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ABSTRAKT	
Cílem  této  práce  je  návrh  a  realizace  expoziční  jednotky  pro  negativní  fotorezist 

s využitím  LED  diod  vyzařujících  v UV  spektru.  Ke  správnému  návrhu  této  jednotky  je 
nezbytné porozumět fyzikálním zákonům zabývajících se světlem a vyzařováním. Hlavní část 
této práce se zabývá návrhem a konstrukcí LED maticového pole. 

Druhým krokem je testování tohoto pole. 

Další  části  jsou  zaměřeny  na  návrh  nebo  volbu  napájecího  zdroje,  vakuového  rámu, 
časovače, řídící jednotky a dalších podpůrných systémů. 

Finální část je věnována popisu zařízení a návodu k obsluze. 

 

KLÍČOVÁ	SLOVA	
expoziční jednotka, expozice, negativní fotorezist, LED 

 

ABSTRACT	
The purpose of  this work  is conception and  realization of exposition unit  for negative 

photoresist with ultra violet  light emitting diodes application. For conception of this unit  is 
necessary understanding of physical  laws about  light and  radiation. The major part of  this 
work is dealing with conception and construction of LED matrix array. 

Second step is testing of this array. 

Next parts are aimed  to conception or choose of power source, vacuum  frame,  timer 
controller, control unit and other support systems. 

Final part is devoted to device description and service manual. 
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exposition unit, exposition, negative photoresist, LED 
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Úvod	
Elektronická  zařízení  nás  obklopují  dennodenně  a  kdekoliv,  život  bez  nich  si  již  těžko 

dokážeme představit.  Jejich nedílnou a základní  částí  je ve většině případů deska plošných 
spojů,  která  je  v dnešní  době  vyráběna  převážně  s využitím  expozice  fotorezistních 
materiálů. 

K jejich  osvitu  je  používána  expoziční  jednotka  obsahující  zdroj  záření  určitého 
charakteru, který  se může  lišit dle použitého  fotorezistu. Zpravidla  je však použita výbojka 
vyzařující ultrafialové záření. Tato metoda je velmi účinná, avšak má i své nevýhody. 

Tato práce se zabývá alternativní možností expozice fotorezistu,  konkrétně využitím UV 
LED prvků. Pomocí LED diod by měla být zvýšena životnost zdroje záření, snížena hodnota 
příkonu, a  tím  i  spotřeba energie a  také  zvýšena homogenita osvitu. V neposlední  řadě by 
měla  být  do  budoucna  příznivější  pořizovací  cena  a  jejich  použití  je  vhodné  pro  expozici 
trojrozměrných a nepravidelných struktur. 

Díky výše uvedeným faktorům by bylo možné takovéto expoziční zařízení používat nejen 
jako laboratorní a amatérské, ale s výhodou také v masové výrobě. 
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1 Rozbor	problematiky	
V této  části  budou  popsána  jednotlivá  úskalí  teoretických  znalostí  potřebných  pro 

pochopení problematiky expozice  fotorezistů a následného návrhu zkušebního maticového 
pole LED prvků. 

1.1 Výroba	desek	plošných	spojů	

Samotná výroba DPS je velmi komplexní záležitostí, proto zde bude jen stručně nastíněn 
postup  jejich  výroby  a  zařazení  expozice  fotorezistu  do  tohoto  řetězce.  Tento  postup  se 
může  individuálně  lišit  dle  použitého  základního materiálu,  počtu  vrstev,  tvorby  prokovů, 
povrchových  úprav  a  dalších  aspektů.  Zde  bude  uvažován  postup  výroby  jednovrstvého 
plošného spoje na amatérské úrovni bez povrchových úprav. 

 příprava základního materiálu, úprava rozměrů, očištění 

 nanesení fotorezistu (negativní/pozitivní, tuhý/tekutý) 

 přiložení předlohy (negativní/positivní) 

 expozice fotorezistu 

 vyvolání fotorezistu 

 leptání 

 očištění, vrtání, úprava rozměrů,… 

Z výše  uvedeného  vyplývá,  že  fotorezist  obecně  má  sloužit  jako  leptuodolná  vrstva 
chránící  základní  materiál  na  místech,  kde  nechceme,  aby  došlo  k odleptání.  Expozice 
upravuje chemické a mechanické vlastnosti fotorezistu [10]. 

1.2 Fotorezist	

Fotorezist  je obecné označení pro materiály reagujícími s elektromagnetickým zářením 
určitého  charakteru.  Tyto materiály mohou  být  v kapalném  skupenství  jako  emulze  nebo 
ve formě pevných látek (fólie). Další zásadní rozdělení je na fotorezisty negativní a pozitivní. 

 pozitivní 
při  dopadu  záření  dochází  u  těchto materiálů  k narušování  chemických  vazeb 
polymerních řetězců, tím se ozářené části po vyvolání odplaví [10] 

 negativní 
při  ozáření  dochází  k polymeraci,  zesíťování  a  vytvrzení  exponovaných  částí, 
které tak získají odolnost vůči vyvolávacímu roztoku [10] 

Polymerace  je proces, při  kterém  se molekuly  jednoduchých organických  látek  slučují 
a vytvářejí  makromolekulární  látky  bez  vzniku  vedlejších  produktů.  V monomerech 
jednoduchých látek tedy zaniká dvojná vazba a na takto vzniklé volné elektrony se váží další 
monomery.  Tím  vzniká  řetězec  monomerů,  což  je  polymer.  Tyto  řetězce  tvoří  síťovou 
strukturu,  díky  čemuž  mají  lepší  mechanické  i  chemické  vlastnosti  z hlediska  odolnosti 
a pevnosti  [6]. Dle výběru  fotorezistu musíme volit  i vhodnou předlohu podle zamýšleného 
použití. 
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1.3 LED	

LED jsou polovodičové součástky obsahující P‐N přechod. Důsledkem průchodu proudu 
tímto přechodem v propustném směru  je emitováno nekoherentní záření v úzkém spektru. 
To  je  způsobeno  jevem elektroluminiscence,  což  je přeměna elektrické energie na energii 
světelnou. Excitované elektrony vyzařují svou energii ve formě fotonů. 

Základními faktory pro správnou funkci těchto diod jsou: 

 zapojení v propustném směru (správná polarizace) 

 dostatečný procházející proud (jednotky až desítky mA) 

 dostatečné napětí na přechodu P‐N (od 0,6 – 3,5 V) 

 pracovní teplota 

Tyto vlastnosti se liší podle použitých typů LED. Základní odlišnosti spočívají v použitých 
prvcích přechodu, tím se liší i vlnová délka a vyzařovaný výkon. 

Další podstatnou vlastností  je vyzařovací  (sledovací) úhel, který určuje kolik výkonu  je 
vyzařováno v určitém směru od LED. 

1.4 UV	záření	

Ultrafialové  záření  je  proud  fotonů  o  vlnových  délkách  do  400  nm.  Existují  další 
možnosti dělení UV záření, z toho nepoužívanější je dělení na tři skupiny: 

 UVA – 400 – 315 nm, asi 99% dopadajícího záření na zemský povrch 

 UVB – 315 – 280 nm,  zhoubné pro  živé organismy, poškozuje  zrak,  způsobuje 
rakovinu kůže, v praxi se používá například pro dezinfekci vody a další  likvidaci 
mikroorganismů 

 UVC – <280 nm, karcinogenní, vytváří ozón, používá se v extrémní fotolitografii, 
kde vzniká elektrickou excitací plynného xenonu laserem [11] 

Pro expozici  fotorezistů  se převážně  ve  většině případů  využívá UV  záření  z kategorie 
UVA. Generovat  takové záření  je energeticky nejméně náročné a není  tolik zdraví škodlivé 
jako UVB nebo UVC záření. Pro běžné použití k expozici je UVA záření nejvhodnější. 
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2 Návrh	zkušebního	maticového	pole	LED	
Abychom mohli navrhnout maticové pole určené k expozici fotorezistu, musíme znát jak 

vlastnosti exponovaného rezistu, tak použitých LED prvků. 

2.1 Použitý	fotorezist	

Pro  tento  projekt  použijeme  fotorezist  DuPont  Riston  215.  Jedná  se  o  suchý 
fotopolymerní negativní  fotorezist,  jehož doporučená osvitová energie  je 50 – 90 mJ/cm2, 
vlnová délka záření pro osvit se nachází v UV spektru. 

Další specifikace viz Příloha 1 – katalogový list fotorezistu DuPont Riston 215 [1]. 

2.2 Volba	LED	

Diody  pro  testovací maticové  pole  byly  vybírány  na  základě  potřebné  vlnové  délky, 
výstupní optické energie, dostupnosti, ceny a vyzařovacího úhlu [5] [9]. 

Tab. 1: Tabulka zvažovaných LED prvků 

Seznam zvažovaných LED 

Název  Pouzdro 
Vlnová délka 

[nm] 
Zářivý tok [mW] 

Sledovací úhel 
[°] 

Cena/ks [Kč]

XSL‐360‐3E  3mm čiré  360 ‐ 363  1,5  30  150 

XSL‐360‐5E  5mm čiré  360 ‐ 363  1,2 ‐ 1,8  15  162 

XSL‐365‐3E  3mm čiré  363 ‐ 370  2,0  30  132 

XSL‐365‐5E  5mm čiré  363 ‐ 370  2,4 ‐ 6,0  15  122 

XSL‐370‐3E  3mm čiré  370 ‐ 375  4,0 ‐ 6,0  30  66 

XSL‐370‐5E  5mm čiré  370 ‐ 375  4,0 ‐ 6,0  15  81 

UVLED370‐
110E 

TO‐46 
sklo  370 ‐ 375  5,5  110  85 

XSL‐375‐3E  3mm čiré  375 ‐ 380  6,0  30  70 

XSL‐375‐5E  5mm čiré  375 ‐ 380  6,0  15  81 

XSL‐375‐TF‐6 
TO‐46 
sklo  375 ‐ 380  1,8 ‐ 2,4  120  66 

VL380‐5‐15  5mm čiré  380 ‐ 385  4,0 ‐ 7,0  15  48 

RLS‐UV380  5mm čiré  380 ‐ 385  2,0  30  35 

530MUV9C  5mm čiré  390 ‐ 405  4,0 – 5,0  33  13 

 

Z těchto  LED byla pro  testování vybrána  LED 530MUV9C  z důvodů dobré dostupnosti, 
poměrně vysokého zářivého toku a nejpříznivější ceny. 
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530MUV9C ‐ další specifikace viz Příloha 2 – katalogový list LED 530MUV9C [5]: 

Doporučené napájecí napětí UF: 3,5 V 

Doporučený proud v propustném směru IF: 20 mA 

 

Obr. 1: Vyzařovací diagram LED 530MUV9C [5] 

2.3 Teoretické	výpočty	

Tato  část  práce  se  zabývá  výpočty  parametrů  pro  správné  sestavení  zkušebního 
maticového  pole  s použitím  LED  530MUV9C.  Podle  třech  různých  vzdáleností  zdroje  od 
povrchu  exponovaného  fotorezistu  byly  vypočteny  tři  varianty  sestavení  pole.  Známé 
a odvozené  hodnoty,  ze  kterých  budeme  vycházet,  jsou  uvedeny  v tabulce  (Tab.  2).  Úhly 
α/2 a β byly vypočítány dle rovnic (2.1) a (2.2). 

Tab. 2: Tabulka známých a odvozených hodnot 

   

 

∝/2 	
∝

	 16,5°  (2.1) 

 

 

Zářivý tok φ [mW]  4 

Vyzařovací úhel α [°]  33 

Vlnová délka λ [nm]  400 

Úhel α/2 [°]  16,5 

Úhel β [°]  73,5 

Úhel γ [°]  90 

Doporučená  energie 
osvitu Hopt [mJ/cm2] 

50 ‐ 90 

Obr. 2: Model osvitu jediným zdrojem 
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	180 	180 90 16,5 73,5°      (2.2) 

Nyní  můžeme  vypočítat  poloměr  r  kruhové  plochy  S,  která  bude  ozářena  jediným 
zdrojem při různých vzdálenostech b. K výpočtu použijeme kosinové věty (2.3). 

 

∝/ 	
    (2.3) 

 

Z této rovnice (2.3) si můžeme vyjádřit poloměr r. 

 

∙
∝/

      (2.4) 

 

Po dosazení hodnot z tabulky (Tab. 2) do rovnice (2.4) získáme: 

 

∙
,

,
      (2.5) 

 

Následně dosadíme námi zvolené hodnoty vzdálenosti b do  rovnice  (2.5),  tím získáme 
poloměr r. Tyto vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tabulce (Tab. 3). 

Tab. 3: Vypočtená hodnota poloměru ozářené plochy jediným zdrojem 

Zvolené b [mm] Poloměr r pro příslušné b [mm]

20  5,92 

 

V dalším kroku vypočítáme ozářenou plochu S na základě poloměru r. 

 

	 ∙      (2.6) 

 

Do rovnice (2.6) dosadíme vypočtený poloměr r z tabulky (Tab. 3). Tím získáme velikost 
plochy  S pro  hodnotu  vzdálenosti  zdroje  od  povrchu  exponovaného materiálu.  Výsledná 
hodnota je zapsána v následující tabulce (Tab. 4). 
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Tab. 4: Vypočtené hodnoty ozářených ploch 

Poloměr r [mm] Ozářená plocha S [cm2]

5,92  1,1 

 

Nyní  známe  plochu,  která  bude  ozářena  jediným  zdrojem  záření.  Je  patrné,  že  při 
vzdalování  zdroje  od  povrchu  exponovaného  materiálu  se  bude  zvětšovat  i  ozařovaná 
plocha. 

Zářivý tok φ  je však stále konstantní. Z toho vyplývá, že na různě velkou plochu S bude 
dopadat stále stejné množství energie. Jinými slovy, energie bude rozptýlena na větší plochu. 
Proto  je  nutné  vypočítat  intenzitu  záření,  čímž  zjistíme,  kolik  optického  výkonu  dopadne 
na jednotku plochy (2.7). 

 

     (2.7) 

Za plochu S opět dosadíme dříve získanou hodnotu z tabulky (Tab. 4). 

Tab. 5: Vypočtené hodnoty intenzit záření 

Ozářená plocha S [cm2] Intenzita záření I [mW/cm2] 

1,1  3,64 

 

Nyní musíme ze zářivého toku φ získat energii záření Q. Pro tento účel použijeme rovnici 
(2.8) [4] [8]. 

 

∙        (2.8) 

 

Za čas t si zvolíme 1 s, tím získáme: 

 

4 ∙ 4 ∙ 4 ∙ 4 ∙ 1 0 4 ∙ 1 4   (2.9) 

 

Po tomto kroku již snadno získáme energie osvitu H tak, že do rovnice (2.10) dosadíme 
výslednou energii záření Q (2.9) a příslušnou plochu S (Tab. 4). 

 

       (2.10) 
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Tab. 6: Vypočtené hodnoty energií osvitu 

Ozářená plocha S [cm2] Energie osvitu H [mJ/cm2] 

1,1  3,64 

 

Jak  je  patrné  z tabulky  (Tab.  6),  je  energie  osvitu  H  rozměrově  totožná  s intenzitou 
záření  I,  pokud  se  čas  t  rovná  právě  jedné.  To  je  dáno  integrací  zářivého 
toku φ za času t (rovnice 2.8). 

Ze známé energie osvitu H z tabulky ()a z optimální energie osvitu Hopt z tabulky (Tab. 2) 
vypočteme dobu potřebnou pro optimální expozici fotorezistu (2.11), (2.12). 

 

.
       (2.11)

   

 

.
                     (2.12)

   

 

Tab. 7: Vypočtené doby potřebné k expozici fotorezistu 

Zvolené b [mm]  Doba osvitu tmin / tmax [s] 

20  13,8 / 24,8 

 

Podle  tabulky  (Tab. 7)  je zřejmé, že se vzrůstající vzdáleností zdroje od exponovaného 
materiálu vzrůstá i doba potřebná k optimální expozici. To je způsobeno rozložením vyzářené 
energie  na  větší  plochu.  Z tabulky  (Tab.  2)  a  z předchozích  výpočtů  dále  vyplývá,  že 
k dostatečnému  exponování  fotorezistu  je  nutno  pro  příslušnou  vzdálenost  b  dodržet 
minimální dobu osvitu tmin. 

Výše uvedeným postupem  jsme  získali  informace potřebné pro expozici určité plochy 
jediným  zdrojem. Pro  realizaci  zkušebního maticového pole  je však nutné  znát  ještě  jeden 
parametr, a tím je vzájemná vzdálenost jednotlivých zdrojů v poli. Základním předpokladem 
je,  že  minimální  vzdálenost  je  rovna  dvojnásobku  poloměru  r  (2.13).  Tím  zaručíme,  že 
se ozářené plochy budou vzájemně dotýkat. 

 

2 ∙      (2.13) 
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Na obrázku (Obr. 3) však můžeme vidět, že vyzařovací charakteristiky LED prvků nejsou 
konstantní,  ale  hodnota  relativní  intenzity  záření  se  mění  s vyzařovacím  úhlem,  a  tedy 
s poloměrem r. To je patrné i z grafu na obrázku (Obr. 1). 

Důsledkem  toho  není  celá  plocha  ozařována  stejnou  energií.  Dochází  tedy 
k nehomogennímu osvitu, kdy střed plochy je exponován až dvakrát rychleji než její okraj.  

 

Obr. 3: Rozložení intenzity záření v závislosti na vyzařovacím úhlu 

 

Dalším  problémem  je,  že  pokud  zařadíme  několik  zdrojů  do  maticového  pole  při 
vzdálenosti  vmin  ,vzniknou  mezi  jednotlivými  prvky  „mrtvé  body“.  V těchto  místech 
je relativní  intenzita  záření  mnohem  nižší  než  0,5  a  docházelo  by  zde  k ještě  pomalejší 
expozici. Je proto nutné volit vzdálenost v ještě menší. Tento případ je patrný z následujícího 
obrázku (Obr. 4). 

 

Obr. 4: Intenzity záření v maticovém poli při minimální vzdálenosti zdrojů 
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Pro  jednoduchost byla  volena hodnota přibližně  1,75  ‐  ti násobku poloměru  r  (2.14). 
Hodnoty byly  také  zaokrouhleny  na  násobky  5ti  mm  z důvodu  zjednodušení  pozdější 
konstrukce. Výsledné vzdálenosti jsou uvedeny v tabulce (Tab. 8). 

1,75 ∙      (2.14) 

Tab. 8: Vypočtené hodnoty vzájemných vzdáleností LED 

Zvolené b [mm]  Vzdálenost v [mm] 

20  10 

 

Pro  jednodušší  orientaci  jsou  veškeré  vypočtené  výsledky  potřebné  pro  realizaci 
maticového pole shrnuty do tabulky (Tab. 9). 

Tab. 9: Shrnutí vypočtených hodnot 

Vzdálenost zdroje od motivu b [mm]  20 

Poloměr r [mm]  5,92 

Ozářená kruhová plocha S [cm2]  1,1 

Intenzita záření I [mW]  3,64 

Energie osvitu H [mJ/cm2]  3,64 

Minimální doba osvitu pro optimální 
expozici fotorezistu tmin [s] 

13,8 

Maximální doba osvitu pro optimální 
expozici fotorezistu tmax [s] 

24,8 

Vzájemná vzdálenost LED [mm]  10 

2.4 Realizace	zkušebního	maticového	pole	

Pro realizaci maticového pole LED prvků byla z tabulky (Tab. 9) zvolena varianta 1. Bylo 
realizováno pole o velikosti 3x3 prvky. 

Jednoduché maticové pole tedy obsahuje 9 LED diod se vzájemnou vzdáleností 10 mm. 
Primárně je tedy počítáno, že pole bude vzdálené 20 mm od exponovaného materiálu. 

Všechny  LED  prvky  byly  při  návrhu  zařazeny  paralelně,  tím  je  zajištěno  stejné  napětí 
na všech  diodách.  Velikost  napájecího  napětí  pole  bylo  zvoleno  9V  pro  jednoduchost 
napájení z baterie. Potřebné hodnoty pro výpočty elektrické  funkce  jsou uvedeny v tabulce 
(Tab. 10). 
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Tab. 10: Hodnoty pro výpočet elektrické funkce 

Napájecí napětí Ucc [V]  9 

Proud IF [mA]  20 

Napětí UF [V]  3,5 

 

Vzhledem  k paralelnímu  řazení  LED  je  třeba  vypočítat  celkový  proud  odebíraný 
maticovým  polem  (2.15).  Ten  se  z koncepce  pole  musí  rovnat  proudu  IF  násobenému 
celkovým počtem LED prvků v poli. 

 

∙ č 	 ů 20 ∙ 9 180	    (2.15) 

 

Následně můžeme  pomocí Ohmova  zákona  ze  znalosti  napájecího  napětí Ucc,  napětí 
UF a proudu I vypočítat předřadný rezistor R (2.16). Dále byl tento rezistor zvolen z řady E12. 

 

 

,

,
30,55 33 5%   (2.16) 

 

Jako další krok bylo vypočítáno výkonové zatížení rezistoru (2.17). 

 

∙ 9 3,5 ∙ 0,18 5,5 ∙ 0,18 0,99    (2.17) 

 

Vzhledem k zatížení 0,99 W byl rezistor zvolen na zatížení 2 W. 

Z takto  získaných  hodnot  bylo  nakresleno  schéma  zapojení,  jež  je  znázorněno 
na obrázku (Obr. 5). 

 

Obr. 5: Schéma zapojení zkušebního pole 

Na  základě  tohoto  schématu  byla  navrhnuta  a  vyrobena  jednoduchá  deska  plošných 
spojů. Osazovací výkres a negativní předloha jsou na obrázcích (Obr. 6) a (Obr. 7). 
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Obr. 6: Negativní předloha zkušebního pole 

 
Obr. 7: Osazovací výkres zkušebního pole 

Obrázek (Obr. 8) znázorňuje teoretický model, na němž je patrné překrytí exponovaných 
ploch  z jednotlivých  zdrojů.  Díky  tomu  je  částečně  eliminována  nehomogenita  osvitu 
způsobená nekonstantním vyzařováním LED prvků. 
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Obr. 8: Celkový expoziční model zkušebního maticového pole 

 

Na obrázku (Obr. 9) je zobrazena fotografie realizovaného zkušebního maticového pole. 

 

Obr. 9: Zrealizované zkušební maticové pole 
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3 Návrh	a	realizace	úplného	maticového	pole	
Z výpočtů a závěrů vyhodnocených v kapitole 2 bylo možno navrhnout úplné maticové 

pole. Důležitým aspektem při tomto návrhu  je celková exponovaná plocha. Pro  laboratorní 
použití byla zvolena možnost expozice motivu o velikosti formátu A4 (210x297 mm). 

Prvním  krokem  byl  výpočet  celkového  potřebného  počtu  LED  prvků.  Ten  vyplývá 
z požadované velikosti  exponovaného  motivu  a  vzájemné  vzdálenosti  LED  v.  Celková 
exponovaná plocha byla vypočítána podle rovnice (3.1). 

 

210 ∙ 297 62370	 623,7	         (3.1) 

 

Když  vezmeme  v úvahu  dříve  zmíněnou  vzájemnou  vzdálenost  LED,  zjistíme,  že 
k expozici motivu o velikosti formátu A4  je třeba 624 LED prvků. Abychom mohli realizovat 
pole obdélníkového tvaru, je zapotřebí počet navýšit na 630 prvků. 

Se  známým  počtem  LED  nyní  můžeme  navrhnout  elektrické  schéma  a  konstrukci. 
Vzhledem k pozdějšímu  zapojení bylo  zvoleno  sérioparalelní  zapojení, kde  jsou vždy 4  LED 
prvky v sérii. 

Schéma  jednoho bloku maticového pole obsahující 48 LED prvků  je přiloženo v příloze: 
Příloha  3  –  schéma  bloku maticového  pole  LED.  Těchto  bloků  je  v celém  poli  zapojeno 
13 plus 6 dalších prvků s jedním doplňujícím rezistorem nahrazujícím 2 LED prvky. 

Vzhledem  ke  známým  parametrům  použitých  LED  prvků  byly  vypočítány  elektrické 
parametry maticového pole jako napájecí napětí (3.2), 

4 ∙ 4 ∙ 3,5 14	               (3.2) 

 

proud jednou větví (3.3), 

ě í 20	                   (3.3) 

 

celkový odebíraný proud (3.4) 

12 ∙ ě í ∙ 13 2 ∙ ě í 12 ∙ 20 ∙ 13 2 ∙ 20 3,16	     (3.4) 

 

a potřebný příkon (3.5). 

∙ 14 ∙ 3,16 44,24	         (3.5) 

 

Na obrázku (Obr. 10) můžeme vidět model realizovaného maticového pole. 
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Obr. 10: Model úplného maticového pole LED 
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4 Návrh	a	konstrukce	dalších	částí	expoziční	
jednotky	

Tato  část  práce  je  zaměřena  na  další  bloky,  které  jsou  součástí  expoziční  jednotky. 
Jsou to 

 napájecí zdroj, 

 časovač, 

 vakuový rám 

 a řídící jednotka. 

4.1 Napájecí	zdroj	

Napájení bylo realizováno modulovým spínaným napájecím zdrojem S‐150‐15 (Obr. 11) 
od  firmy  Mean  Well  [7].  Jeho  parametry  byly  vybrány  na  základě  vypočtených  hodnot 
příkonu  LED  pole.  Výstupní  napětí  zdroje  je  15  V regulovatelných  v rozmezí  od  13,5  V do 
16,5 V.  Tohoto  bylo  s výhodou  použito  pro  nastavení  výstupního  napětí  14  V. Maximální 
výstupní  proud  zdroje  je  10  A,  výkon  je  150  W.  Tento  výkon  bez  problémů  pokryje 
energetické  nároky maticového  pole  i  dalších  bloků,  případně může  být  použit  pro  další 
možná rozšíření jednotky bez nutnosti výměny zdroje. 

 

Obr. 11: Napájecí zdroj S‐150‐15 [7] 

4.2 Časovač	

Pro  nastavení  expozičních  časů  slouží mikroprocesorový  časovač  (Obr.  12),  který  byl 
zakoupen  jako  stavebnice od  firmy  Flajzar,  s.  r. o.  [2].  Tento  časovač umožňuje nastavení 
spínací  doby  od  1 ms  po  99  hodin.  Spínání  je  realizováno  výstupním  relé.  Nastavení  je 
provádění  pomocí  čtyř  tlačítek.  Nastavené  hodnoty  a  zbývající  čas  jsou  zobrazovány 
na sedmisegmentových displejích. 
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Obr. 12: Mikroprocesorový časovač [2] 

4.3 Vakuový	rám	

Vakuový rám slouží k odčerpání vzduchu z oblasti exponovaného motivu. Výhodou jeho 
použití  je možnost dosažení větší přesnosti a většího rozlišení expozice čára mezera. S jeho 
použitím  je  tedy možné  přenést menší motivy  předlohy  s hustějším  pokrytím  a menšími 
mezerami a čárami na exponovaný materiál. 

Princip  odsání  vzduchu  spočívá  v odstranění  vzduchových  mezírek  a  bublin  mezi 
předlohou a fotorezistem, a tím lepšímu přilnutí předlohy na exponovaný materiál. 

Vzduch  je  možné  odsávat  s využitím  vakuové  vývěvy  nebo  magnetického  ventilu. 
Samotný  rám  je koncipován  jako pevná deska ve  spodní  části expoziční  jednotky a pružná 
fólie  v jejím  víku.  Obě  části  jsou  opatřeny  těsněními.  V desce  jsou  otvory  pro  odsávací 
hadičku  a  tlakové  čidlo.  Fólie  zároveň  slouží  jako  rozptylový  člen  pro  zvýšení  homogenity 
osvitu. 

Na obrázku  (Obr.  13) můžeme  vidět model  koncepce  vakuového  rámu  instalovaného 
v expoziční jednotce. 

 

Obr. 13: Model vakuového rámu v expoziční jednotce 

4.4 Řídící	jednotka	

Tato  část  expoziční  jednotky  slouží  k ovládání  všech  dříve  zmiňovaných  bloků.  Má 
několik  úkolů,  kde  jedním  z nich  je  spouštění  a  vypínání  vakuové  vývěvy,  dále  spouštění 
samotné expozice a v neposlední řadě sledování tlaku uvnitř vakuového rámu. 

Za pomocí blokového schématu  (Obr. 14)  je  jednoduše popsána  funkce  řídící  jednotky 
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a celé soustavy ostatních bloků. 

 

Obr. 14: Blokové schéma expoziční jednotky 

Po nastavení expozičního  času uživatelem a následném  stisku  tlačítka  startu expozice 
vydává  řídící  jednotka pokyn pro spuštění vývěvy a odčerpávání vzduchu. Současně sleduje 
diferenčním  tlakovým  čidlem  tlak ve vakuovém  rámu a  zobrazuje  relativně na  zobrazovači 
bargraf.  Jakmile  tlak dosáhne požadované hodnoty,  je  spuštěn  časovač, který aktivuje LED 
pole, a  začne probíhat expozice. Vývěva  stále po dobu expozice udržuje  tlak ve vakuovém 
rámu. Po uplynutí nastavené expoziční doby je vypnuta vakuová vývěva a zhasnuto maticové 
pole LED. Celé zařízení je napájeno zdrojem 14 V. 

Jádrem  řídící  jednotky  je  sekvenční  logický obvod, obvody pro  tlakové  čidlo  a  spínací 
prvky vývěvy a časovače.  

4.4.1 Sekvenční logický obvod 

Použitý  logický  obvod  si  můžeme  představit  jako  blok  (Obr.  15),  který  má  několik 
vstupních  a několik  výstupních  rozhraní.  Jeho  výstupní  funkce  jsou  závislé  na  hodnotách 
vstupních. 

 

 

Vstup Start je určen stiskem startovacího tlačítka. Vstupem Čas je dáno, zda právě běží 
odpočet  časovače  a  vstupní  hodnota  Tlak  je  ukazuje,  jestli  je  v oblasti  vakuového  rámu 
dosaženo dostatečného odčerpání vzduchu. Clk je vstupní časový signál pro synchronizaci. 

Výstupy Čerpání a Expozice spouštějí odčerpávání vzduchu a expozici. 

Expozice 

Čerpání 

Clk 

Tlak 

Čas 

Start 

Obr. 15: Blok řídící jednotky 

Řídící 
jednotka
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Obr. 16: Návrhový diagram sekvenční logiky 

Pro návrh sekvenční logiky bylo využito návrhového diagramu (Obr. 16). 

V uvedeném  diagramu  je  znázorněno,  za  jakých  podmínek  je  obvod  v určitém  stavu 
a jaký  je  jeho  výstup.  Podmínkou  pro  přechod  do  dalšího  stavu  je  také  náběžná  hrana 
hodinového signálu. Z diagramu byla vytvořena pravdivostní tabulka vstupů (Tab. 11). 

Následně byly vyplněny Karnaughovy mapy pro funkce D0 (Obr. 17, vlevo) 
 a D1 (Obr. 17, vpravo). Plnění je graficky zvýrazněno. 

Pomocí map byly vytvořeny rovnice pro funkce D0 (4.1) a D1 (4.2), které byly upraveny 
na základě Booleovy algebry do součtového tvaru pro použití hradel NOR (4.3), (4.4). 

∙ ∙ ∙ Č ∙ ∙         (4.1) 

 

∙ Č ∙ ∙ ∙             (4.2) 

 

Č       (4.3) 

 

Č           (4.4) 

 

V posledním  kroku byla  vytvořena pravdivostní  tabulka  výstupů  (Tab.  12)  a odvozeny 
rovnice pro výstupy Čerpání (4.5) a Expozice (4.6). 

stav 0

00

•čerpání = 0

•expozice = 0

stav 1

01

•čerpání = 1

•expozice = 0

stav 2

10

•čerpání = 1

•expozice = 1

stav 3

11

•čerpání = 1

•expozice = 0

 Start, Čas, Tlak = 0 
 Čas, Tlak = 1 

 Start, Čas, Tlak = 0 
 Start, Čas = 1 

 Start, Tlak = 0 
 Start, Čas, Tlak = 1 

 Čas = 0 

 Start = 1   Tlak = 1 

Clk = ↑ 
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Tab. 11: Pravdivostní tabulka vstupů 

 

 

  

Obr. 17: Karnaughovy mapy pro D0 a D1 

stav Tlak Čas Start Q1 Q0 D1 D0 stav

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 1 1

0 1 0 1 0 0 0 1 1

0 0 1 1 0 0 0 1 1

0 1 1 1 0 0 0 1 1

1 0 0 0 0 1 0 1 1

1 1 0 0 0 1 1 0 2

1 0 1 0 0 1 0 1 1

1 1 1 0 0 1 1 0 2

1 0 0 1 0 1 0 1 1

1 1 0 1 0 1 1 0 2

1 0 1 1 0 1 0 1 1

1 1 1 1 0 1 1 0 2

2 0 0 0 1 0 1 1 3

2 1 0 0 1 0 1 1 3

2 0 1 0 1 0 1 1 3

2 1 1 0 1 0 1 1 3

2 0 0 1 1 0 1 1 3

2 1 0 1 1 0 1 1 3

2 0 1 1 1 0 1 1 3

2 1 1 1 1 0 1 1 3

3 0 0 0 1 1 0 0 0

3 1 0 0 1 1 0 0 0

3 0 1 0 1 1 1 1 3

3 1 1 0 1 1 1 1 3

3 0 0 1 1 1 0 0 0

3 1 0 1 1 1 0 0 0

3 0 1 1 1 1 1 1 3

3 1 1 1 1 1 1 1 3

současný stav následující stav
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Tab. 12: Pravdivostní tabulka výstupů 

stav  D1  D0  Čerpání  Expozice 

0  0  0  0  0 

1  0  1  1  0 

2  1  0  1  1 

3  1  1  1  0 

 

Č á í          (4.5) 

                  (4.6) 

 

Na základě tohoto postupu bylo vytvořeno elektrické schéma řídící jednotky (Obr. 18). 

 

Obr. 18: Schéma řídící jednotky 

Řídící  jednotka  byla  realizována  pomocí  šestnácti  dvouvstupových  hradel  NOR,  dvou 
třívstupových  hradel  OR  a  dvou  D  klopných  obvodů.  Časový  signál  je  generován  pomocí 
hradla NOR s využitím jeho hystereze. 

4.4.2 Tlakové čidlo 

Pro snímání  tlaku v oblasti vakuového  rámu bylo použito  tlakového senzoru MPX5100 
od  firmy  Freescale  Semicounductor  [3].  Tento  senzor  převádí  tlak  na  elektrické  napětí 
za využití  piezoelektrického  jevu.  Elektrický  signál  je  podpůrným  obvodem  převáděn  na 
sloupec LED diod. Tento obvod také slouží k nastavení nuly a maxima. Převod  je realizován 
obvodem  LM3914.  Schéma  obvodu  je  na  obrázku  (Obr.  19).  Obvod  je  sestaven  ze  dvou 
stabilizátorů napětí, jeden na 5V a druhý na 12V, převodníku napětí na sloupec LED LM3914 
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využívající komparátorů. Dále jsou v obvodu dva odporové děliče sloužící k nastavení úrovní 
převodníku. P2  slouží ke kalibraci nuly  (například offset  senzoru) a P1  je k nastavení horní 
úrovně  tlaku  (tlak,  při  kterém  budou  všechny  LED  rozsvíceny).  Svorky  slouží  k napájení 
ze zdroje,  připojení  senzoru  MPX5100,  měření  kalibračních  napětí  při  kalibraci  senzoru, 
měření výstupního napětí převoditelného na tlak a k připojení LED diod. Na jednu zvolenou 
svorku z řady Level je připojen výstup pro zpracování dosažené hodnoty tlaku. Svorky Mode 
jsou  implicitně spojeny pomocí  jumperu,  takto  je zvoleno zobrazování celého sloupce LED. 
Při jejím rozpojení bude svítit pouze jedna LED ze sloupce. 

 

Obr. 19: Schéma zapojení tlakového čidla [12] 

4.4.3 Spínací prvky 

K propojení  jednotlivých  bloků  řídící  jednotky  a  k připojení  vstupů  a  výstupů  bylo 
zapotřebí navrhnout několik  spínacích prvků.  Jedním  z nich  je  reléový obvod  (Obr. 20) pro 
spínání vývěvy, dalším je MOS tranzistor (Obr. 21) sloužící ke spínání expozice a posledním je 
komparátor (Obr. 22) pro detekci nastavené úrovně tlaku. 
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Obr. 20: Schéma reléového obvodu 

V obvodu  spínání  vývěvy  je použito 12V  relé, proto  je nutné  snížit napětí  ze 14 V na 
12 V. Zde bylo pro jednoduchost použito tří diod, kde každá má úbytek napětí přibližně 0,6 V. 
Součet  jejich  úbytků  je  tedy  1,8  V.  Samotné  spínání  je  prováděno  pomocí  bipolárního 
tranzistoru z důvodů snížení zátěže a ochrany  řídícího obvodu. Paralelně ke spínací cívce  je 
zařazena  dioda  sloužící  k ochraně  obvodu  před  elektromotorickým  napětím  při  rozepnutí 
relé. 

 

Obr. 21: Spínání časovače pomocí MOS tranzistoru 

Spínání časovače je ovládáno jednoduchým unipolárním tranzistorem, který je při napětí 
0 V rozepnutý a při napětí 14 V sepnutý. 
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Obr. 22: Komparátorový spínač úrovně tlaku 

Pro  přenos  úrovně  tlaku  z obvodu  tlakového  čidla  do  obvodu  řídící  jednotky  bylo 
použito  komparátoru.  Jeho  návrh  byl  proveden  na  základě  znalosti  výstupních  napětí 
z obvodu tlakového čidla. Při dosažení úrovně tlaku, je na invertujícím vstupu 9,88 V, pokud 
úrovně dosaženo nebylo, je na  invertujícím vstupu 10,6 V. Vhodným poměrem rezistorů R1 
a R2 bylo na neinvertujícím vstupu nastaveno referenční napětí 10,2 V. Toto napětí je přesně 
mezi výše uvedenými úrovněmi. 

Při  dosažení  úrovně  tlaku  je  na  invertujícím  vstupu  menší  napětí  než  na  vstupu 
neinvertujícím. Na výstupu  je  tehdy přibližně 14 V,  tedy napájecí napětí  (snížené o úbytek 
komparátoru). Při nedostatečném tlaku je na výstupu téměř 0 V. 

Bylo  použito  integrovaného  obvodu  NE5532  obsahujícího  dva  operační  zesilovače. 
Druhý operační zesilovač z pouzdra zůstává nevyužit. 
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5 Praktická	měření 
Tato  část  práce  se  zabývá  měřením  sestaveného  maticového  pole  a  testováním 

použitých LED prvků. 

5.1 Měření	expozičních	dob	

Pro  zajištění  správné  expozice  negativního  fotorezistu  LED  prvky  použitými  v návrhu 
a realizaci zkušebního maticového pole, bylo nutné provést měření skutečných expozičních 
dob.  Měření  bylo  provedeno  v pětisekundových  intervalech  pro  časy  od  5  sekund  do 
1 minuty, a dále v půlminutových intervalech pro časy od 1 do 3 minut. 

Měření bylo provedeno ze tří různých vzdáleností LED od fotorezistu, a to pro 2, 3 a 4 
centimetry. 

Dále  také byl otestován  vliv  různých materiálů na dobu  a  kvalitu  expozice. Materiály 
byly  vkládány mezi  zdroje UV  záření  a  fotorezist. Použitými materiály bylo  sklo o  tloušťce 
5,1mm (Obr. 23) a 3 vrstvy průsvitné čiré fólie (Obr. 25). Při každém z měření byla přítomna 
ještě jedna vrstva fólie, která primárně kryje vrstvu fotorezistu. 

Testování  probíhalo  na  fotorezistu  nalaminovaném  na  jednostranném  plátovaném 
materiálu (FR‐4). 

 

 

Obr. 23: Expozice negativního fotorezistu přes sklo 

 

Obr. 24: Detail exponovaného čtverce (4cm, 50s, sklo) 
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Na obrázku  (Obr.  24) můžeme  zřetelně  vidět odplavená místa  a narušenou  strukturu 
laminovaného  čtverce  1x1  cm.  Z tohoto  vyplývá,  že  při  těchto  podmínkách  je  expozice 
nedostatečná. 

Doby expozice od 1 minuty byly použity pouze pro  jedno měření, a  to  z důvodu příliš 
dlouhé doby. V praxi by bylo exponování většího počtu DPS příliš zdlouhavé. 

 

Obr. 25: Expozice negativního fotorezistu přes vrstvy fólie 

 

 

 

 

 

Obr. 26: Detaily exponovaného čtverce (3cm, fólie) 
  vlevo: 25s, vpravo: 50s 

 

V detailním pohledu na exponované  čtverce přes vrstvy  fólie  (Obr. 26)  je patrný rozdíl 
mezi  čtvercem  exponovaným  25  s  (vlevo)  a  čtvercem  s  dvojnásobnou expoziční  dobou 
(vpravo).  Pro  obrazec  vlevo  je  doba  osvitu  nedostatečná,  zatímco  vpravo  je  čtverec 
neporušen.  

Nepravidelný tvar u všech čtverců je způsoben expozicí přes otvor vystřižený v papírové 
čtvrtce, nejde tudíž o defekt vzniklý nedostatečnou expozicí. 

Porovnáním expozičních testů přes sklo a přes vrstvy  fólie  je zřejmé, že sklo propouští 
menší množství  energie,  časy  osvitu  jsou  proto  delší,  než  časy  osvitu  přes  fólie.  Dalšími 
příčinami snížení průchozí energie jsou optické lomy na rozhraních vzduch‐sklo, sklo‐vzduch 
(vzduch‐fólie, fólie‐vzduch) a rozptyly v materiálech. 

Dalším  patrným  faktem  je,  že  při  vzrůstající  vzdálenosti  zdroje  od  fotorezistu  vzrůstá 
i potřebná expoziční doba. 

Můžeme  tedy  říci,  že  expozice  přes  sklo  (popřípadě  další materiály)  je možná,  ale  je 
zapotřebí mnohem  delších  expozičních  dob,  menší  vzdálenosti  zdroje  od  exponovaného 
fotorezistu, popřípadě hustější uspořádání LED prvků v maticovém poli. 

Shrnutím zjištěných výsledků jsme získali tyto poznatky: 

 se zvyšující vzdáleností se snižuje úroveň expozice 

 se zvyšující dobou expozice se zvyšuje úroveň expozice 

 se zařazením různých materiálů se snižuje úroveň expozice 
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Postačující expoziční doby odvozené z měření jsou shrnuty v tabulce (Tab. 13). 

Tab. 13: Shrnutí měření expozičních dob 

Materiál  Vzdálenost Postačující doba expozice [s] 

Sklo 

2 cm  50 

3 cm  >60 

4 cm  120 ‐ 150 

Fólie 
3 cm  45 

4 cm  55 

5.2 Měření	na	expozičním	klínu	

Po zjištění postačujících expozičních časů bylo provedeno testování na expozičním klínu 
(Obr.  27,  vlevo).  Tento  klín  je  dodáván  výrobcem  k fotorezistu,  a  slouží  k optimalizaci 
expozičních  dob.  Skládá  se  z několika  různě  světlu  prostupných  pásků.  Po  exponování 
fotorezistu přes tento klín při konstantním čase a následném vyvolání, můžeme zjistit, zda je 
použitý čas optimální. Popřípadě zda máme dobu expozice zvýšit či snížit. Výsledek snadno 
určíme srovnáním hodnoty, která se po vyvolání ještě neodplaví s tabulkou expozičního klínu 
(Obr. 27, vpravo). Za optimální hodnoty pro běžné užití se považují úrovně 12 až 18. 

 

 

Obr. 27: Expoziční klín a srovnávací tabulka 
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Hodnoty pro test na expozičním klínu byly zvoleny dle výsledků měření expozičních dob. 
Konkrétně byla  zvolena možnost expozice přes  fólii  ze vzdálenosti 3  cm a dobou expozice 
45 s. Výsledek je patrný z obrázku (Obr. 28). 

 

Obr. 28: Výsledek expozičního klínu s detaily 

Podle  výsledku  z expozičního  klínu  je  hodnota  14  částečně  odplavena  a  hodnota 
13 neporušena, z toho vyplývá, že výsledná úroveň je 13. Tento výsledek je v souladu s údaji 
na testovací tabulce expoziční klínu. Toto nastavení a uspořádání  je tedy vhodné k expozici 
negativního fotorezistu. 
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6 Návod	k	obsluze	
Obsluha  je  z uživatelského  hlediska  velmi  jednoduchá.  Hlavní  vypínač  je  umístěn 

na zadní části zařízení. Všechny další součásti zařízení jsou umístěny pod krytem vakuového 
rámu. Na obrázku  (Obr. 29)  je vidět  jednotka s odstraněným krytem a blokově znázorněny 
části přístroje. 

 

Obr. 29: Popis expoziční jednotky 

Samotné ovládání  jednotky  se provádí na  čelním panelu. Na  levé  části  je vidět displej 
složený  ze  sedmisegmentových  zobrazovačů.  Na  tomto  displeji můžeme  získat  informace 
o nastavení  časování  a  průběhu  expozice.  Tento  displej  doplňují  tři  LED  diody  umístěné 
vpravo od něj. Ty ukazují jednotku nastaveného času (první zleva = sekundy, druhá = minuty, 
třetí = hodiny). 

Pod  LED  diodami  jsou  umístěna  čtyři  ovládací  tlačítka  sloužící  k nastavení  časovače. 
Některá z nich mají dvě funkce. 

Tlačítko Fn při přidržení vyvolává druhou funkci dalších tlačítek. 

Tlačítko START/STOP sloužící ke spuštění expozice bez předchozího odčerpání vzduchu nebo 
k okamžitému  zastavení  expozice.  Jeho  druhou  funkcí  je NASTAVENÍ.  Pomocí  této  funkce 
můžeme přepínat mezi nastavováním různých parametrů. 

 parametr LT – čas trvání expozice 

 parametr HT – odstup mezi jednotlivými impulsy 

 parametr CC – počet impulsů 

Pro  naše  použití  je  implicitní  nastavení  CC  =  1.  Před  začátkem  expozice  je  vhodné  tento 

Napájecí konektor 230V 

Hlavní vypínač 

Tlačítko START 

Hlavní ovládací panel 

Maticové LED pole 

Napájecí zdroj 

Vývěva 

Řídící jednotka 

Časovač 



VUT	Brno	 Expozice	negativního	fotorezistu	s	využitím	LED	prvků 

38 

 

parametr ověřit. Dále při stisku tlačítka Fn musí svítit na displeji hodnota LT. 

Tlačítko  NAHORU  slouží  ke  zvyšování  číselné  hodnoty  na  displeji.  Jeho  další  funkcí  je 
přepínání mezi jednotkami a desítkami, a mezi desetinami a setinami. 

Tlačítko DOLU  slouží  ke  snižování  číselné  hodnoty.  Jeho  druhou  funkcí můžeme  přepínat 
mezi,  již  dříve  zmíněnými,  jednotkami.  Pro  naše  použití  je  postačující  použití  časování 
v sekundách. 

Vpravo  od  těchto  tlačítek  je  sloupec  LED  diod  sloužící  pro  kontrolu  podtlaku  ve 
vakuovém  rámu.  Tento  ukazatel  je  pouze  relativní  a  je  vhodný  zejména  pro  kontrolu 
odčerpávání nebo nežádoucího úniku. 

Posledním  prvkem  na  čelním  panelu  je  tlačítko  START.  Toto  slouží  k regulérnímu 
spuštění procesu expozice. 

Čelní ovládací panel je znázorněn na obrázku (Obr. 30). 

 

Obr. 30: Čelní panel 

Postup spuštění expozice je tedy následující: 

1. umístění exponovaného materiálu s předlohou, 
2. uzavření expoziční jednotky a zajištění zámky, 
3. nastavení času (CC = 1, HT = 0, LT = zvolená expoziční doba) – první dvě číslice 

jsou jednotky a desítky sekund, druhé dvě číslici jsou desetiny a setiny sekundy, 
4. stisknutí tlačítka START vpravo na čelním panelu, 
5. vyčkání na vyčerpání vzduchu a uplynutí nastavené expoziční doby, 
6. konec expozice je ohlášen zvukovou signalizací, 
7. odemknutí a otevření jednotky. 

Displej Zobrazení jednotek 

s min hod 

START/STOP NAHORU 

Fn DOLU 

Nastavení Přepínání 

Jednotky 
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Schématické zapojení jednotlivých bloků 

Na následujícím obrázku (Obr. 31)  je znázorněno propojení bloků v expoziční  jednotce. 
Barevně jsou označeny vodiče tak, jak jsou ve skutečnosti. 

 

Obr. 31: Schématické zapojení jednotlivých bloků 
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7 Závěr	
V průběhu  bakalářské  práce  byl  proveden  rozbor  problematiky  expozice  fotorezistů, 

zejména pak  fotorezistu negativního, s použitím LED prvků. Dále byly provedeny teoretické 
výpočty týkající se expozice negativního fotorezistu LED prvky a jejich následné vyhodnocení 
pro návrh zkušebního maticového pole. Podle výsledných hodnot bylo zjištěno, že expoziční 
doby jsou závislé na vzdálenosti zdrojů záření od exponovaného fotorezistu. Bylo vypočítáno, 
že  je  nutné  dodržet  hustotu  maticového  pole  v závislosti  na  vzdálenosti  zdrojů  od 
fotorezistu. 

Následně  byl  proveden  návrh  zkušebního  maticového  pole  za  použití  získaných 
teoretických výsledků. 

Navrhnuté maticové pole bylo zrealizováno. 

Dále bylo provedeno testování zrealizovaného maticového pole v praxi. Výsledky měření 
a  teoretických  výpočtů  navzájem  korespondují.  Drobné  odchylky  mohou  být  způsobeny 
tolerancemi  použitých  LED  prvků  (odchylky  vyzařovacích  charakteristik,  výstupního 
optického výkonu, tolerancemi vlnových délek, atd., viz Příloha 2 – katalogové  listy výrobce 
LED). Dále bylo  zjištěno,  že expoziční doby  jsou  závislé  také na materiálu nacházejícím  se 
mezi zdroji záření a fotorezistem. 

Výsledky testování jsou pozitivní. Bylo tedy zjištěno, že expozice negativního fotorezistu 
s použitím LED prvků je možné. 

Dalším  krokem  byl  návrh  a  realizace  expoziční  jednotky  pro  expozici  negativního 
fotorezistu s využitím testovaných LED prvků. Součástí  jednotky  je také vakuový rám a další 
podpůrné  systémy,  jako  časovač,  řídící  jednotka  a  tlakové  čidlo.  Pomocí  této  jednotky  je 
možno  exponovat motivy  o  velikosti  A4.  Všechny  výše  uvedené  bloky  jsou  plně  funkční 
s výjimkou řídící jednotky, která je v současné době v průběhu realizace. 

Schémata,  osazovací  výkresy  a  rozpisky  použitých  součástek  jsou  součástí  práce  jako 
přílohy. V přílohách jsou dále umístěny fotografie výrobku. 



VUT	Brno	 Expozice	negativního	fotorezistu	s	využitím	LED	prvků 

 

 

Literatura	
[1] DUPONT Co., DuPont Riston 200, katalogový list, 2001 

[2] FLAJZAR s. r. o., Mikroprocesorový časovač [online], [cit. 5. 5. 2011], 
<http://www.flajzar.cz/hodiny‐a‐casovace‐1/mikroprocesorovy‐casovac.htm> 

[3] FREESCALE SEMICONDUCTOR Inc., MPX5100, katalogový list, 2005 

[4] HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J.: Fyzika, VUTIUM, 2000, ISBN 80‐214‐1869‐9 

[5] HEBEI I. T. Co., 530MUV9C, katalogový list 

[6] KAZELLE, J. a kol.: Elektrotechnické materiály a výrobní procesy, elektronické skriptum, 
FEKT VUT v Brně 

[7] MEAN WELL, S‐150‐15 Power Supply, katalogový list, 2009 

[8] REICHL,  J., VŠETIČKA, M., Encyklopedie  fyziky  [online], 30. 9. 2010  [cit. 11. 12. 2010], 
<http://fyzika.jreichl.com/index.php> 

[9] ROITHNER  LASERTECHNIK  GmbH  [online],  [cit.  11.  12.  2010],  <http://www.roithner‐
laser.com/led_deepuv.html> 

[10] STARÝ, J., KAHLE, P.: Plošné spoje a povrchová montáž, elektronické skriptum, FEKT VUT 
v Brně 

[11] SZENDIUCH, I. a kol.: Mikroelektronika a technologie součástek, NOVPRESS s.r.o., 2009, 
ISBN 978‐80‐214‐3960‐3 

[12] VOJÁČEK, A., Senzor tlaku MPX5100 v zapojení Bar Graph [online]. HW Server s. r. o.: 31. 
října 2005 [5. 5. 2011], <http://hw.cz/Teorie‐a‐praxe/Navrhy‐vyvojare/ART1420‐Senzor‐
tlaku‐MPX5100‐v‐zapojeni‐Bar‐Graph.html>



VUT	Brno	 Expozice	negativního	fotorezistu	s	využitím	LED	prvků 

 

 

Seznam	symbolů,	veličin	a	zkratek	
 

LED    Light Emitting Diode (světlo vyzařující dioda) 

UV    Ultra Violet (ultra fialové) 

φ      zářivý tok 

λ      vlnová délka 

I      intenzita záření 

Q      energie záření 

H      energie osvitu 

R      odpor 

U      napětí 

I      proud 

P      výkon 

FR‐4    Fire Resistant 4 (základní materiál používaný pro výrobu DPS) 

DPS    deska plošných spojů 

PCB    printed circuit board (DPS) 
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