dosažitelná frekvence LED bude ležet 

mezi dvěma a třemi megahertzy. Měřené kmitočty tedy budou následující: 

- 100 kHz – 1 MHz: krok 300 kHz; 

- 1,2 MHz – 2 MHz: krok 200 kHz; 

- 2,1 MHz a výše: krok 100 kHz, až do absolutního ztracení oka. 

 

4.3 Blokové schéma 

Analýzou požadavků (diagram oka) a parametrů použitých přístrojů vzniká poměrně přesná po-

doba rámcového schématu. Zobrazuje jej obrázek 5. Funkce jednotlivých bloků je následující: 

- Generátor: vytváří binární signál, který má být přenesen. Pro v rámci možností optimální re-

prezentaci reálné situace lze použít náhodnou sekvenci. Rovněž zajišťuje časovou synchroni-

zaci osciloskopu. 

- Přizpůsobovací obvod: upravuje výstupní napěťové úrovně generátoru, které jsou v případě 

CG635 pevné, aby pomocí nich bylo možné spínat výkonovou LED. 

- Driver: zajišťuje napájení diody. Pro porovnání může být na osciloskop přivedeno také elek-

trické napětí na LED. 

- Detektor: převádí optický výkon diody na elektrický signál, aby jej bylo možno zobrazit na 

osciloskopu. 

- Osciloskop: zajišťuje vizualizaci výsledků, v tomto případě zobrazení diagramu oka. Časová 

synchronizace je zajištěna přímým propojením s generátorem. Počet vstupů použitého mode-

lu RTM 1054 nabízí možnost sledování elektrického napětí a optického výkonu zároveň. 

 

Obrázek 5: Blokové schéma systému 
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4.4 Řešení elektronického obvodu 

Z blokového schématu na obrázku 5 výše vyplývá, že přizpůsobovací obvod a driver jsou dvě lo-

gické části elektronického obvodu, které spojuje spínací prvek - typicky tranzistor. Jedná se o součást-

ku se dvěma PN přechody, kdy malými výkony je možno řídit řádově náročnější obvod. 

Vzhledem ke skutečnosti, že foton při elektroluminiscenci vzniká rekombinací elektronu a díry a 

jeho energie je dána použitým materiálem, je zásadní veličinou ovlivňující optický výkon LED množ-

ství nosičů náboje za jednotku času, tedy elektrický proud. Proto je výhodné napěťový zdroj převést na 

proudový. V navrhovaném obvodu toto zajišťuje napěťový stabilizátor LM350. Mezi dvojicí svých 

výstupů udržuje napětí 1,25 V [14]. Spojí-li se tyto pevným rezistorem, bude zde stálý proud, odvodi-

telný z Ohmova zákona. Měřená dioda LXHL-LE5C je dimenzována na 700 mA, určení potřebné 

hodnoty odporu je dáno vzorcem (1). 
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Nejbližší hodnota dostupného rezistoru je 1,8 Ω, velikost elektrického proudu při jeho použití lze 

vypočítat zpětným dosazením, tedy úpravou vzorce (1) do tvaru (2). 
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Vzniklá odchylka od nominální hodnoty 700 mA je méně než 0,8 %, dá se tedy považovat za za-

nedbatelnou. Do části driveru stačí již jen doplnit stabilizační kapacity. 

Funkce přizpůsobovacího obvodu je striktně dána výstupními úrovněmi napětí generátoru a pra-

hovým napětím tranzistoru. Základem tedy je operační zesilovač, k jehož napájení je zapotřebí napětí 

± 15 V. Pomocí rezistorů RF a RG je nastaveno zesílení (A) a ROFF udává stejnosměrný posun (offset). 

Určení hodnot odporů vychází ze vztahu (3). 
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 1  (3) 

VOUT a VIN je výstupní, resp. vstupní napětí, A představuje zesílení a offset stejnosměrný posun. 

Jako napětí VOFF určující posun lze s výhodou využít stávající +15V větve pro napájení operačního 

zesilovače. 
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Obrázek 6:  Obecné schéma zapojení 

 

Tímto je přibližná podoba elektronického obvodu, řídícího výkonovou LED na základě generova-

né pseudonáhodné binární sekvence, do značné míry určena. Obecné schéma zapojení ukazuje obrázek 

6, včetně barevného odlišení jednotlivých logických bloků. 

 

5 Realizace 

Kritickým prvkem obvodu je spínací tranzistor. Jeho doba přeběhu nesmí příliš degradovat průběh 

binární sekvence a musí být stavěn na vysoké proudy. Z nabídky běžně dostupných typů se ukázal být 

vyhovující IRF830 firmy STMicroelectronics. Je schopen spínat proud až 4,5 A a nabízí tak více než 

dostatečnou rezervu, doba náběhu i sestupu je dle technických specifikací v řádu jednotek nanosekund 

(tr = 8 ns, tf = 5 ns) [1]. Převrácená hodnota součtu těchto časů teoreticky udává hrubý odhad frekven-

ce, s jakou je tranzistor schopen pracovat. Výsledných přes 70 MHz je o řád více než očekávaný limit 

výkonové LED, IRF830 tedy je možno použít. Prahové napětí VGS má hodnotu 3 V (± 1 V) [1]. 
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5.1 První verze 

Úprava signálu z generátoru pseudonáhodné binární sekvence bude realizována pomocí operační-

ho zesilovače. Jeho základní zapojení – neinvertující a umožňující stejnosměrný posun – je již znázor-

něno na obrázku 6 výše (blok Přizpůsobovací obvod), funkci popisuje vztah (3). Rozhodujícím para-

metrem zesilovače je šířka pásma, ve specifikacích uváděna jako parametr GBW, zohledňující zesíle-

ní. Pro první otestování byl s ohledem na okamžitou dostupnost zvolen model LME49720 firmy Nati-

onal Semiconductor, jehož GBW je 55 MHz [15]. 

Použitý tranzistor určuje požadované úrovně pseudonáhodné binární sekvence – V„LOW ≤ 2 V, 

V„HIGH ≥ 4 V. Jedná se však jen o teoretické hodnoty, v praxi není možno docílit ideálně obdélníkové-

ho průběhu. Proto je zapotřebí počítat s jistou rezervou a rozkmit úrovní nastavit větší. Cílovými hod-

notami pro první verzi obvodu budou hodnoty V„LOW = 0 V, V„HIGH = 8 V. 

Zvolené napěťové úrovně specifikují požadované zesílení operačního zesilovače dle vztahu (4). 
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Má-li nízká úroveň V„LOW mít hodnotu 0 V, potom je zapotřebí stejnosměrný posun s identickou 

absolutní hodnotou, která se určí výpočtem (5). 

VVVAVoffset LOWLOW 2,1996,020   (5) 

Rozložením vztahu (3) na rovnici zvlášť pro zesílení (6) a stejnosměrný posun (7) a dosazením 

známých hodnot vzniká soustava dvou rovnic o třech neznámých. Hodnotu jednoho odporu je možno 

zvolit libovolně, zbylé dvě vyplynou z řešení soustavy. 
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Hodnoty odporů je vhodné volit s ohledem na dostupné řady. Zvolením hodnoty ROFF = 1800 Ω 

jsou určeny RF = 2300 Ω a RG = 130 Ω. Prostřední jmenovaná standardním řadám neodpovídá, je tedy 

nutno použít sériového spojení např. 2200 Ω + 100 Ω. 

S ohledem na skutečnost, že pravděpodobnost následných úprav obvodu se blíží jistotě, bude pro 

první pokusy použito nepájivé kontaktní pole. Kvalita jeho spojů je omezená (parazitní kapacity), 

nicméně pro hrubý nástin funkčnosti postačuje. 

Velikosti kapacit byly stanoveny experimentálně. Na pozici C1 se ukázala vhodná paralelní kom-

binace 2,2 mF (pro vyrovnávání výkyvů při vysokách proudech) a 100 nF (eliminace menšího kmitá-

ní). Jako CLED bylo použito 10 nF, větší kapacity vedly ke znatelnému zpomalování reakcí na změny. 

Po sestavení obvodu dle schématu s použitím zmíněných integrovaných obvodů (tranzistor 

IRF830, operační zesilovač LME49720) a vypočtených hodnot rezistorů je možno přistoupit k první-

mu měření. Uspořádání je dáno citlivostí fotodetektoru – popsán v kapitole 4.1 – Použité přístroje a 

zařízení. Dopadající signál nijak nezesiluje a vzdálenost od výkonové LED je tak omezena na jednotky 

centimetrů. Situaci ukazuje obrázek 7. 
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Obrázek 7: Měřící uspořádání 

 

5.1.1 Naměřené výsledky 

Výsledky byly měřeny v rozsahu definovaném kapitolou 4.2. Každá série obrázků odpovídá jed-

nomu měřenému proudu. Průběh označený žlutou barvou představuje napětí na LED, zelený je výstup 

fotodetektoru a modrý hodinový signál. Frekvence jsou seřazeny vzestupně: 

- 1. řádek: 100 kHz, 400 kHz, 700 kHz; 

- 2. řádek: 1,0 MHz, 1,2MHz, 1,4 MHz; 

- 3. řádek: 1,6 MHz, 1,8 MHz, 2,0 MHz; 

- 4. řádek: 2,1 MHz, 2,2 MHz, 2,3 MHz; 

- 5. řádek: 2,4 MHz, 2,5 MHz. 

Ještě při proudu okolo 300 mA neměl kovový heatspreader LED teplotu vyšší než odhadem 40 – 

45 °C. Protože velké rozdíly provozní teploty by mohly mít za následek změnu vlastností diody (což 

nebylo úkolem měřit), byl poté instalován chladič. Od přibližně 500 mA jej bylo zapotřebí instalovat 

také na stabilizátor a tranzistor. 

V textu jsou zobrazeny situace pro 100, 400 a 700 mA, průběhy při ostatních měřených proudech 

se nacházejí v příloze 5. 
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Obrázek 8:  První verze, 100 mA 

 

Obrázek 8 zachycuje situaci, kdy diodou prochází proud 100 mA. Při frekvenci 100 kHz se prů-

běh optického výkonu (znázorněný zelenou barvou) blíží ideálu, který by reprezentovaly obdélníky. 

Přibližně do 1,6 MHz zůstává plocha oka ostře definovaná a poměrně velká, přenos signálu by tedy 

byl možný bez větších omezení. Naproti tomu při 2,2 MHz se objevují křivky procházející středem 

oka. V takovéto situaci by při detekci signálu začalo docházet k chybám, přenos tedy již není možný. 

Za předpokladu absence dalšího zkreslení (okolní šumy) tak maximální frekvence má hodnotu 

2,1 MHz.  
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Obrázek 9:  První verze, 400 mA 

 

Zvýšení proudu na 400 mA žádné výrazné změny nepřineslo, jak dokládá obrázek 9. Opět platí, 

že potenciální přenos je spolehlivý do frekvence 1,6 MHz, poté již hranice oka přestává být ostrá. 

V případě kmitočtu 2,2 MHz vypadá oko na první pohled také definované, nicméně při podrobném 

zkoumání situace u 2,3 MHz lze odhalit nevýrazné (méně časté) linky ve vrchní části oka. Principiálně 

tak ani 2,2 MHz nemůže být spolehlivá frekvence, pravděpodobně se jen nepodařilo zachytit proble-

matické průběhy. 
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Obrázek 10: První verze, 700 mA 

 

Je-li nastaven plný výkon diody (obrázek 10), dochází při vyšších frekvencích k dalšímu mírnému 

zhoršení vlastností. Nadále platí, že frekvence okolo 1,6 MHz zůstávají bezproblémové. Nad 2 MHz 

začíná být patrné zpomalení náběžných hran optického průběhu a další zvyšování frekvence vede 

k velmi rychlé degradaci oka, rychlejší než u nižších proudů. 
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5.1.2 Porovnání s jiným modelem 

Při měření byla také k dispozici LED dioda bílé barvy, typ LXHL-LW6C. Přímé porovnání se te-

dy přímo nabízí. Jak je již zmíněno v kapitole 4.1, oba modely mají dle specifikací stejné elektrické 

parametry. Protože se vzhledem k této skutečnosti dají očekávat podobné výsledky, byly pořízeny 

průběhy jen pro nízký, střední a maximální proud (100, 400 a 700 mA). Kompletní sady se nacházejí 

v příloze 6, nyní je přínosnější přímé porovnání obou diod. 

 

Obrázek 11: Porovnání zelené (vlevo) a bílé LED, 100 mA 

 

Na obrázcích 11 – 13 je vždy v levém sloupci situace s původní výkonovou LED (azurová, 

LXHL-LE5C), v pravém pak s bílou (LXHL-LW6C). Protože na nízkých frekvencích jsou projevy 

rozdílného chování méně patrné, jsou zobrazeny jen vybrané hodnoty: doposud bezproblémových 
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1,6 MHz (horní dvojice), hraniční 2 MHz a 2,2 MHz (spodní dvojice), kdy začínalo docházet 

k rozpadu oka. 

Absolutní hodnoty detekovaného optického výkonu nejsou z důvodu nezachování zcela identic-

kých podmínek (vzdálenost LED od detektoru) porovnatelné. 

 

Obrázek 12:  Porovnání zelené (vlevo) a bílé LED, 400 mA 

 

V případě proudu 100 mA (obrázek 11) nemá volba LED dopad na dosažitelnou frekvenci. Přesto 

je patrné, že náběžné i sestupné hrany modelu LXHL-LW6C mají větší sklon, jsou tedy pomalejší. 

Průběhy elektrického napětí zůstávají bez viditelnějších změn. Dá se tedy usuzovat, že rozdíl je sku-

tečně způsoben rozdílnou reakcí za stejných podmínek, nikoli např. neodladěným řídícím obvodem. 

Při navýšení proudu na 400 mA (obrázek 12) je situace velmi podobná. 
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Obrázek 13:  Porovnání zelené (vlevo) a bílé LED, 700 mA 

 

Protékají-li diodami maximální proudy, tj. okolo 700 mA (obrázek 13), projevují se rozdíly mezi 

modely v největší míře. Již na 1,6 MHz je na první pohled patrné zmenšení plochy oka u modelu 

s bílým světlem. Nejen že dochází ke zpomalení samotných náběžných a sestupných hran, pozorova-

telné je také celkové zpomalení reakce na změnu – u azurové LED je sestupná hrana ukončena ostřeji, 

dochází k rychlejšímu ustálení na následující úrovni. Obdobnou situaci lze pozorovat taktéž u hran 

náběžných. 

I přes tyto rozdíly však nedochází k významné změně dosažitelné frekvence a nadále platí, že za 

maximum při zachování rozumné spolehlivosti se dá považovat přibližně 1,5 – 1,6 MHz. Okolo 
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2 MHz se přenos stále ukazuje možný, nicméně zde platí jistá omezení. Menší proudy pak vedou 

k mírnému zlepšení situace. 

 

5.2 Odladění 

Zejména na elektrických průbězích (na osciloskopu zobrazeny žlutou barvou) je patrné, že zapo-

jení má rezervy a je možno jej optimalizovat. Na druhou stranu však nelze očekávat výraznější zvýšení 

dosažitelné frekvence. K uzavírání oka totiž dochází v důsledku zpomalování hran samotného optic-

kého průběhu, z hlediska elektrického napětí diody reagují rychleji. Rovněž začíná být na vyšších 

kmitočtech patrný rozdíl mezi oběma průběhy, kdy přestože přechody napěťových úrovní jsou ohrani-

čen poměrně ostře, optický výkon na změny reaguje pomaleji. 

První změnou je zařazení vstupní kapacity CIN pro stabilizaci napájení okruhu výkonové LED. 

Rovněž pro vyrovnávání kmitů samotné diody se ukázalo vhodnější zapojení kondenzátoru CLED přes 

rezistor RLED proti zemi. 

Filtraci napájení operačního zesilovače nově zajišťují dvojice kapacit CP1 a CP2 pro kladnou, resp. 

CN1 a CN2 pro zápornou větev. Případné kmitání ve zpětné vazbě eliminuje kondenzátor CF, připojený 

paralelně ke zpětnovazebnímu odporu. Při tomto zapojení se však stále objevovalo kmitání zesilovače, 

které se podařilo eliminovat přidáním zatěžovacích odporu na jeho vstupu (RIN) a výstupu (ROUT). 

Hodnoty všech výše uvedených součástek byly stanoveny experimentálně, s ohledem na maxi-

mální eliminaci výkyvů a zároveň na co nejmenší zpomalení reakcí. 

Poslední, zato významnou změnou je výměna operačního zesilovače. Při vyšších frekvencích 

(okolo 2,5 MHz) se objevilo podezření, že původní model, i přes dostatečný parametr GBW, nemusí 

mít dostatečnou rychlost přeběhu. Jako náhrada byl zvolen model LT1226 firmy Linear Technology. 

Nabízí 1 GHz GBW a rychlost přeběhu 400 V/µs [10].  

Výpočet potřebných odporů probíhal na základě stejného postupu jako v případě první realizace, 

který je popsán v kapitole 5.1. Při návrhu bylo zapotřebí brát ohled na skutečnost, že technická speci-

fikace zesilovače deklaruje jeho stabilitu až při zesílení alespoň 25. Pro zajištění rezervy bylo počítáno 

s hodnotou v rozmezí 30 – 35. Výsledné hodnoty odporů jsou následující: RF = 1,8 kΩ, RG = 62 Ω, 

ROFF = 820 Ω (vše dostupné ve standardní řadě, bez nutnosti kombinovat více hodnot). Ze vztahu (3) 

tak vyplývají teoretické výsledné parametry: 

- zesílení A = 32; 

- offset = 33 V; 

- V„HIGH = 10,3 V; 

- V„LOW = –2 V. 

Také toto sestavení je realizováno na nepájivém kontaktním poli, což umožnilo experimentální 

hledání vhodných součástek. Finální schéma řídícího obvodu včetně dosazených hodnot reprezentuje 

obrázek 14. 
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Obrázek 14: Konečné schéma 

 

5.2.1 Naměřené výsledky 

Měření probíhala při stejných podmínkách jako v případě předchozí realizace. Zobrazeny jsou si-

tuace pro proudy 100, 400 a 700 mA, ostatní se nacházejí v příloze 7. Protože došlo k mírnému navý-

šení dosažených frekvencí, rozšířen je také rozsah výsledků: 

- 1. – 4. řádek: beze změny (0,1 – 2,3 MHz, rozepsáno v kapitole 5.1.1); 

- 5. řádek: 2,4 MHz, 2,5 MHz, 2,6 MHz; 

- 6. řádek: 2,7 MHz, 2,8 MHz, 2,9 MHz (jen v případě 100 mA). 

Na první pohled je evidentní, že došlo k výrazné stabilizaci a vyhlazení průběhů. Pokud jde o 

frekvenci, velmi příznivá situace nastává v případě menších proudů. Při 100 mA zůstává plocha oka 

ostře definovaná až do 2,6 MHz (obrázek 15). To znamená nárůst přibližně o 400 MHz oproti před-

chozímu zapojení. Poté už však dochází k rychlému uzavírání. Limitujícím faktorem jsou stále přede-

vším náběžné hrany optického výkonu. 

Navýšení proudu má však za následek rychlé snížení dosažitelného kmitočtu. Při hodnotách okolo 

400 mA (obrázek 16) se oko rozpadá již při 2,4 MHz a maximum, kdy jeho plocha zůstává nenaruše-

na, je 2,3 MHz. Zde se jedná již jen o 100kHz zlepšení oproti první realizaci. 
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Obrázek 15: Po odladění obvodu, 100 mA 
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Obrázek 16: Po odladění obvodu, 400 mA 

 

Je-li dioda provozována na plný výkon, jemuž odpovídá proud 700 mA (obrázek 17), dalšímu 

snížení dosažitelné rychlosti již nedochází. Maximem zůstává 2,3 MHz. V případě neodladěného za-

pojení byla tato hodnota přibližně o 200 kHz nižší. 
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Obrázek 17: Po odladění obvodu, 700 mA 

 

Celkové odladění řídícího obvodu tedy mělo za následek především kultivaci průběhů. V souladu 

s očekáváním nebylo navýšení frekvencí zásadní, i když zajímavým zjištěním je závislost na proudu. 

Při nižších hodnotách klesá maximum poměrně rychle (naměřené průběhy ukazují cca 100 kHz na 

každých 100 mA), avšak od polovičního výkonu (při 400 mA) již ke snižování dosažitelné frekvence 

nedochází. 

Zatímco ve svislém směru se oko uzavírá nejvýrazněji až v oblasti maximálních dosažitelných 

frekvencí, ve vodorovném dochází ke zužování průběžně. Polovičních šířek oproti ideálnímu obdélní-
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ku dosahuje v okolí 1,6 – 1,8 MHz. Při tomto úhlu pohledu tedy k žádnému znatelnějšímu zlepšení 

oproti první verzi nedošlo. 

Obrázek 18 ukazuje kontaktní pole, na němž byla prováděna veškerá měření, osazené podle druhé 

verze zapojení. Při měření vyšších proudů bylo navíc zapotřebí připevnit chladiče k integrovaným 

obvodům (stabilizátor, tranzistor). 

 

Obrázek 18: Osazené kontaktní pole 

 

5.3 Plošný spoj 

Dá-li se řídící obvod považovat v rámci možností za odladěný, další zlepšení vlastností může 

znamenat přechod od nepájivého kontaktního pole k plošnému obvodu. Protože však již na nepájivém 

poli byly pozorovatelné limity LED, dá se očekávat, že případné zlepšení bude mít spíše kosmetický 

charakter. 

Návrh spočíval v překreslení schématu do programu EAGLE Layout Editor – obrázek 19. Použitý 

software na základě schématu automaticky generuje oboustranný plošný spoj. Finální verze po drob-

ných úpravách (poloha součástek, optimalizace některých cest) je v měřítku 1:1 na obrázku 20. Přední 

strana se součástkami je označena červenou barvou, zadní pak modře. Umístění integrovaných obvodů 

LM350 a IRF830 je voleno tak, aby se minimalizovalo nebezpečí kolizí při použití rozměrnějších 

chladičů. 

Hotový, osazený plošný spoj je ukázán na obrázku 21. 
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Obrázek 19: Schéma pro návrh plošného spoje 

 

Obrázek 20: Návrh desky plošného spoje 
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Obrázek 21: Osazený plošný spoj 

 

5.3.1 Naměřené výsledky 

Výsledky získané z měření na plošném spoji odpovídají předpokladům a zlepšení vlastností již 

není významné. Díky minimalizaci parazitních jevů se dá pozorovat drobné vyhlazení průběhů, 

k navýšení dosažitelných frekvencí již nedošlo. Závěry uvedené v kapitole 5.2.1 tedy zůstávají v plat-

nosti. Protože nevznikly zásadní rozdíly, na obrázku 22 níže je zobrazeno jen porovnání vybraných 

situací. Proud procházející diodou je ve všech případech 400 mA, zobrazené frekvence jsou 2,0 (horní 

dvojice) a 2,4 MHz (spodní dvojice), jako reprezentace relativně bezproblémové a limitní hodnoty. 

Vlevo je situace na nepájivém kontaktním poli, vpravo pak na plošném spoji. Kompletní sada výsled-

ků je opět uvedena v příloze. 
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Obrázek 22: Porovnání vybrané situace na kontaktním poli (vlevo) a na plošném spoji 

 

6 Zhodnocení 

Na základě proběhlých měření se ukázalo, že výkonové LED jsou schopny modulace signálu na 

frekvencích okolo 2 MHz. Přesná hodnota závisí na požadavcích na spolehlivost přenosu a dalších 

okolnostech. Pokud by nebyla uvažována žádná degradace přenášených dat vlivem šumů, za předpo-

kladů přesné detekce by byly využitelné modulační rychlosti až 2,3 – 2,4 MHz. Není vyloučeno, že 

pomocí sofistikovanějšího obvodu by bylo možné se dostat na ještě výše. Měření však naznačují, že 

tento potenciální rozdíl nebude zásadní, při vyšších rychlostech se totiž ukázalo zpomalování průběhu 

optického výkonu za elektrickým napětím. Toto ukazuje na limity samotné diody. Řídící obvody při-

tom jsou natolik jednoduché, že cena takovéto implementace nemusí být vysoká. 

 

7 Analýza vhodných typů linkových kódů 

Má-li být výkonová LED použita k přenosu signálu, není přijatelný žádný znatelnější dopad na je-

jí primární účel, jímž může být mj. osvětlení nebo zvýraznění objektu. Působilo by velmi rušivě, kdy-

by důsledkem komunikace například jas diody viditelně poklesl, popřípadě kdyby dokonce v průběhu 

komunikace znatelně kolísal. Aby tato situace nenastala, je nutno optimalizovat také použitý linkový 

kód. 
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Vlastností lidského oka je, že vnímání dostatečně rychlého sledu světelných impulzů je spojeno 

do stálého světelného toku, kdy vnímaný jas je dán poměrem mezi délkou impulzů a mezer mezi nimi. 

Prahová frekvence, kdy dojde ke zdánlivému spojení, je sice individuální a záleží na řadě okolností 

(intenzita impulzů, okolní osvětlení, úhel pohledu, ale také únava pozorovatele), nicméně rozdíly 

nejsou řádové. Např. blikání CRT obrazovky drtivá většina lidí přestane vnímat při frekvenci 72 – 

75 Hz [7]. Podsvětlovací trubice současných LCD panelů, jejichž obraz lze považovat za zcela stabil-

ní, u některých modelů blikají na frekvencích okolo 150 Hz [2]. U takovýchto a vyšších frekvencí již 

nehrozí, aby byly člověkem vnímány jako blikání, nižší frekvence je pak nutno, má-li se intenzita svět-

la jevit jako konstantní, eliminovat. Právě eliminace nízkých frekvenčních složek amplitudového spek-

tra je jedním z kritérií pro výběr vhodného linkového kódu. 

 

Obrázek 23: Příklady unipolárních kódů 

 

Základních typů linkových kódů je velmi mnoho. Pracuje-li ovšem výkonová LED jen ve stavech 

„vypnuto“, resp. „zapnuto“ (logická 0, resp. 1), řada pokročilejších kódů automaticky odpadá. 

V úvahu připadají jen unipolární kódy, které odpovídají stavům realizovatelným diodou. Tyto je mož-

no dělit na typy NRZ a RZ. Principem NRZ je, že každá logická hodnota je reprezentována jedním ze 

dvou stavů, který je neměnný po dobu celé bitové periody [16]. Značný problém by nastal v případě 

vysílání řady po sobě jdoucích stejných hodnot. Nejen že by se tato situace projevila nižšími frekvenč-

ními složkami a kolísáním jasu, mohla by také ohrozit synchronizaci mezi vysílačem a přijímačem. 

Oproti tomu kód RZ může logickou nulu přenášet stejně jako NRZ (vypnuto), ovšem v případě log. 1 

trvá stav zapnuto jen polovinu bitové periody. Po její zbytek se navrací do stavu vypnuto [17]. Pro 

udržení synchronizace a zároveň potlačení nízkých frekvencí či poklesu vnímaného jasu tedy stačí 

zamezit vysílání zprávy obsahující mnoho po sobě jdoucích hodnot log. 0 (vypnuto). Daní je v tomto 

případě zdvojnásobení šířky pásma. Příklady unipolárních kódů, včetně některých dalších modifikací, 

znázorňuje obrázek 23 [4]. Jejich princip je následující: 
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- NRZ-L: nejzákladnější formát pro digitální komunikace, logická 0 odpovídá nízké úrovni (vy-

pnuto), logická 1 pak úrovni vysoké; 

- NRZ-M: logická 1 způsobí změnu úrovně, při logické 0 se úroveň nemění; 

- NRZ-S: oproti NRZ-M se liší hodnotou, která vynucuje změnu úrovně (změna při log. 0); 

- RZ: log. 1 je reprezentována zvýšením úrovně na dobu odpovídající polovině bitové periody; 

- Biphase-L: dva po sobě jdoucí stejné bity vynutí změnu úrovně na začátku bitové periody; 

- Biphase-M: změna úrovně nastává vždy na začátku bitové periody, při vysílání log. 1 navíc ta-

ké uprostřed; 

- Biphase-S: analogie Biphase-M, změna uprostřed bitové periody nastává při log. 0; 

- Differential Manchester: ke změně vysílané úrovně dochází uprostřed každé bitové periody, 

při log. 0 navíc také na začátku. 

Prozatím nebylo zmíněno další nezanedbatelné hledisko, a to náročnost implementace. Při použití 

výkonových LED (šířka pásma řádově jednotky MHz) není omezující rychlost kodéru, ale cena. 

Obecně platí, že s rostoucí náročností kódu rostou náklady jak na pořízení, tak na provoz a údržbu. 

Složitější linkové kódy sice můžou nabízet lepší parametry, nicméně je to vykoupeno negativním do-

padem na ekonomické hledisko. Je tedy zapotřebí najít vhodný kompromis. Dále v textu budou roze-

brána dvě kódovací schémata, jako první diferenciální Manchester (na obrázku 23 nejníže) a poté další 

řešení v podobě optimalizací kódu RZ. 

 

7.1 Diferenciální Manchester 

Kódování označované jako diferenciální Manchester je jedním z typů, kdy synchronizační a dato-

vý signál jsou spojeny do jednoho toku. Logická hodnota je popsána přítomností nebo absencí přecho-

du mezi úrovněmi (v případě výkonové LED stavy „vypnuto“ a „zapnuto“). Tento přístup přináší ně-

kolik výhod oproti jiným schématům, např. obyčejnému Manchesteru: 

- detekce změny úrovně je odolnější vůči chybě, než detekce úrovně samotné na základě pra-

hové hodnoty; 

- důležitý je výskyt přechodu, ne jeho polarita – funkce linkového kódu není nijak ovlivněna 

inverzí signálu (např. opačné zapojení vodičů). 

Logická 0 je indikována přechodem mezi úrovněmi na začátku bitové periody, zatímco při logické 

1 se úroveň na začátku bitové periody nemění. (První polovina log. 1 je vysílána stejnou úrovní jako 

druhá polovina předcházejícího bitu.) Uprostřed bitové periody se pak přechod nachází vždy, nezávis-

le na jeho směru. Inverze kódovacího schématu (změna na začátku bitové periody při log. 1) nemá 

žádný vliv na vlastnosti přenášeného signálu a dále nebude uvažována. [6] 

Princip kódování zajišťuje, že jedna polovina bitové periody je vždy tvořena nízkou a druhá vy-

sokou úrovní. Za cenu navýšení šířky pásma je tak možno snadno nastavit stejnosměrnou složku. Stačí 

vhodně zvolit vysokou a nízkou úroveň, průměr pak bude ležet mezi nimi (popřípadě použitím opač-

ných hodnot napětí bude roven nule), a to s přesností odpovídající shodě doby trvání náběžných a se-

stupných hran. Změny s časem, v závislosti na právě vysílané bitové posloupnosti, budou rovněž mi-

nimální. S ohledem na eliminaci nízkých frekvencí je pak příznivý fakt, že jedna vysílaná úroveň netr-
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vá déle než jednu bitovou periodu. Snadno se odvodí, že nejpříznivější případ (z hlediska nízkých 

frekvencí) nastává při vysílání dlouhé řady logických 0. Analýza bude následovat níže. 

Na obrázcích 24 – 26 je v horní části znázorněn časový průběh vyslání řady osmi bitů pro různé 

situace, spodní graf zobrazuje jejich amplitudové frekvenční spektrum: 

- situace 1: 0000 0000; 

- situace 2: 1111 1111; 

- situace 3: 0111 0010. 

Grafy byly vytvořeny pomocí programu Matlab, příslušný skript je uveden v příloze 1. Perioda 

jednoho bitu byla nastavena na 1 µs, což odpovídá frekvenci 1 MHz. 

 

Obrázek 24: Diferenciální Manchester: 0000 0000 
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Obrázek 25: Diferenciální Manchester: 1111 1111 

 

Obrázek 26: Diferenciální Manchester: 0111 0010 

 

Ze spekter jednotlivých situací diferenciálního kódu Manchester vyplývá, že stejnosměrná složka 

má vždy amplitudu rovnou polovině amplitudy jednotlivých pulzů. Nejnižší frekvence, která se ve 

spektru objevila, měla hodnotu 125 kHz a amplitudu menší než 10 % stejnosměrné složky, tedy 5 % 
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maxima. (Přesná čísla je možno získat z původního grafu v Matlabu pomocí funkce Data Cursor.) 

Dopadem na lidské vnímání je tedy pokles jasu diody na polovinu oproti maximu, změny v průběhu 

samotného vysílání není možno okem zachytit. 

 

7.2 Optimalizace RZ kódu 

Alternativu k diferenciálnímu Manchesteru nabízí vhodná optimalizace RZ kódování. Ve výchozí 

situaci je při logické 1 po dobu první poloviny bitové periody vysílána vysoká úroveň, ve druhé pak 

nízká. Je-li na vstupu log. 0, vysílaná úroveň zůstává nízká. Z toho plyne, že problémy (synchronizace, 

okem viditelné nízké frekvence) by mohla způsobit dlouhá řada nul. 

Řešením je vhodné prokládání – periodické vkládání log. 1. Negativním důsledkem je navýšení 

režie, k přenosu informace je tak využita jen část vysílacího času. Proto není efektivní vkládat jedniček 

příliš mnoho. Uvažujeme-li osmibitové slovo, vhodný kompromis jsou dvě vložené log. 1. (Tato vari-

anta bude dále uvažována.) Výsledná vysílaná sekvence pak bude mít podobu 1xxx 1xxx, kde x před-

stavuje přenášenou bitovou hodnotu. Na první a páté pozici je vždy hodnota 1. Tímto je zajištěno, že 

nemůže nastat situace, kdy by byly více než tři log. 0 za sebou. Je zřejmé, že takto je možno v rámci 

osmibitového slova přenést jen šestibitový znak. Abeceda tedy může mít velikost maximálně 2^6 = 64 

znaků. Záleží, zda je toto pro daný účel dostačující hodnota. Dalším zkrácením abecedy je možno 

například sestrojit kód s maximálním počtem po sobě jdoucích nul rovným dvěma, či s jejich úplným 

vyloučením (1x1x 1x1x). 

V případě, že by kromě vložených dvou jedniček byly vysílány samé nuly (sekvence 1000 1000) 

a nastane tedy nejnepříznivější situace, vznikne problém s příliš nízkou stejnosměrnou složkou (jas 

diody se sníží na velmi malou hodnotu). Toto nebezpečí je možno kompenzovat vhodným návrhem 

začátku a konce zprávy. Požadavkem je, aby obsahovaly maximální možný počet log. 1 a zároveň 

byly jednoznačně odlišitelné od obsahu. Řešení pro začátek zprávy tedy je 0111 0111 a pro konec pak 

1111 0111. Bity na první a páté pozici jsou opačné oproti datovým slovům. Touto volbou je zajištěn 

rovněž fakt, že ani na rozhraní konce jedné zprávy a začátku druhé nenastane situace, kdy by byly 

vysílány více než tři nuly.  

Na obrázcích 27 – 29 následuje opět analýza různých situací v programu Matlab (zdrojový kód 

skriptu je uveden v příloze 2): 

- situace 1: 000 000 (vysíláno 0111 0111 – 1000 1000 – 1111 0111); 

- situace 2: 111 111 (vysíláno 0111 0111 – 1111 1111 – 1111 0111); 

- situace 3: 010 011 (vysíláno 0111 0111 – 1010 1011 – 1111 0111); 
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Obrázek 27: Modifikace RZ: 000 000 

 

Obrázek 28: Modifikace RZ: 111 111 
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Obrázek 29: Modifikace RZ: 010 011 

 

Grafy potvrdily předpoklad, že nejhorší kombinace představuje šest nul. Stejnosměrná složka zde 

dosahuje 31 % plné amplitudy a nejnižší frekvence o hodnotě přibližně 42 kHz má amplitudu necelých 

7 % maxima. Je nutno však mít na paměti, že z osmi bitů bylo nositelem informace jen šest. (Začátek a 

konec zprávy by byl pro správnou synchronizaci vysílače a přijímače nutný i u diferenciálního Man-

chesteru, zde tedy rozdíl není.) Nabízí se otázka, zda by pro snížení režie nebylo možno mezi začátek 

a konec zprávy nebylo možno vložit více dat. Odpověď pomůžou najít obrázky 30 a 31, kdy jsou pou-

žity dvě, resp. čtyři rizikové kombinace 000 000 mezi počátečním a koncovým slovem. 
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Obrázek 30: Modifikace RZ: 2x 000 000 

 

Obrázek 31: Modifikace RZ: 4x 000 000 

 

Situace se evidentně zhoršila, v případě čtyř datových slov mezi začátkem a koncem zprávy klesla 

stejnosměrná složka na 22 % maxima a nejnižší frekvence má hodnotu 20 kHz při 8% amplitudě. 

Ukázalo se, že výskyt frekvencí nízkých natolik, aby byly postřehnutelné okem, ani zde nehrozí. Pro-
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blematičtější se však jeví stejnosměrná úroveň. Jinými slovy, po dobu přenosu signálu výkonová LED 

zdánlivě poklesne na méně než čtvrtinu jasu. Přestože se jedná o nejhorší možnou kombinaci s ne pří-

liš vysokou pravděpodobností výskytu, je nutno s ní počítat a vysílání více bitů najednou používat jen 

velmi obezřetně či vůbec. 

 

7.3 Inverze RZ 

Jestliže však i nejpříznivější situace při výše uvedeném modifikovaném RZ kódu (obrázek 28) 

znamená stejnosměrnou složku okolo 44 %, tedy méně než polovinu, zatímco ani v nejhorší analyzo-

vané situaci (obrázek 31) nenastal problém s nízkými frekvencemi, je přinejmenším vhodné se zamys-

let nad možností kód invertovat. 

Znamenalo by to, že logická nula by byla přenesena jako vysoká úroveň („svítí“) po celou dobu 

vysílání bitu a log. 1 by vynutila zhasnutí diody na první polovinu své periody. Na základě výše zob-

razených výsledků by tato úprava způsobila, že z nejpříznivější situace by se stala nejhorší možná, kdy 

by stejnosměrná složka měla mít hodnotu 100 – 44 = 56 %. Její další zvýšení je možné zajistit úpravou 

slov kódujících začátek a konec zprávy. Bity na první a páté pozici jsou pevné, zajišťují totiž jedno-

značné odlišení od dat. Taktéž není možno použít nuly namísto všech jedniček, v případě začátku by 

totiž byl výsledkem řetězec o osmi nulách (tedy stálá vysoká vysílací úroveň) a nebylo by jej možno 

odlišit od běžného provozu výkonové LED. Volba pozic, na kterých bude logická 1, je podřízena opět 

požadavku na minimalizaci nízkých frekvencí a zároveň na minimální pokles stejnosměrné složky. 

Jako optimální se jeví sekvence 0010 0100 pro začátek a 1010 0010 pro konec. Je použito minimum 

bitů s hodnotou logické 1, kdy je zajištěn výskyt nejvýše tří po sobě jdoucích nul (včetně rozhraní 

konce jedné a začátku druhé zprávy). 

V příloze 3 je uveden skript programu Matlab pro analýzu následujících situací (obrázky 32 – 35): 

- situace 1: 111 111 (vysíláno 0010 0100 – 1111 1111 – 1010 0010); 

- situace 2: 000 000 (vysíláno 0010 0100 – 1000 1000 – 1010 0010); 

- situace 3: 010 011 (vysíláno 0010 0100 – 1010 1011 – 1010 0010); 

- situace 4: 4x 111 111 (vysíláno 0010 0100 – 4x (1111 1111) – 1010 0010); 
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Obrázek 32: Inverze RZ: 111 111 

 

Obrázek 33: Inverze RZ: 000 000 
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Obrázek 34: Inverze RZ: 010 011 

 

Obrázek 35: Inverze RZ: 4x 111 111 

 

Nejnepříznivější kombinace z hlediska stejnosměrné složky je sekvence 111 111. Pokud byla me-

zi slova označující začátek a konec zprávy vložena jen jednou (obrázek 32), bude vnímáno přibližně 

73 % nejvyššího jasu LED. Nejnižší frekvenční složka má opět 41 kHz a amplitudu mírně přes 10 % 
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maxima. Při vyslání nejnepříznivějšího slova čtyřikrát po sobě (obrázek 35) klesla stejnosměrná slož-

ka na 61 %, přičemž minimální obsažená frekvence má hodnotu 20 kHz při 10% amplitudě. Ani v této 

situaci tedy vliv nízkých frekvencí není zjistitelný lidským okem. Na rozdíl od neinvertované verze 

vyslání více slov po sobě zde nezpůsobí pokles jasu pod přijatelnou úroveň. 

 

7.4 Výběr linkového kódu 

Výčet analyzovaných linkových kódů samozřejmě není vyčerpávající, pro základní orientaci však 

postačuje. U všech variant se ukázalo, že rezerva týkající se nízkých frekvencí je značná. Aby člověk 

vnímal kolísající jas, musela by amplitudová spektra signálů obsahovat složky okolo 100 Hz a nižší. 

Minimální zjištěné kmitočty se však pohybovaly v řádu desítek kHz a jejich eliminace se nejeví jako 

prioritní. 

Jedna z věcí, kde se kódy liší více, je režie. Diferenciální Manchester nepotřebuje v rámci slova 

nesoucího data žádnou a je tak nejvhodnější při požadavku na maximální datový tok. U obou modifi-

kací RZ by její absence mohla mít za následek přinejmenším ohrožení synchronizace vysíláním řady 

logických nul, vliv na nízké frekvence nebyl zjišťován. Byly proto uvažovány dva bity v rámci osmi-

bitového slova, které tak sníží propustnost o jednu čtvrtinu. Slova označující začátek a konec zprávy je 

nutno používat u všech kódovacích schémat, tyto tedy rozdíl nepředstavují. 

V případě provozu nenáročného na přenosovou rychlost se jako nejlepší kód ukázal RZ s ošetře-

ním ztráty synchronizace, a to ve své invertované podobě. Má sice teoretickou propustnost nižší o 

jednu čtvrtinu ve srovnání s diferenciálním Manchesterem, ovšem stejnosměrná složka dosahuje vyš-

ších hodnot, místy docela zásadně. Datový přenos tak bude s menší pravděpodobností viditelný lid-

ským okem. 

Jinou volbou prokládání (např. čtyři nuly v osmibitovém slově) by bylo možno garantovat ještě 

menší pokles jasu, ovšem za cenu dalšího navýšení režie. Stejně tak existuje možnost eliminace nepří-

znivých kódových znaků (111 111 apod., za cenu zkrácení abecedy). V neposlední řadě nemusí výko-

nová LED svítit na plný výkon. Při probíhající komunikaci tak může zvýšená amplituda pulzů pokles 

stejnosměrné úrovně kompenzovat. 
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8 Závěr 

Cílem práce byla analýza možností použít výkonovou LED diodu k přenosu signálu. Motivací by-

la skutečnost, že zatímco jiné typy LED jsou k vysílání informací běžně používány, v případě výkono-

vých diod není ani známo, zda jsou vůbec něčeho podobného schopné. V případě, že by tato možnost 

existovala, otevřela by se nová cesta komerčního využití. 

Přínos by byl zejména v oblastech, kde se výkonové LED již používají, při minimálních nákla-

dech by totiž vedly k rozšíření funkčnosti. Například světlomety automobilů, kde se LED diody po-

měrně rozšiřují, by mohly vzájemnou výměnou dat zvýšit aktivní bezpečnost provozu vysíláním in-

formací o prudkém brzdění, popř. komfort při automatickém řízení dálkových světel. 

Prvním krokem byla úvaha, jak schopnosti diod ověřit. Klíčovým prvkem je řídící obvod, který 

zajišťuje rychlé spínání vysokých proudů. Tento je zapotřebí zásobovat zdrojovými daty. Přestože 

původně oficiální zadání této práce počítalo s realizací kodéru, bylo po dohodě s vedoucím od tohoto 

bodu upuštěno. Objevila se totiž možnost posouzení na základě diagramu oka, který je pro tento účel 

vhodnější než vyhodnocování chybovosti. 

Ze znalosti zapojení potřebného pro zobrazení diagramu oka a parametrů dostupných přístrojů 

vyplynula hrubá podoba elektronického obvodu. Pomocí něj byla pořízena kompletní sada výsledků. 

Přitom se ukázalo, že obvod má rezervy, byl tedy proveden pokus o jeho optimalizaci. Další sada vý-

sledků ukázala její přínos a potvrdila předpoklad, že zlepšení nebylo zásadní, alespoň tedy co se dosa-

žitelných frekvencí týče. Přechod na plošný spoj již znamenal jen kosmetické změny. 

Ukázalo se, že i bez optimalizací je možno výkonovou LED modulovat na frekvencích okolo 

2 MHz, což odpovídá přenosovým rychlostem 2, resp. 1 Mbit.s
–1

 (při NRZ, resp. RZ linkovém kódu). 

Přesnější hodnota závisí na okolnostech, jako stabilita a obecně kvalita řídícího obvodu, případně také 

požadavky na spolehlivost. (Ta souvisí s požadovanou minimální plochou oka.) Odladění obvodu 

zvýšilo použitelné frekvence při nižších proudech (100 – 200 mA) a minimalizovalo negativní dopady 

při použití proudů blízkých maximu. 

Aby neutrpěla primární funkce diody, tedy osvětlení, bylo také zapotřebí se zamyslet nad použi-

telnými linkovými kódy. Principiálně jsou použitelné jen ty, které pracují se dvěma úrovněmi (vypnu-

to/zapnuto). Při návrhu je nutno dbát především na dva faktory, které by mohly mít na využitelnost 

řešení zásadní dopad: stejnosměrná složka a obsah nízkých frekvencí. 

Kmitočty, které by byly pozorovatelné okem, při dostatečných přenosových rychlostech nehrozí. 

Zobrazení nejhorších kombinací ve frekvenční oblasti (uvažována komunikace na 1 MHz) ukázalo 

nejnižší složky v řádu desítek kHz, limity lidského oka leží o několik řádů níže. 

Složitější situace je se stejnosměrnou složkou. Zde může nevhodná volba kódovacího schématu 

zapříčinit, že jas výkonové LED v průběhu komunikace poklesne až na čtvrtinu jeho běžné hodnoty. 

Řešení spočívá ve volbě kódu s co nejvyšší stejnosměrnou složkou, popřípadě ve vhodné kompenzaci. 

Případné další práce na projektu by se mohly směřovat do několika větví. První z nich samozřej-

mě představuje vývoj sofistikovanějších, nebo naopak levnějších řídících obvodů. Protože je častým 

jevem použití více LED pro dosažení požadovaného výkonu, nabízí se otázka, jaké řešení nabídne 

lepší výsledky – modulace jedné diody či více v sériovém nebo paralelním zapojení. V neposlední 

řadě by také bylo zajímavé měření, zda a jakým způsobem se mění chování výkonové LED s teplotou. 
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