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ABSTRAKT 
  

Tato práce je zaměřena na numerické modelování speciálního světelného zdroje 
z LED. Jedná se především o rozbor problému modelování světelných úloh, o teoretický 
návrh zdroje a jeho následné ověření měřením. Cílem je dosažení co největší homogenity 
světla na ploše správným rozmístěním LED a vhodnou vzdáleností zdroje světla od 
osvětlované roviny. Práce je rozdělena na několik částí. V první části jsou rozebrány světelně-
technické veličiny potřebné pro porozumění následující části. Ve druhé části projektu jsou 
rozebrány některé metody používané pro modelování světelných zdrojů. V další kapitole se 
popisuje postup při výběru metody a samotné modelování v programu MATLAB. Poslední 
část se zabývá měřením realizovaného zdroje a má ověřit správnost postupu teoretického 
modelování. Měření je v závěru porovnáno s teorií. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 
 Světlo, metody modelování světelných úloh, intenzita světla, zdroje s LED. 

 

 

 

ABSTRACT 
  
 This work presents information about numeric simulation of special light sources 
based on LED. In first, theoretical problems of light simulation are analyzed, next the LED 
source is designed and finally experimental measurement is done to confirm the results. The 
target is to aim maximal homogeneity due appropriate layout of LEDs. Content of this work is 
divided into several parts. In first part the measurement units used in light sources description 
are explained to understand next parts of the document. Second part describes some of the 
methods used for simulation of the light sources. Next chapter explains procedure for 
selection of the method and deals with simulation of light source design in MATLAB. Last 
part of this work is focused on experimental verification of designed light source, when 
measured data are compared with the simulated results. 
 

KEYWORDS 
Light, modeling methods of lighting systems, intensity of light, LED source. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
Zkratky 
 
Zkratka Název 
 
LED Luminiscenční dioda (Light Emitting Diode) 
MKD Metoda konečných diferencí  
DC Stejnosměrný proud 
 
 
Symboly 
 
Symbol Název Jednotka 
 
Φ Světelný tok lm  
λ Vlnová délka m 
K  Světelná účinnost lm·W-1 
V  Poměrná světelná účinnost - 
r Poloměr m 
d Průměr m 
Ω Prostorový úhel sr 
A Plocha m2

 
β Úhel svírající světelný paprsek a normála roviny ° 
l Vzdálenost bodu od zdroje m 
x, y, z  Prostorové souřadnice m 
h, r Vzdálenost roviny od zdroje m 
I Svítivost cd 
α, β, γ Úhly polorovin ° 
E Intenzita osvětlení lx 
Nρ, n Normála roviny  - 
ρ Rovina - 
L Jas cd·m-2 
d2G Geometrická velikost svazu paprsků m2·sr 
Kα  Poměrná velikost svítící plochy reflektoru - 
ξ Úhlový rozměr stopy ° 
φ Úhel středového paprsku ° 
Θi , ψ, δ  Úhel ° 
ε Nepřesnost % 
R Označení světelného paprsku - 
rsrt Koeficient zrcadlového odrazu - 
N, NN Celé číslo - 
i, j Celé číslo - 
Bi Vyzářená energie J·m-2 
Ei Vlastní záření zdroje J·m-2 
pi Koeficient odrazu - 
Hi Přicházející energie J·m-2 
Fij Konfigurační faktor - 



a, b, c,d  Rozměry m 
u,v Rozměry m 
NLEDX Počet led ve směru x - 
NLEDY  Počet led ve směru x - 
Erel Relativní intenzita - 
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1 Úvod 
Numerické modelování se s rozvojem výpočetní techniky a neustále rostoucí výkonností 

počítačů stalo spolu s optimalizačními technikami nepostradatelnou složkou návrhu 
konstrukcí nových elektrotechnických a elektronických zařízení i zařízení z ostatních oblastí 
technické praxe. Numerické modelování je také bezesporu nedílnou součástí komplexních 
analýz chování časoprostorových polí, které jsou důležité pro posouzení nových požadavků 
na kvalitu zařízení jako je elektromagnetická kompatibilita a své uplatnění našli i ve světelné 
technice. Složité problémy řešené v současné technické praxi nelze zvládnout ve většině 
případů jinými prostředky než pomocí vhodných numerických metod za použití výkonných 
počítačů. 

Cílem práce je namodelovat speciální světelný zdroj. Tento zdroj je složen z několika 
LED a jejich optimálním rozmístěním dosáhneme maximální homogenity světla na zadané 
ploše. V této práci je rozebráno několik možných postupů pro modelování světelného zdroje 
a také postup resp. kritéria kterými bychom se měli řídit při výběru vhodné metody. 
Modelování je prováděno v programovém prostředí MATLAB. 

2 Základní světelně-technické pojmy a veličiny 
2.1 Přehled pojmů a veličin 
2.1.1 Světelný tok 

 
Světelně technická veličina, která odpovídá zářivému toku a vyjadřuje schopnost 

zářivého toku způsobit zrakový vjem, se nazývá světelný tok. Jednotkou světelného toku je 
1 lumen (lm). Světelný tok Φ monochromatického záření vlnové délky λ, jehož zářivý tok je 
Φe , se určí ze vtahu 

 Φ(λ)=K(λ)Φe(λ)=KmV(λ)=683V(λ)Φe(λ) (2.1)

Veličina K(λ) (lm.W-1) je světelná účinnost monochromatického záření rovná poměru 
světelného toku a jemu odpovídajícího zářivého toku. Maximum Km veličiny K(λ) bylo 
stanoveno poměrně přesnými měřeními a výpočty pro normálního fotometrického 
pozorovatele při fotopickém (denním) vidění a záření základní vlnové délky 
λ = λm = 55,155nm a činí Km = 683lm.W-1. 

Poměrná světelná účinnost V(λ) monochromatického záření je definována vztahem  

 
683

)(
K

)()(
m

λλλ KKV == . (2.2)

Světelný tok Φ záření složeného z různých monochromatických záření, jehož zářivý tok 
Φe je dán průběhem Φe(λ), se zjistí z rovnice  

 ∫
∞

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Φ
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e )()(
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)(d
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kde 
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⎟⎟
⎠

⎞
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)(d e

d
 je spektrální hustota zářivého toku Φe v bodě λ. 
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Pro určení světelného toku Φ složeného záření Φe(λ) rozdělíme spektrum vlnových 
délek viditelného záření na dostatečný počet n malých úseků ∆λi. Pro střední hodnoty 
vlnových délek λi jednotlivých úseků ∆λi se z daného průběhu Φe(λ) přečtou hodnoty zářivých 
toků Φe(λi) a z průběhu V(λ) hodnoty proměrné světelné účinnosti záření V(λi). Pak lze 
světelný tok Φ složeného záření Φ(λ) zjednodušeně určit z rovnice 

 ∑
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Φ
=

n

i
dV

d
Φ

1

e
m )()(

)(
)(d

K λλ
λ
λ

λ

. (2.4)

 

2.1.2 Prostorový úhel 
 

Důležitou geometrickou veličinou používanou ve světelně technických výpočtech je 
prostorový úhel. Jeho velikost je určena velikostí plochy vyťaté obecnou kuželovou plochou 
na povrchu koule o jednotkovém poloměru, jejíž střed (vrchol prostorového úhlu) je totožný 
s vrcholem uvažované kuželové plochy. Jednotkou prostorového úhlu je steradián (sr), určený 
jednotkovou plochou (1m2) na povrchu jednotkové koule (r = 1m). Prostorový úhel Ω, pod 
nímž je ze středu koule o poloměru r vidět plocha A vyťatá na povrchu této koule, se stanoví 
ze vztahu 

 2r
AΩ = . (2.5)

 Prostorový úhel dΩ, pod nímž je z bodu P vidět element dA obecné plochy A ve 
vzdálenosti l, se vypočítá z výrazu 

 2

cosdd
l

AΩ β
=   (2.6)

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

 V praxi se často počítá prostorový úhel, pod kterým se z určité vzdálenosti pozoruje 
obdélníková plocha. Stanovme nejprve prostorový úhel , pod nímž je z bodu P vidět obdélník 
BCDG umístěný v pravoúhlé souřadnicové soustavě xy ve vzdálenosti h od počátku P 
soustavy.Důležité přitom je, že se kolmý průmět bodu P do roviny obdélníku BCDG 
ztotožňuje s vrcholem B pozorovaného obdélníku.Elementární plošku dA libovolně zvolenou 
na obdélníku BCDG pozorujeme z bodu P pod prostorovým úhlem dΩ, pro který platí vztah 
(2.6) do něhož dosadíme 

yxdA
l
hyzxl dd,cos,222 ⋅==++= β  

Pro dΩ potom vychází rovnice 

 3

dd
222 yzx

yxhdΩ
++

⋅⋅
= . 

(2.7)

Celý obdélník lze pak vidět pod prostorovým úhlem, který se stanoví integrací vztahu 
(2.7) po ploše pozorovaného obdélníku 

 ∫ ∫∫ ∫
= == = ++

⋅⋅
=

++

⋅⋅
=

a

u

b

v 222

c

x

d

y 22 yzx

h

yzx

hΩ
0 0

3
0 0

3
2

dydxdydx . (2.8)
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2.1.3 Svítivost 
 

Při nerovnoměrném rozložení světelného toku zdroje či svítidla do různých směrů 
prostoru je třeba kromě úhrnného světelného toku znát ještě prostorovou hustotu světelného 
toku v různých směrech. Svítivost lze stanovit pouze pro bodový zdroj, tj. pro zdroj jehož 
rozměry jsou zanedbatelné v porovnání se vzdáleností zdroje od kontrolního bodu. Svítivost Iγ 
bodového zdroje ve směru určeném úhlem γ je rovna světelnému toku obsaženému  
v jednotkovém prostorovém úhlu a je tedy definována vztahem  

  

 
Ω
ΦI

d
d

=γ , (2.9)

kde dΩ je prostorový úhel, jehož osa leží ve směru určeném úhlem γ a v jehož mezích 
uvažovaný zdroj vyzařuje tok dΦ.  

Jednotkou svítivosti je kandela (cd), která patří k základním jednotkám soustavy SI 
a dnešní definice této jednotky stanovuje její velikost jako svítivost zdroje 
monochromatického záření o frekvenci 540 THz a výkonu 1/683W do prostorového úhlu 
1 steradián. Z definice je patrné, že se jedná o čistě hypotetickou záležitost, neboť vyrobit 
takový zdroj je prakticky nemožné. Výkon 1/683 W vychází z definice maxima účinnosti 
optického záření pro normálního fotometrického pozorovatele, který při uvedené frekvenci 
540 THz vytěžuje z jednoho wattu právě 683 lumenů světelného toku. 

 

2.1.4 Fotometrická plocha svítivosti 
 

Obecně rádiusvektrory svítivosti vytvářejí obecnou prostorovou uzavřenou plochu, 
která jednoznačně popisuje intenzitu vyzařování bodového zdroje do prostoru. Svítivost je 
definována pouze pro bodové zdroje. Prakticky se však používá i pro popis vyzařovacích 
charakteristik zdrojů nebodové povahy – svítidla. Chyba je závislá na charakteru zdroje 
a vzdálenosti, ze které jej pozorujeme. Ve většině případů lze chybu tolerovat při vzdálenosti 
5ti násobku největšího rozměru svítící plochy.  

Matematický popis, ale i grafické vyjádření plochy svítivosti není příliš jednoduché 
a proto se v praxi používají řezy této plochy s rovinami, vedenými středem svítidla. Podle 
směru vedení řezné roviny se používají systémy rovin, resp. polorovin A-α, B-β nebo C-γ. 
Nejčastější je systém rovin C. Pro určení směru vektoru svítivosti se používají dvě 
souřadnice. Jedna je určena číslem roviny, resp. jejím úhlem natočení a druhá souřadnice je 
úhel natočení vektoru svítivosti v dané rovině. Tento úhel se v systému rovin C označuje γ.  

Grafické znázornění orientace rovin je patrné z následujících obrázků (obr. 1).  

 
Obr. 1 Soustava fotometrických rovin A-α, B-β, C-γ – zdroj [3] 
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Použití čáry (křivky) svítivosti demonstruje následující obrázek (obr. 2). Není vhodné 
do jednoho polárního grafu zakreslovat více než dvě křivky a proto se pro zobrazení více 
řezných rovin používá více samostatných diagramů. 

 

 
Obr. 2 Příklad křivek svítivosti v systému rovin C- γ – zdroj [3] 

 
Čáry svítivosti lze matematicky obecně popsat vztahem 
 

 )(10 γγ fII ⋅= , (2.10)

kde  Iγ je svítivost přečtená z uvažovaného diagramu svítivosti pod úhlem γ od 
vztažného směru 
I0 svítivost uvažovaného zdroje ve vztažném směru, tj. obvykle ve směru 
kolmém k hlavní vyzařovací ploše svítidla 
f1(γ) charakteristická funkce svítivosti. Tato funkce popisuje uvažovanou 
křivku svítivosti. K aproximaci se nejčastěji využívají funkce cosnγ, (kde 
n = 1,2,3,4 a 5), sinγ a funkce sinγcosmγ (kde m = 1,2,3,4) a zejména pak různé 
lineární kombinace uvedených funkcí.  
 

Aby čáry svítivosti svítidel udávané v katalozích byly nezávislé na skutečném 
světelném toku použitých zdrojů světla, přepočítávají se diagramy svítivosti na světelný tok 
1000lm. Skutečná svítivost Iγ svítidla se zdrojem, jehož tok je Φz, se  určí vynásobením 
svítivosti I´γ přečtené z diagramu svítivosti pro 1000lm poměrem Φz/1000 

 
Často se využívá sinusoidální zobrazení (obr. 3) povrchu polokoule do rovinného 

diagramu. Plochy uzavřené jednotlivými izokandelami jsou v sinusoidálním diagramu úměrné 
prostorovým úhlům, do nichž zdroj (svítidlo) vyzařuje se svítivostí odpovídající té které 
izokandele. Proto se zmíněné diagramy využijí ke stanovení světelného toku zdrojů, popř. 
svítidel. 
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Obr. 3 Příklad části izokandelového diagramu v sinusoidálním zobrazení –zdroj [3] 

 

2.1.5 Osvětlenost (intenzita osvětlení) 
 

Intenzita osvětlení E rovinné plošky dA, tj. plošná hustota světelného toku dΦ 
dopadlého na plošku dA, je určena vztahem 

 
A
Φ

d
d

=E . (2.11)

Pojem osvětlenost plošky dA je vlastně totéž , jako osvětlenost v bodě, jehož 
elementární okolí v uvažované rovině tvoří ploška dA. Jednotkou osvětlení je lux (lx); rozměr 
jednotky lx je 1m·m-2. 

Osvětluje-li se bodovým zdrojem Z ze vzdálenosti l ploška dA tvořící okolí bodu P 
v rovině ρ a svírá-li normála Nρ roviny ρ úhel β s paprskem I, lze s využitím rovnic 
(2.11),(2.9) a (2.6) odvodit pro osvětlenost Epρ v bodě P roviny ρ bodovým zdrojem výraz 

 2p

cos
l

I βγ
ρ

⋅
=E   (2.12)

kde Iγ je svítivost bodového zdroje ve směru paprsku l, tj. ve směru pod úhlem γ od 
zvoleného směru vztažené svítivosti I0. 

Z rovnice (2.12) plyne, že osvětlenost bodovým zdrojem je nepřímo úměrná druhé 
mocnině vzdálenosti osvětlované plochy od zdroje a přímo úměrná kosinu úhlu β dopadu 
světelných paprsků. Největší je tedy osvětlenost plošky dA ve směru normály NP, tj. tzv. 
normálová osvětlenost EN pro kterou platí 

 2)0(p l
I

N
γ

βρ === EE   (2.13)

Osvětlenost je funkcí jak bodu, tak i orientovaného směru. K získání lepšího přehledu o 
rozložení hladiny osvětlenosti v bodech pracovní či srovnávací roviny je možné síť 
kontrolních bodů v uvažované rovině popsat zjištěnými hodnotami osvětleností, popřípadě 
ještě pospojovat body stejných osvětleností, a nakreslit čáry nazývané izoluxy. Síť izolux 
vytváří izoluxní plán. Někdy se využívá i prostorové znázornění rozložení osvětlenosti 
v axonometrickém zobrazení. 
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2.1.6 Jas svazku světelných paprsků 
 

Vymezí-li se svazek paprsků dvěma otvory dA1 a dA2 v libovolně umístěných stínítkách 
A1 a A2, je jas LOP tohoto svazku ve směru osy OP (v nerozptylujícím a nepohlcujícím 
prostředí ) roven podílu světelného toku d2Φ procházejícího uvažovaným řezem svazku 
paprsků a geometrické velikosti  d2G svazu paprsků 

 OP
d
d

2

2

ΦL
G

= . (2.14)

 Jsou-li rozměry otvorů dA1 a dA2 zanedbatelné ve srovnání  se vzdáleností l mezi 
stínítky A1 a A2, určí se geometrická velikost svazku paprsků z rovnice 

 βcoscosdddcosdcosdd γAA
l
1ΩβAγdΩAG 2121221

2 === . (2.15) 

Přitom podle rovnice (2.6) platí, že prostorový úhel dΩ1, pod nímž je ze středu P otvoru 
dA2 vidět otvor dA1 je roven dΩ1 = dA1.cosγ.l-2 a dále, že prostorový úhel dΩ2, pod nímž je ze 
středu O otvoru dA1 vidět otvor dA2 je roven dΩ2 = dA2.cosβ.l-2.  

Jednotkou jasu je kandela na čtvereční metr (cd·m-2). Pro jas LOP svazku paprsků 
sbíhajících se v prostorovém úhlu dΩ1 z plošky dA1 do bodu P vyplývá z rovnice (2.14) 
a (2.15) výraz 

 N
OP

1 1 1

dd
d d cos d

2 EΦL
Ω A Ωβ

= = . (2.16) 

V rovnici (3.26) dEN značí normálovou osvětlenost. 
 

2.1.7 Osvětlenost rovinné plochy 
 

Rozbor prostorových vlastností osvětlení lze v určitých případech omezit na zkoumání 
rozložení světelného toku na některé vodorovné ploše. Modelovým přijímačem záření je pak 
rovinná ploška (umístěná v pracovní rovině v okolí uvažovaného bodu pole), jejíž rozměry 
jsou zanedbatelné ve srovnání se vzdáleností zdroje od daného bodu pole. Střední hodnota 
osvětlenosti zmíněné plošky je rovna plošné hustotě světelného toku dopadajícího na tuto 
plošku. 

Osvětlenost v daném bodě určité roviny ρ je dána součtem dílčích osvětleností 
odpovídajících jednotlivým zdrojům, které rovinu z přilehlého poloprostoru osvětlují. 
Předpokládá se, že pole jednotlivých zdrojů charakterizují dílčí světelné vektory o velikosti 
dε = LυζdΩυζ. Svírá-li dílčí světelný vektor se směrem normály k osvětlované rovině ρ úhel β 
pak je možné pro výslednou osvětlenost Epρ v bodě P obecně položené roviny ρ odvodit 
integrační rovnici ve tvaru 

   
4 2

P
0 0 0

cos d cos sin d dE L Ω L
π π π

ρ ϑζ ϑζ ϑζ
ζ ϑ

β β ϑ ϑ ζ
= =

= =∫ ∫ ∫ . (2.17) 

I když je integrace naznačena v mezích celého prostoru, hodnotu osvětlenosti Epρ 
s ohledem na rovinný charakter přijímače ovlivní pouze zdroje umístěné v poloprostoru 
přilehlém k přijímací ploše. 
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3 Principy numerického modelování a analýzy světelných 
zdrojů 

3.1 Metoda elementárních zobrazení 
3.1.1 Princip metody elementárních zobrazení 

 
Reflektory vytvářejí obraz světelného zdroje, který je určen rozměry, tvarem 

a vzájemnou polohou světelného zdroje a reflektoru. Přímá úloha výpočtu reflektoru spočívá 
v hledání svítící plochy reflektoru. Pomocí této úlohy se dá vyjádřit svítivost svítidla nebo 
intenzita osvětlení na předpokládané rovině. Existuje i opačná metoda, při které pro vybraný 
světlený zdroj, podle křivky svítivosti nebo hodnot intenzity osvětlení na předpokládané 
rovině, hledáme rozměry a tvar svítidla. Tyto úlohy lze řešit metodou elementárních 
zobrazení. Dle této metody svazek světelných paprsků reflektorové plochy pokládáme za 
souhrn všech světelných svazků vycházejících ze světelného zdroje a odrazených na 
reflektorové ploše. Orientace elementárních zobrazení v prostoru je určena směrem jejich 
středového světelného paprsku, který zjistíme z průběhu středových světelných paprsků  
v meridiánové a ekvatoriální rovině (sférická souřadnicová soustava). Na určení orientace 
svazku světelných paprsků odražených bodem M reflektorové  plochy, budeme používat 
dvojice úhlů (φ, ψ) a (α, β). Studium elementárního zobrazení v prostoru je obtížné, proto se 
zavádí pojem stopy elementárního zobrazení na zobrazovací rovině. Z Obr. 4 a) vyplývá, že 
při fotometrické vzdálenosti má stopa elementárního zobrazení nekonečně lineární rozměry. 
V důsledku toho se určuje stopa elementárního zobrazení na zobrazovací rovině úhlovými 
rozměry (obr. 4 b a c). 

 
Obr. 4 a) Svazek světelných paprsků svítícího tělesa kulového tvaru, 

b) c) řez elementárního zobrazení v meridiánové rovině 
 
Výpočet svítící plochy reflektoru tedy spočívá v hledání efektivních elementárních 

zobrazení. Jak bylo uvedeno, tuto úlohu umíme řešit na zobrazovací rovině. V takovém 
případě na zobrazovací rovinu promítáme 

a) dolní nebo horní poloprostor se středem ve světelném středu svítidla.  
b) reflektorovou plochu tvoří polární souřadnice α, β stop středových paprsků. 
c) svazek paprsků reflektorové plochy se skládá ze stop elementárních zobrazení se 

středy zobrazenými jako stopy středových paprsků. 
d) svítící reflektorovou plochu tvoří souhrn stop středových paprsků efektivních 

elementárních zobrazeních, jejichž paprsky procházejí obrazem v uvažovaném 
směru. 
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Na výpočet plochy reflektoru se použije vztah: 

AKA ⋅= αα , (3.1) 

 kde Kα je poměrná velikost svítící plochy reflektoru v daném směru a A je velikost 
dané reflektorové plochy. 
 

 
Obr. 5 Obraz reflektorového pásu (a) na zobrazovací rovině (b) 

 
Obr. 6 Svazek světelných paprsků reflektorového pásu pro svítící těleso kulového tvaru  

 

3.1.2 Vrcholové úhly elementárních zobrazení 
 

Úhlové rozměry stopy elementárních zobrazení na zobrazovací rovině se rovnají 
vrcholovým úhlům svazku světelných paprsků vycházejících ze světelného zdroje a vrcholem 
v bodě M reflektorové plochy (obr. 4 a). Na určení těchto úhlů elementárních zobrazení je 
třeba znát rozměry svítícího tělesa světelného zdroje a reflektoru. Elementární zobrazení 
svítícího tělesa kulového tvaru tvoří kruhový kuželový prostor. V meridiánové a sagitální 
(rovnoběžné) rovině svírá osa tohoto prostoru s přímkami, které ho vytvářejí, shodné 
vrcholové úhly 

2
arcsin d

r
ξ ⎛ ⎞= ⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

, (3.2) 

 kde d je průměr světelného zdroje, r je vzdálenost středu světelného zdroje od bodu M, 
na kterém se na reflektorové ploše paprsky odráží. 
 Pro svítící tělesa kotoučového a anuloidového tvaru je výpočet vrcholových úhlů 
obdobný. U ostatních tvarů je výpočet složitější, neboť jejich rozměry v ose x a z se liší. 
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Obr. 7 Vrcholové úhly elementárního zobrazení svítícího tělesa kulového tvaru 

3.1.3 Všeobecný vztah pro výpočet svítivosti reflektorového pásu 
 

Svítivost rotačně souměrného reflektoru v daném směru se vypočítá ze vztahu 

∑
=

∆=
n

i
iII

1
,αα , (3.3) 

 kde ∆Iα,i je svítivost i-tého  reflektorového pásu v daném směru a n je počet pásů 
rotačně souměrného reflektoru. Počet pásů rotačně souměrného reflektoru volíme tak, aby 
dělícím bodům odpovídaly vrcholové úhly elementárních zobrazení, které se neliší od střední 
hodnoty reflektorového pásu více než ±5%. V takovém případě se svítivost i-tého 
reflektorového pásu v daném směru vyjádří 

 )cos(,,, iiiii AKLI Θ⋅∆⋅⋅=∆ ααα , (3.4) 

 kde Lα,i je jas i-tého reflektorového pásu v daném směru, Θi je úhel který svírá normála 
svítící plochy i-tého reflektorového pásu s daným směrem, ∆Ai je plocha i-tého 
reflektorového pásu a Kα,i je činitel i-tého reflektorového pásu. Ze vztahu (3.19) vyplývá, že 
svítivost každého pásu rotačně souměrného reflektoru v daném směru závisí na velikosti 
reflektorového pásu ∆A, průměru svítící plochy reflektorového pásu do daného směru 
a nakonec na jasu svítící plochy reflektorového pásu Lα. Velikost plochy reflektorového pásu 
se vyjádří 

ϕϕπ
ϕ

ϕ

d´sin2
1

22∫
−

+⋅⋅⋅⋅=∆
i

rrrA , (3.5) 

 kde r je rovnice dané reflektorové plochy, r´je derivace rovnice r. Za r´se dosadí 

d tan d
2

r
r

ϕ α ϕ±
= , (3.6) 

 po úpravě  se získá výraz 

ϕϕπϕ
αϕ
ϕπ

ϕ

ϕ

ϕ

ϕ
∫∫
−−

⋅⋅=
±

⋅
⋅⋅=∆

i

i

i

i

rA
11

)df(2d

2
cos

sin2
2

. 
(3.7) 

 Jedna z nejjednodušších přibližných metod výpočtu hodnoty integrálu (3.7) spočívá 
v tom, že se funkce f(φ) na intervalu <φi-1,φi> náhradí polynomem nultého stupně a plocha 
útvaru ohraničeného shora f(φ) se považuje za stejně velkou, jako plocha obdélníku 
ohraničeného shora přímkou procházející bodem ))(,( ϕϕ f . Dostane se upravený výraz 

d

x 

z 

φ 

ξ ξ ξ ξ 

h 

n 

0
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2
cos

sin2
2

αϕ
ϕϕπ

±
∆⋅⋅⋅⋅

=∆
rA , 

(3.8) 

 kde za αϕ,,r  dosadíme střední hodnoty reflektorového pásu. Přitom nepřesnost 
numerického výpočtu hodnoty integrálu (3.7) vyjádří 

)(
12

3

ϕϕε f∆
= , (3.9) 

 kde )(ϕf je druhá derivace funkce f(φ). Nepřesnost numerického výpočtu hodnoty 
integrálu (3.7) nepřevyšuje ±3%. Přesnější výsledky přináší Simpsonův vzorec. V tomto 
případě se funkce f(φ) aproximuje polynomem druhého stupně. Je třeba říci, že vztah (3.8) 
vyhovuje požadavkům praxe.  

 
Obr. 8 a) Výpočet velikosti plochy reflektorového pásu, b) sférický trojúhelník 

 
 Předpokládejme, že velikost svítící plochy reflektorového pásu v meridiánové rovině 
je ∆φ a v ekvatoriální rovině odpovídá úhlu 2ψα. Úhel 2ψα je shodný s úhlem 2βα, který 
určujeme na zobrazovací rovině. V takovémto případě velikost průmětu svítící plochy 
reflektorového pásu do daného směru se vyjádří 

ψϕϕ
ϕ

ϕ

ψ

ddcos)(
1 0
∫ ∫
−

⋅Θ⋅⋅=∆
i

i

a

fA , (3.10) 

 kde cos Θ se dá zjistit ze sférického trojúhelníku Obr. 8 b. 

ψδαδα cossincoscoscos ⋅⋅+⋅=Θ cinpp , (3.11) 

 kde δ je úhel, který svírá normála reflektorového pásu s optickou osou svítidla. 

ϕ
ψ
ψ

δαδαϕψ
ϕ

ϕ α

α
αα d

sin
sinsincoscos)(2

1

∫
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅+⋅⋅⋅⋅=∆

i

ppfA . (3.12) 

 Po numerickém integrování dostaneme 

*cosΘ⋅∆=∆ AAα , (3.13) 

 kde pro cos Θ* platí  

α

α

ψ
ψ

δαδα
sin

sinsincoscoscos * ⋅⋅+⋅=Θ pp . (3.14) 

 Po vyčíslení, se za δ dosadí střední hodnota reflektorového pásu  

2
αϕδ ±

= . (3.15) 

f(φ) 

φi-1 φ 
_ φi 

ψα 

δ 

αp 
θ 

a) b) 



Numerické modelování speciálního zdroje s LED 

 11

 Pro některé hodnoty ψα se použije vztah 

)cos( pAA αδα ±⋅∆=∆ . (3.16) 

 Tento vztah platí v případě, když 

)0(tj.,1
sin

nebo)(tj.,0
sin

==== α
α

α
α

α

α ψ
ψ
ψ

πψ
ψ
ψ

. (3.17) 

 Z předcházejícího vyplývá, že jas svítící plochy reflektorového pásu v daném směru 
můžeme odvodit z indikatrixu rozptylu v různých bodech svítícího tělesa světelného zdroje. 
Například pro zvolený bod M reflektorového pásu zjistíme velikost úhlů přímek, přiřazených 
bodem plochy svítícího tělesa s normálami dané plochy v těchto bodech. Na základě 
vyznačených úhlů stanovíme pomocí tabulek nebo diagramů indikatrixu rozptylu hodnoty 
jasu v daném směru v bodech plochy svítícího tělesa světelného zdroje.  
 
 
 

3.2 Ray – tracing (sledování paprsku) 
3.2.1 Zpětné sledování paprsku 

 
Zpětné sledování paprsku (backward raytracing) patří mezi velmi používané metody 

k výpočtu rozložení jasu v interiéru. Metoda zpětného sledování paprsku se  postupně vyvíjela 
a zdokonalovala, v polovině 80. let představovala jeden z hlavních nástrojů pro vizuální 
modelování realistických scén v počítačové grafice. Metoda je založena na principu zpětného 
sledování světelného paprsku od pozorovatele ke zdroji světla. Světelné paprsky vysílané od 
pozorovatele jsou nositeli elementárních světelných zdrojů. Vzhledem k tomu, že se odráží od 
různých povrchů v interiéru, lze stanovit jas těchto povrchů. Paprsek na své dráze postupně 
ztrácí svoji intenzitu v důsledku odrazu, postupu nebo pohlcení. Jeho dráha je tedy sledována 
jen do takové vzdálenosti od pozorovatele, dokud má paprsek ještě určitou intenzitu, která je 
větší než prahová. Výhodou metody zpětného sledování paprsku je možnost provádět 
světelně-technické výpočty pro interiéry se značně komplikovanou geometrií. Tvar ploch, ze 
kterých je interiér tvořen, může být přitom velmi obecný a nemusí se omezovat jen na rovinné 
plochy. Mezi hlavní nevýhody metody zpětného sledování paprsku patří však její samotná 
podstata. Sledujeme-li paprsek jdoucí směrem od pozorovatele, pak při každém jeho odrazu 
od předmětu musíme sledovat paprsků více, což je ale výpočetně velmi obtížné. Proto se 
zpětné sledování paprsku omezuje na zákony paprskové optiky. To znamená, že například při 
odrazu světla se sleduje pouze zrcadlově odražený paprsek. I přes tento základní nedostatek 
existuje celá řada programových nástrojů pro výpočet osvětlení interiéru. Nevýhoda sledovat 
všechny odražené paprsky je zde zčásti kompenzovaná sledováním většího množství náhodně 
vybraných odražených paprsků. Výběr se nejčastěji provádí metodou Monte-Carlo.   

3.2.2 Dopředné sledování paprsku 
 
Tato metoda se vyvinula později než metoda zpětného sledování  paprsku. Její základ 

spočívá ve sledování paprsku  směrem od zdroje k pozorovateli. I když základní princip 
metody je fyzikálně správný, opět je velmi obtížné sledovat všechny paprsky. Proto se i zde 
při výběru odražených paprsků používá metoda Monte Carlo. 
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3.2.3 Algoritmus metody sledování paprsku 
 

Algoritmus této metody má zřetelně rekurzivní charakter. Po dopadu na libovolné těleso 
ve scéně je určen nový směr sledování paprsku a výpočet se opakuje. Barevné složení 
původního paprsku však můžeme určit teprve poté, kdy jsou zjištěny údaje o dílčích 
paprscích. Princip metody vidíme na obr. 9 . 

 
 

R0 
Primární 
paprsek 

Plocha obrazovky P – vyhodnocovaný 
pixel 

L2 

L3 

L1 

A B 

A´ 

R1 

R2 

R3 R4 

 
Obr. 9 Princip metody sledování paprsku 

 
 Paprsek R3 nese informaci o barvě B a může tak vytvořit zrcadlový obraz tohoto tělesa 
na tělese A. Světelný model použitý pro výpočet intenzity světla na povrchu tělesa má tvar 

trtrrtartdrtsrtvrt EEEEEE ++++= , (3.18) 

 kde Evrt je intenzita světla na povrchu tělesa, Esrt je známá složka pro zrcadlové 
osvětlení světelných zdrojů, Edrt je známá složka pro difúzní osvětlení světelných zdrojů, Eart 
známá složka intenzity pro okolní osvětlení světelných zdrojů, Errt je složka intenzity světla 
odraženého paprsku, Itrt je složka intenzity světla lomeného paprsku. Konkrétní zdroj světla se 
do vzorce zahrnuje pouze tehdy, dorazí-li k němu stínový paprsek. Pro Errt platí 

Rrtsrtrrt ErE ⋅= , (3.19) 

 kde rsrt je koeficient zrcadlového odrazu, ERrt je intenzita zrcadlového odrazu. 
 

Sledování bývá ukončeno v následujících případech: 
1. paprsek opustí scénu, 
2. paprsek dopadne do zdroje světla, 
3. po N odrazech a lomech, 
4. po uražení mezní vzdálenosti. 

3.2.4 Nevýhody metody sledování paprsku 
 

Všechny metody založené na sledování paprsku se vyznačují následujícími nedostatky: 
- je velmi obtížné sledovat všechny odražené paprsky. 
- výpočet interreflexe světla mezi jednotlivými plochami, které tvoří interiér, je 

touto metodou neproveditelný, přitom při výpočtu má velkou váhu. 
- výpočet vržených stínů je nepřesný. Stíny jsou vždy vypočteny jako ostré. Při 

difúzním osvětlení (zatažená obloha) však hranice vržených stínů není zřetelná. 
 
Všechny nedostatky jsou dány fyzikální podstatou metody, která předpokládá, že 

uzavřený prostor obsahuje jen reflexní plochy. V řadě aplikací (např. strojírenství), kde se 
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zobrazují technické povrchy (např. lesklé kovové plochy), je kontrastní obraz vítaný a dobře 
odpovídá objektivní skutečnosti. Pro uzavřené prostory s opticky difúzními plochami, které 
jsou osvětleny plošnými zdroji světla, však zpětné sledování paprsku nedává dobré výsledky. 

 

3.3 Metoda Radiozity (vyzařování) 
 

Již v 50. letech se vyzařovací metodou zabývali Prof. Moon a Dr. Spencerová. V jejich 
terminologii měla metoda název interreflexní metoda. Systém interreflexních rovnic, který je 
podstatou vyzařovací metody, řešili autoři ručně. Výslednou ,,vizualizaci“ potom provedli 
vystřihováním ploch z barevného papíru odpovídajícího jasu a jejich následným lepením na 
podklad. V polovině 90. let přišla Goralová s novým přístupem k výpočtu osvětlení, který se 
nazývá vyzařovací metoda. Goralová ve své práci vychází z termodynamického modelu 
popisujícího přenos tepla zářením. Předpokládá se, že posuzovaný prostor je energeticky 
uzavřený a všechny plochy v něm jsou ideální difúzní primární nebo sekundární světelné 
zářiče, případně mohou být kombinací obou. Analogie mezi přenosem tepla a mezi šířením 
světla vedla k rozvoji této metody i v oblasti počítačové grafiky a dnes již existuje celá řada 
knižních publikací. Vyzařovací metoda je také součástí standardních pojednání o světelné 
technice. Vyzařovací metoda má vzhledem k metodě sledování paprsku několik výhod. 
Nejdůležitější je, že se zakládá na fyzikálním popisu probíhajících jevů a ne na pouhých 
empirických vztazích. Použije-li se k realistickému ztvárnění scény v počítačové grafice, pak 
jsou její výsledky vynikající. To se týká zejména věrného podání vržených stínů, jejichž 
hranice volně přechází do osvětlených míst. Podání barev je také věrnější. Pro účely světelné 
techniky je výhodná zejména možnost definovat plošné zdroje světla. Typickým zástupcem je 
obloha, která ve výpočtu denního osvětlení interiéru hraje klíčovou roli. Mezi důležité 
vlastnosti vyzařovací metody patří skutečnost, že pro daný tvar posuzovaného interiéru stačí 
vyčíslit konfigurační faktory pouze jednou. Změní-li se optické vlastnosti jednotlivých ploch 
nebo zdrojů světla, pak se již řeší soustava interreflexních rovnic a její řešení při současné 
výpočetní síle nečiní žádné potíže. Zůstanou-li odrazivosti ploch neměnné a mění se pouze 
vlastnosti a poloha světelných zdrojů, pak lze pomocí malé úpravy provést výrazné 
zefektivnění rychlosti výpočtu soustavy interreflexních rovnic. 

3.3.1 Princip metody vyzařování 
 

Základním geometrickým prvkem této metody je plocha, která dokáže světelnou energii 
přijímat, odrážet a vyzařovat. Předpokládá se energeticky uzavřená scéna, všechny zdroje 
světla jsou součástí scény a zdroje mimo scénu nemají na světelné poměry uvnitř scény žádný 
vliv. (Při optimalizaci výsledků lze samozřejmě posléze světelný šum těchto zdrojů do 
výpočtu zahrnout, aniž bychom museli měnit původní předpoklad o uzavřenosti scény.) 
Zkoumá se, jak se šíří světelná energie ze zdrojů na ostatní plochy a jak se po odrazu světlo 
šíří dalšími směry. Na všechny plochy na scéně se nahlíží jako na zářiče, které vyzařují buď 
světlo vlastní nebo odražené. Vyzářená energie Bi plochy i se vyjádří 

iiii HpEB ⋅+= , (3.20) 

kde Bi je energie vyzářená plochou i, Ei je vlastní záření (pro zdroje ≠ 0), pi je koeficient 
odrazu (odpovídá v osvětlovacím modelu rdrt) a Hi je přicházející energie, pro jejíž výpočet je 
důležitá vzájemná poloha ploch a jejich velikost. 
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Obr. 10 Energetické poměry na ploše 

 
Celková energie dopadající na plochu i s plošným obsahem Ai je rovna součtu 

příspěvků energií od všech Ni ostatních ploch a vyjádří se 

∑
=

⋅⋅=⋅
Ni

j
ijjjii FABAH

1
, (3.21) 

kde Fij je konfigurační faktor vyjadřující vzájemné prostorové uspořádání ploch i a j. 
Pokud plocha j leží tak, že žádná z jejích částí vyzářené energie nedopadá na plochu i, je 
Fij = 0, jinak má Fij nezápornou hodnotu menší nebo rovnu 1. Po dalších úpravách rovnic 
(3.20) a (3.21) platí pro vyzářenou energii vztah 

i

N

j
jjii EABpB

i

+⋅⋅= ∑
=1

. (3.22) 

Pro vyzářenou energii na všech Ni ploch se vytvoří soustava Ni lineárních rovnic 
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. (3.23) 

 
Soustava se řeší pro neznámé hodnoty Bi, které se dále využijí pro závěrečný výpočet 

osvětlení plochy i. Matice je diagonálně dominantní a řeší se zpravidla Gauss-Seidlovou 
metodou. Konfigurační faktor se z obr. 11 vyjádří 

∫ ∫
ΦΦ

==
i jA A

ji
ij rA

FF ji2dAdA dAdA
coscos1

ji π
. (3.24) 

 

 
 

Obr. 11 Určení konfiguračního faktoru Fij 

  
Zjednodušené určení konfiguračního faktoru spočívá v nahrazení integrálu součtem 

plošek sítě, tzv. polokrychle a tím řešení částečně přejde v metodu konečných prvků (MKP) 
a zavádí se zejména z důvodu omezení počtu výpočetních operací. Při rozdělení plochy na síť 
s konečným počtem prvků lze ovlivnit a tím i zkrátit či prodloužit řešení v závislosti na 
požadované přesnosti řešení. 

i-tá 
plocha 

Hi – dopadající 
        energie 

Bi – vyzářená 
        energie 

dAi 

dAj 

iN  jN  Φi 
Φj 
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Obr. 12 Zjednodušené určení konfiguračního faktoru Fij pomocí MKP 

3.3.2 Výhody metody Radiozity 
 
Vyzařovací metoda umožňuje odstranit principiální nedostatky metody zpětného 

sledování paprsku. Nemožnost nalezení všech světelných paprsků, které projdou prostorem 
řeší ,,sledováním“ světelného toku po jeho dráze od zdrojů světla. Pro difúzní charakter 
odrazných ploch používaných ve světelné technice je nasazení vyzařovací metody vhodné. 

 

3.4 Metoda konečných prvků 
3.4.1 Úvod 

 
Metoda konečných prvků je účinná metoda k řešení všech okrajových  úloh inženýrské 

praxe, popsaných diferenciálními rovnicemi.  Byla vyvinuta s nástupem nové moderní 
výkonné počítačové techniky. Podobně jako u MKD, se tato metoda zavádí tam, kde se 
počítají pole, uzly a uzlové potenciály. Uzly však mohou být v oblasti rozloženy 
nerovnoměrně a mohou tak sledovat tvar hraničních ploch. V místech kde se očekává prudká 
změna pole, se zavede větší hustota sítě. Stejně jako v MKD se sestaví soustava rovnic pro 
neznámé uzlové potenciály. Koeficienty matice soustavy  a pravých stran se nepočítají 
z diferencí, nahrazujících derivace, ale jako integrály přes elementární plošky nebo objemy, 
v jejichž vrcholech jsou uzly. Tyto elementární útvary jsou nazývány konečné prvky a mohou 
nabývat tvaru lineárního a parabolického trojúhelníka nebo čtyřúhelníka. Dále se používají 
ještě prostorové elementární prvky a ty mají tvar čtyřstěnu, pětistěnu a šestistěnu. 

 

 
Obr. 13 a) rovinné prvky    b) Uzly na síti konečných  

1 

2 

3 

1 2 

3 
4 

plocha j 
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z 
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3.4.2 Postup při aplikaci MKP 
 

1. Generace sítě prvků s uzly. 
2. Aproximace potenciálu na jednotlivých prvcích z uzlových hodnot. 
3. Dosazení zvolené aproximace do diferenciální rovnice nebo jejího ekvivalentu a 

sestavení soustavy rovnic pro neznámé. 
4. Vyřešení soustavy. 
5. Zpracování dodatečných požadavků – výpočet dalších veličin a zobrazení výsledků. 
 
 

 
Obr. 14 Elementární prostorové prvky 

 
 

3.4.3 Generace sítě prvků 
 
Ke generaci sítě prvků 2D úlohy postačí zadat 4 úsečky (větve) které uzavírají 

zkoumanou oblast. Každá větev je určena počátečním a koncovým uzlem, počtem uzlů na 
větvi a parametrem, předepisujícím nelinearitou dělení. Počet uzlů na jednotlivých větví může 
být různý. Nelinearita se volí tak, aby v okolí, kde se očekávají největší změny průběhu bylo 
nejhustší dělení. Okrajové větve se volí tak, aby jim bylo možno později přiřadit okrajové 
podmínky. Část programu generující síť se nazývá generátor sítě. Generátory 2D sítí jsou 
poměrně jednoduché a málokdy dochází k jejich zhroucením. Naproti tomu generátory 3D sítí 
jsou velice dlouhé a složité. V jednodušším případě se generují tažením 2D sítě podél některé 
z os. 

3.4.4 Princip aproximace potenciálu na prvcích v 1D úloze 
 
Metoda konečných prvků používá velmi jednoduchý, avšak ne zcela obvyklý princip 

aproximace hledané funkce. Z matematiky známe rozvoj funkce v Taylorovu řadu, 
z odborných předmětů i rozvoj ve Fourierovu řadu. Nevýhoda těchto aproximací je, že při 
zvyšování stupně tyto aproximace oscilují. Metoda konečných prvků je založena na využití co 
nejnižšího stupně aproximace. Tedy vybrat takový stupeň polynomu, který po dosazení do 
příslušné diferenciální rovnice představuje ještě netriviální řešení. Postačí nám rovnice 2. řádu 
s lineární aproximací. MKP nevyužívá aproximaci polynomy vyšších řádů na dlouhém 
intervalu, ale naopak na mnoha malých intervalech lineární nebo nanejvýš kvadratickou 
aproximací. Z toho také vyplývá, že přesnější výsledek MKP můžeme dosáhnout záměnou 
lineární aproximace kvadratickou nebo hustším dělením sítě prvků.  

 
Více informací o řešení světelné úlohy pomocí této metody je možno najít v literatuře 

[4] a [6]. 
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4 Vlastnosti LED a světelného zdroje 
4.1 Vlastnosti LED světelného zdroje 

Speciální světelný zdroj, který bude modelován a následně ověřen měřením se skládá ze 
speciálních výkonových LED LUXEON LXK2-PW14-U00 firmy Philips Lumileds Lighting 
Company. Jedná se o diody, které se řadí mezi nejvýkonnější LED emitujících bílé světlo. 
 

 
Obr. 15 LED LUXEON LXK2-PW14-U00 – zdroj [2] 

 
Jejich výkon je přibližně 5W a dodávají světelný tok ΦV dosahující hodnoty až 130 lm při 
proudu 1500 mA. Životnost součástky se odhaduje na 50 000 provozních hodin do poklesu 
svítivosti na 70% své původní hodnoty. LED vyzařují bílé světlo, jehož spektrum je podobné 
dennímu světlu (obr. 16). Polovodičový přechod sám osobě vyzařuje světlo modré barvy 
okolo 440 nm, které je na bílé přeměněno vrstvou směsného luminoforu, naneseného na 
monokrystalu diody. Na obr. 17 vidíme směrovou vyzařovací charakteristiku LED, která 
značně vyzařuje do prostoru a její světelný tok můžeme upravit kolimátorem (obr. 18). Tímto 
činem se dosáhne lepšího směrování světelného a efektivnějšího osvitu požadující plochy. Na 
světelný tok má také velký vliv teplota jádra LED, který se vzrůstající teplotou lineárně klesá. 
Podobnou závislost má také na řídícím proudu, ale zde se světelný tok se vzrůstajícím 
proudem zvyšuje. Další vlastnosti těchto led jsou uvedeny v literatuře [2].  

 

 
 

Obr. 16 Spektrální charakteristika bílých LED LUXEON uváděná výrobcem – zdroj [2] 
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Obr. 17 Úhlové rozložení vyzařované intenzity světla LED LUXEON LXK2-PW14-U00 

uváděná výrobcem – zdroj [2] 
 

 
Obr. 18 Kolimátor pro LED – zdroj [2] 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 19 Úhlové rozložení vyzařované intenzity LED LUXEON s kolimátorem – zdroj [2] 
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4.2 Konstrukce a vlastnosti světelného zdroje 
 
Speciální světelný zdroj je složen již z výše zmíněných výkonných LED typu LUXEON 

LXK2-PW14-U00 a kolimátorů typu LXHL-NX05. Světelný zdroj obsahuje 27 sloupců po 
8 LED. Celkem je tedy složen ze 27×8 = 216 LED. Na Obr. 20 vidíme napájecí zdroj 
a masivní chlazení, které odvádí tepelné ztráty z LED. 

 

 
Obr. 20 Speciální světelný zdroj – napájecí zdroj a chlazení 

 

 
Obr. 21 Speciální světelný zdroj -  LED a kolimátory 

 
 
Jak lze postřehnout z obr. 22, každý sudý sloupec je posunut o 34 mm oproti lichým 

a LED se tak vlastně dostanou do středu čtverců vzniklého z lichých sloupců (obr. 23). Je to 
z důvodu základní optimalizace zvlnění intenzity světla na ploše, které také hodně závisí na 
základním uspořádání LED.  

Speciální světelný zdroj ještě disponuje gradientním řízením intenzity světla, které lze 
řídit od 10 do 100%. Toto řízení se provádí 8 napájecími zdroji. Každý z nich napájí každou 
jednotlivou řadu a velikostí proudu řídí intenzitu světla. Tím je dosaženo, že každá další řada 
vyzařuje s menší intenzitou v závislosti na nastaveném gradientu. 

Na obr. 24 vidíme konstrukci světelné části zdroje a vzájemné postavení LED 
a kolimátoru. Povšimněme si, jak je připájena LED na cuprextit a jak je kolimátor přilepen na 
přední průhlednou desku z polykarbonátu. Na vzájemném postavení LED a kolimátoru bude 
hodně záviset průběh vyzařované intenzity.  
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Obr. 22 Rozmístění LED na desce – pohled ze strany LED 

 

 
Obr. 23 Detailní pohled na rozteč LED 
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Obr. 24 Řez konstrukcí osvětlovací desky 
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5 Postup a popis modelování zdroje s LED 
5.1 Postup při výběru metody 

 
Výběr vhodné metody je velmi důležitý, neboť použitou metodou můžeme ovlivnit 

mnoho parametrů výsledku a také složitost a časovou náročnost modelování.  
 
Při výběru metody bychom se měli zamyslet především: 

- kterou veličinu chceme zkoumat 
- na přesnosti požadovaného výsledku 
- jakou plochu či prostor máme zkoumat 
- v jakém programovém prostředí budeme pracovat 
- jaké vnější okolnosti mohou ovlivnit modelování (jiné světelné zdroje, ...)  
- druh světelného zdroje (žárovka, výbojka, ...) 

 
Při výběru vhodné metody bylo pro mě stěžejní že zkoumanou osvětlovanou plochou je 

rovina. Ta je osvětlována pouze LED a žádné jiné vnější zdroje do této plochy nezasahují. 
Dále úkolem práce je rozmístění LED tak, aby bylo dosaženo maximální homogenity světla 
(co možná nejrovnoměrnější rozdělení intenzity světla) na osvětlované ploše. Tedy nás bude 
zajímat pouze intenzita světla E, vzdálenost osvětlované plochy od zdroje a jednotlivé 
rozmístění LED. Dále existuje celá řada programů (MATLAB, ANSYS, ...), kterými je 
možno modelovat a je důležité si vybrat vhodný program hodící se pro danou úlohu. Pro moje 
modelování byl použit první z výše jmenovaných z důvodu již osvojené práce s tímto 
programem. 

 

5.2 Popis použité metody a modelování 
5.2.1 Základní myšlenka použité metody 

 
Při modelování sem vycházel především z možností programového prostředí MATLAB 

a také jsem bral ohled na jednoduchost řešení a přesnost výsledku. Modelování v tomto 
 programu je založeno na známých či změřených parametrech LED. Jedná se hlavně 
o směrovou vyzařovací charakteristiku ze které celé modelování vychází. Protože ve výsledku 
zkoumáme pouze tvar výsledného rozložení intenzity, budeme výsledek charakterizovat 
v relativní míře. Pokud bychom chtěli modelovat na základě směrových charakteristik od 
výrobce, museli bychom charakteristiku přepočítat s upraveným vztahem (2.12). Převést ho 
do relativní míry. Tedy úpravou dostaneme 

 

 
2

p min

max max

cos
E I h
E I h

ρ γ β⎛ ⎞= ⋅ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

, (5.1)

 
kde  Epρ je osvětlenost v bodě P roviny ρ 
 Emax značí maximální intenzitu na rovině ρ vyzářená světelným zdrojem 

 Iγ, Imax označuje svítivost zdroje v daném směru 
 β je úhel který svírá normála roviny se světelným paprskem 

 γ vyjadřuje směr vyzařování 
 h vzdálenost od světelného zdroje  
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Za předpokladu, že je směrová charakteristika od výrobce změřena pro všechny směry 
s konstantní vzdáleností l, bude pak platit vztah (5.2) 
  

 
max max

E I
E I

γ γ= ⋅   (5.2)

a následně upravit na konečný tvar 
 

 
2

min
rel

max

cos
E lE

E l
γ β⎛ ⎞= ⋅ ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
. (5.3)

 
Podle tohoto vztahu (5.3) lze směrovou charakteristiku přepočítat na vztah relativní 

intenzity v závislosti na vzdálenosti od směru s Emax (obr. 25). Tímto způsobem se zbavíme 
jakékoliv závislosti na vzdálenosti v daném směru protože poměr vzdáleností lmin/l ,pro 
příslušný vyzařovací úhle γ, se nemění. Při překrývání průběhů od více LED se  intenzity 
sčítají, což je velmi výhodné a velice to zjednodušuje algoritmus výpočtu.  

Pro co nejefektivnější osvit plochy je nutné použít kolimátor, který slouží k zúžení 
a efektivnějšímu nasměrování světelného toku. Tím se také více zúží výsledná charakteristika 
LED a výsledkem je osvit menší plochy, ale s větší efektivitou. Výsledná osvícená plocha 
ovšem také závisí na vzdálenosti LED od zkoumané roviny. Čím blíže bude LED zkoumané 
rovině, tím menší plochu osvítí a naopak. Průběh vyzařovací směrové charakteristiky je na 
obr. 19. Základem je ještě navíc skutečnost, že charakteristika je rotačně souměrná kolem 
svislé osy o (viz obr. 25), což taky přispívá k usnadnění řešení světelného modelován. Proto 
nám stačí pouze jedna charakteristika, podle které jsme schopni namodelovat celý světelný 
zdroj.  

Dále má na průběh intenzity značný vliv i samotné uspořádání LED. Můžou být 
uspořádány různým způsobem. Záleží na požadovaném výsledku osvětlení. Pro rovnoměrné 
osvětlení je vhodné použít soustavu čtvercového typu (obr. 23) nebo i trojúhelníkového typu. 
Především by měla soustava vykazovat jistý symetrický charakter. 

 

 
Obr. 25 Změna charakteristiky se vzdáleností 
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5.2.2 Popis programu a modelování 
 

Postup lze také vyčíst z vývojového diagramu obr. 32. Protože charakteristiky jsou 
velmi těžko matematicky popsatelné, vycházíme vždy z diskrétních hodnot a ty poté 
interpolujeme. Při modelování tedy, jak už je výše uvedeno, vycházíme ze směrové 
vyzařovací charakteristiky jedné LED s kolimátorem, kterou si můžeme sami změřit, nebo 
převzít z katalogového listu výrobce a upravit podle vztahu (5.3). Je také možné si změřit 
průběh intenzity světla na ploše pro známou vzdálenost h a z těchto hodnot potom při 
modelování vycházet. Výsledná charakteristika je tedy takovou obdobou směrové 
charakteristiky a lze ji bez problémů přepočítat na jinou vzdálenost h. Navíc změřením 
odpadá jakékoliv přepočítávání jako u charakteristik výrobce. Průběh takovéto charakteristiky 
lze vidět na obr. 26. V simulaci je využita přepočítaná charakteristika LED udávaná výrobcem 
obr. 19. 

 
Obr. 26 Charakteristika LED pro vzdálenost h=15cm 

 
Nejdříve si vezmeme charakteristiku osvětlení plochy pro vzdálenost hzákl a přepočítáme 

ji podle vztahu (5.4) který jsme získali využitím funkce tan γ a obr. 25 s následným 
porovnáním a vyjádřením x2(k). 

 
zákl

k
k h

hx
x 2)(1

)(2

⋅
= , (5.4) 

kde:  x1(k)… souřadnice s danou velikostí intenzity základní charakteristiky 
 x2(k)… souřadnice přepočítaná na vzdálenost h2    
 hzákl… vzdálenost při měření základní charakteristiky 
 h2   … vzdálenost zkoumané roviny od zdroje 
 k    … číslo vzorku 0 < k < kmax+1  

 
Tímto přepočtením jsme dostali průběh intenzity ve vzdálenosti h od zdroje. 

V následujícím kroku musíme tuto charakteristiku přepočítat (jako bychom ji rotovali kolem 
svislé osy zdroje) do matice o N*N polí (N je liché číslo). K tomu ovšem potřebujeme znát 
vzdálenost dx dvou sousedních políček (všechna jsou stejně vzdálená vůči sousedním). Tato 
vzdálenost navíc musí splňovat podmínku, aby vzdálenost dvou LED byla celočíselným 
násobkem této vzdálenosti, a také charakteristika LED se musí vejít do základní matice N*N. 
Charakteristika LED se do matice vejde tehdy, bude-li vzdálenost dx větší nebo stejná než je 
rozptyl LED (poloměr celkové osvětlené plochy), který podělíme hodnotou (N-1)/2, pro 
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danou vzdálenost. Tuto vzdálenost si určíme jako dxmin a druhou podmínku splníme 
vyřešením rovnice (5.5). 

 round
d d
a ad
x x

⎛ ⎞∆ = − ⎜ ⎟
⎝ ⎠

. (5.5) 

Tato rovnice opět nelze řešit analogicky a pro její vyřešení spočívá v postupném 
zvyšování hodnoty dx (hledáme vyhovující dx), nalezení přechodu přes nulu a vypočtením 
hodnoty ∆d pomocí metody půlení intervalů a porovnání se zadanou přesností ∆d. Konstanta 
a je vzdálenost dvou LED (obr. 23). 

 Po nalezení optimální hodnoty dx můžeme tedy rozpočítat intenzitu do čtvercové 
matice. Každá buňka je definovaná hodnotou xnew a ynew od středu matice. Pro výpočet však 
musíme znát přeponu vzniklého trojúhelníku (obr. 27) (přímá vzdálenost středu matice a 
zkoumané buňky), kterou získáme pomoci Pythagorovy věty. Hodnotu x vezmeme a 
podíváme se do charakteristiky LED jakou velikost intenzity má pro tuto vzdálenost. 
V charakteristice nejsou všechny hodnoty a tak se ty zbývající vypočtou za pomoci kubické 
interpolace dvou sousedních hodnot. Stejným způsobem vypočítáme velikost intenzity i pro 
ostatní buňky. Pokud vzdálenost x pro danou buňku přesahuje oblast charakteristiky LED, tak 
se do buňky vloží nula. Vykreslením matice dostaneme 2D průběh intenzity na ploše pro 
vzdálenost h (obr. 28). 

 
Obr. 27 Přepočítávání intenzity do matice N*N polí 

 

 
 

Obr. 28 Model osvětlení plochy od jedné LED 
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V dalším kroku je potřeba vypočítat velikost celkové matice pro soustavu všech 216 
LED. Všechny hodnoty, které pro tuto operaci potřebujeme, máme zadané (vzdálenost LED, 
posun sudých řad, dx, velikost základní matice počet řádků a sloupců LED). Nyní stačí 
sestavit rovnici která bude brát v úvahu vyjmenované parametry. Pro sestavení můžeme 
využít ilustrativní obr. 29. 

 
Obr. 29 K výpočtu celkové matice a rozmísťování LED do matice 

Podle obrázku si nejdříve rozdělíme LED na liché (červené) a sudé (zelené) sloupce. 
V každém takovémto sloupci je 8 led. Na jednu LED vychází základní matice o velikosti N*N 
buněk a posun LED mezi sebou je 2*dN. Počet polí dN je pro posun sudé řady (posun o počet 
dx), aby se středy LED dostaly přesně mezi čtveřice sousedních LED v lichém sloupci. Tedy 
ve směru y potřebujeme počet buněk (NLEDY-1)*2*dN+N+dN a ve směru x jich 
potřebujeme (NLEDX/2)*2*dN+N. NLEDY a NLEDX je počet LED ve směru osy x a y. Celá 
matice se sestaví a vyplní počáteční hodnotou 0 příkazem:  
 

ZMATICE=zeros((NLEDY-1)*2*dN+N+dN,(NLEDX/2-1)*2*dN+N). 
  

Nyní, když máme celou matici nachystanou, můžeme přistoupit k umísťování 
jednotlivých 2D charakteristik do této matice. K této představě nám taktéž poslouží obr. 29. 
Nejprve začneme umístěním první liché matice, která se přičte do celkové matice od počátku 
souřadnic, pak první sudá matice (na novou počáteční souřadnici kx i ky o hodnotě 1+dN). 
Potom se již matice přičítají až do konce cyklu, po vzdálenosti 2*dN. Takhle se postupně 
postupuje až dosáhneme všech řádků. V Matlabu nejdříve vyznačíme pole, do kterého chceme 
přičítat základní 2D matici. Např. ZMATICE(1:N,1:N) = ZMATICE(1:N,1:N)+znew*K. 
Takto přičteme do celkové matice ZMATICE základní 2D charakteristiku znew. Konstanta K 
nám udává s jakou váhou ji přičítáme podle zvoleného gradientu. Tuto konstantu vypočítáme 
K=K-1/NLEDY*G/100. G je gradient a zadává se v %. Na počátku je K = 1, s každým dalším 
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řádkem se zmenší intenzita o proti původnímu o 1/NLEDY*G/100 (obr. 30). Pokud tedy již 
máme do celkové matice připočítány a rozmístěny všechny LED, stačí vypočítat příslušné 
souřadnice x a y v metrech (dx*kx) a vykreslit charakteristiku. 

 
Obr. 30 Gradientní růst intenzity na ploše, osvětleno 216 LED  

Nadstavbou celého programu je ještě optimalizace vzdálenosti h, která má za úkol najít 
takovou vzdálenost h, při které dosáhneme nejlepší homogenity rozložení intenzity světla. 
Proces optimalizace je založen na iteračním postupu. Nejprve je zadán interval h, který je 
rozdělen do určitého počtu kroků (lze libovolně nastavit). Pro každou z hodnot h v tomto 
intervalu je vypočtena celá 2D intenzita osvětlení. V osvětlené ploše je nalezen střed a z něj 
vybrána plocha velikosti 51×51 buněk; pro tuto oblast je nalezena maximální a minimální 
hodnota intenzity a vypočten rozdíl, který reprezentuje nehomogenitu osvětlení. Výsledek se 
uloží do vektoru společně s odpovídající vzdáleností hn. Po skončení výpočtu se vybere ta 
z hodnot hn, pro kterou je nehomogenita osvětlení nejmenší. Poté se pro další iterační postup 
vybere interval <hn-1 , hn+1> a výpočet se opakuje. Iterační proces optimalizace vzdálenosti h 
je ukončen, když krok vzdálenosti klesne pod hodnotu ∆h = 0,01 mm. 

Tento postup optimalizace byl použit z toho důvodu, že pokud by se do programu 
zařadila jiná charakteristika (širší nebo s více vrcholy), mohla by obsahovat více minim 
a výpočet by nemusel konvergovat k optimálnímu řešení. 

 

 
Obr. 31 Velikost nehomogenity osvětlení v závislosti na vzdálenosti h 
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Obr. 32 Vývojový diagram programu pro simulování světelného zdroje 

Po skončení popsané iterační optimalizace program dospěje k optimální hodnotě hopt, 
pro kterou opět znovu vykreslí charakteristiku osvětlení, teď již s nejmenším zvlněním. Celá 
optimalizace je animovaná z důvodu možného zásahu obsluhy, jako je změna mezí 
optimalizace atd. V programu lze také z důvodu zkrácení doby výpočtu optimalizaci zakázat. 
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Z grafu obr. 31 je vidět, že nehomogenita klesá s rostoucí vzdáleností h zdroje od osvětlované 
plochy, minima dosahuje při h = 340 mm a poté opět roste. Důvodem je, že při větších 
vzdálenostech h se celková charakteristika začne čím dál víc zaoblovat, což už ovšem nemusí 
být efektivní v poměru osvícená plocha a optimalizace. Program ještě vypíše nejdůležitější 
údaje ze simulace na příkazovém řádku Matlabu. 
 

5.2.3 Výsledky modelování 
 

Charakteristika LED (obr. 33) se v závislosti na vzdálenosti mění a tvoří základ celého 
modelování a taktéž nese největší díl na přesnosti výsledku. Protože je v relativní míře, to jest 
všechny hodnoty vyděleny nejvyšší hodnotou, vyjadřují hodnoty relativní intenzity na 2D 
modelech násobek maximální relativní intenzity, kterou by na této vzdálenosti h vytvořila 
jedna samotná LED (s maximem jedna). Pokud chceme změnit referenční úroveň na 
maximální hodnotu relativní intenzity soustavy LED, pak postupujeme obdobně. Nalezneme 
maximum a podělíme jím celý model. Takto dostaneme model jakoby jsme ho změřili. 

 
Obr. 33 Průběh charakteristiky relativní intenzity LED pro vzdálenost roviny h = 20cm 

 
Na obr. 34 vidíme model osvětlení roviny jednou LED, vypočítaný z charakteristiky 

výrobce. Pro vzdálenost 20 cm vidíme, že nám ozařuje kruhovou plochu do průměru přibližně 
20 cm. Skládáním LED podle základní struktury do vzdálenosti diod 32,5 mm a sčítáním 
překrytých částí nám vznikne 2D průběh osvětlení plochy všemi 216 LED na obr. 35. Lze 
pozorovat, že průběh je pro tuto vzdálenost hodně zvlněný na rozdíl od průběhu na obr. 37, 
u kterého je použita jiné LED se širší charakteristikou. Na obr. 36 vidíme již optimalizovaný 
průběh pro největší dosažitelnou homogenitu a to lepší než 4 % pro h = 34 cm. Dostaneme 
sice největší homogenitu, ovšem na malé ploše, což je velice neefektivní. Bude zde nutno 
zvolit určitý kompromis, a také zvážit jakých reálných výsledků jsme schopni dosáhnout. 
Záleží také na účelu, ke kterému je zdroj použit a jaké jsou na něj kladeny požadavky. Podle 
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obr. 31 si můžeme určit podle požadované přesnosti vhodnou vzdálenost, nebo požadovanou 
homogenitu zadáme přímo do programu. Na obr. 38 vidíme optimalizované rozložení 
intenzity pro LED s širší charakteristikou, která dosahuje homogenity lepší jak 2 % což je 
velmi pěkný výsledek, jenom takovou LED mít. Naskytuje se zde otázka, zda je lepší využít 
diodu bez kolimátoru. Bez něho by měla led sice širší charakteristiku, ale už moc. Hodně 
energie by bylo zbytečně vyzářeno do nevyužitého prostoru a navíc by modelování muselo 
probíhat trochu odlišně, abychom zbytečně nezačleňovali velkou chybu osekáním 
charakteristiky. 
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Obr. 34 Model osvětlení od jedné LED pro vzdálenost h=20cm 

 
 

 
Obr. 35 Model osvětlení soustavou LED pro vzdálenost h=20cm 
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Obr. 36 Model osvětlenosti plochy soustavou LED pro vzdálenost h=340mm 

 
 

 
Obr. 37 2D model osvětlení soustavou LED širší charakteristika LED 
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Obr. 38 Průběh pro vzdálenost h = 22cm s LED s širší charakteristikou 

 

 
Obr. 39 Výřez z obr. 38 s větším rozlišením osy Erel 
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Simulací byla stanovena optimální vzdálenost LED na 34 cm, ale pro malou plochu. Pro 
osvětlení větší plochy se budeme muset spokojit s určitou chybou. Např. homogenitou lepší 
jak 10 % dosáhneme osvětlení plochy velikosti přibližně 40×70 cm s danou homogenitou pro 
vzdálenost h = 27 cm. Pro vzdálenost 34 cm je tato plocha asi 15×50 cm s homogenitou lepší 
než 4 %. S vyšší vzdáleností klesá taktéž maximální dosažitelná absolutní intenzita světla.  

6 Měření světelného zdroje 
Měření přípravku probíhalo v temné komoře vybudované na UTEE VUT v Brně (obr. 

41). Pro měření jsme využili: 
 

- PC s programovým prostředím VEE a Excel 
- Generátor Agilent 33120A (2×), použitý jako DC řízený zdroj 
- Multimetr Agilent 33401A, použitý jako mA-metr 
- Analogový souřadnicový zapisovač Aritma, použitý pro polohování fotodiody 
- Speciální světelný zdroj 
 

 
Obr. 40 Schéma zapojení pracoviště 

  

 
Obr. 41 Měřicí pracoviště 
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Obr. 42 Snímač a souřadnicový zapisovač 

Z důvodu velkého počtu hodnot, které bylo nutno změřit, jsme zvolili automatizované 
měření pomocí PC a programového systému VEE, který obsahuje předem připravené drivery 
pro velké množství přístrojů a programátorovi umožňuje soustředit se na řešení měřeného 
problému a ne na způsobu ovládání jednotlivých přístrojů či grafickou prezentací dat. 
K měření rozložení intenzity světla jsme využily souřadnicový zapisovač ve funkci 
polohování fotodiody (obr. 42). Poloha snímacího prvku se řídí napětím přivedeným na 
vstupy x a y s nastavenou citlivostí 100 mV/cm. K tomu jsou využity dva generátory ve 
funkci řízeného DC zdroje ovládané programově pomocí systému VEE. U fotocitlivého 
snímacího prvku jme sledovali proud vybuzený intenzitou světla, který je jí přímo úměrný 
(uvádí výrobce). Proud se při měření pohyboval maximálně do hodnoty 3 mA. 

Na obr. 43 vidíme schéma sestavené v ovládacím programu VEE a na obr. 44 již 
samotné základní ovládání. Zde se musí nastavit základní parametry měření jimiž jsou rozsah 
měření ve směru x , počet bodů z rozsahu a nastavený rozsah souřadnicového zapisovače. 
Stejné parametry se zadávají i pro osu y. Z rozsahu měření x (y) a počtu bodů se vypočte krok 
posuvu snímacího prvku v mm a ten se přepočítá pomocí nastaveného citlivosti plotteru na 
napětí potřebné k danému posuvu. Velikost potřebného napětí se pošle napájecím zdrojům 
a ty informaci převedou do dané veličiny. V programu lze také nastavit vlastnosti 
ampérmetru. Můžeme nastavit počet průměrování dané veličiny pro zkoumaný bod. Program 
si sám upravuje rozsah ampérmetru. Všechny informace o poloze a velikosti změřeného 
proudu se přenáší do listu programu Excel.  

Při měření jsme proměřili plochu o velikosti 330×250 mm pro vzdálenost zdroje světla 
a snímače 20 cm a 24 cm. Celou osvětlenou plochu jsme kvůli omezeným rozměrům 
souřadnicového zapisovače a časové náročnosti neměřili. Celkem jsme sejmuli 66×50 bodů 
tedy 3300 vzorků v jednom měření. Krok měření vychází pro x a y stejně a byl roven 5 mm. 
Doba jednoho měření byla přibližně 45 minut. Naměřené výsledky jsou uvedeny v 7 kapitole. 
Změřený průběh je uveden na obr. 46. 
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Obr. 43 Ovládací program vytvořený v prostředí VEE 

 
 

 
 

Obr. 44 Nastavování programu a sledování průběhu snímání 
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7 Porovnání měření a simulace 
Porovnání výsledku je provedeno pro neoptimalizovanou vzdálenost h = 20 cm a pro 

charakteristiku LED, kterou udává výrobce. Namodelované celkové rozložení intenzity světla 
je zobrazeno na obr. 35. Z tohoto průběhu jsme vyřízli ze středu plošku o velikosti 34×25 cm, 
kterou jsme schopni změřit souřadnicovým zapisovačem použitého pro polohování diody. 
Tento průběh je nadále srovnáván s měřením.  
 

 
Obr. 45 Výřez z modelu celkového osvětlení LED z obr. 35 

 

 
Obr. 46 Změřený průběh relativní intenzity plochy, h=20cm 
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Na obr. 45 tedy vidíme model rozložení intenzity na rovině vzdálené od zdroje 20 cm. 
Rozteč jednotlivých LED je 32,5 mm (obr. 23) a nastavený gradient osvětlení na 0 %. 
Simulováním bylo dosaženo homogenity lepší jak 30 % pro danou vzdálenost. 

Samotným měřením intenzity na ploše, jejíž odpovídající průběh je zobrazen na obr. 
46, bylo dosaženo mnohem horší homogenity a to 54 % (přesněji 53,1 %) pro danou 
vzdálenost h. Rozdíl měření a samotného simulování je poměrně veliký. To ovšem 
neznamená, že simulace je špatná. Zde vyhodnocení není tak jednoduché jak se zdá na první 
pohled. Nutno ještě podotknout že zdroj zatím nebyl optimalizován z hlediska minimalizace 
možných konstrukčních chyb, které ovlivňují jeho světelné vlastnosti.  

Podíváme-li se na podrobněji na obrázek obr. 47 vidíme, že některá maxima jsou 
velmi blízko sebe, jiná zase trochu dál. Pokud tedy vezmeme plochu kde jsou maxima 
přibližně stejně vzdálena a přepočítáme ji opět na relativní intenzitu s maximální úrovní 1 
dostaneme homogenitu lepší jak 40 % což už je celkem uspokojující. Tedy na výsledný 
průběh mají velký vliv různé zdroje chyb. 

  

 
Obr. 47  Rozložení relativní intenzity na ploše ve vzdálenosti h=20cm od zdroje světla 

 
Po samotné optimalizaci zdroje bychom však opět úplně stejný průběh jako při simulaci 

nedostali Vždy bude reálný výsledek horší, protože nikdy nejsme schopni eliminovat veškeré 
chyby. Jak již bylo zmíněno výše, měřením bylo dosaženo homogenity lepší jak 54 %, což 
sám osobě není moc uspokojující výsledek. Tedy na přípravku je mnoho faktorů, které 
ovlivňují výslednou charakteristiku. Některé jsou patrné na první pohled z obr. 24 a z obr. 47. 
Je zde vidět, že kolimátor tvoří v místě pro uložení LED optickou čočku a LED taktéž. 
Ideálně by měly být všechny LED se svými kolimátory v konstantní ohniskové vzdálenosti. 
Vniká zde taktéž chyba způsobená tím, že oba dva prvky nemusí být v jedné ose (ve směru 
vyzařování). Osy prvků mohou být vůči sobě posunuty ale také mohou nabývat nepatrně 
odlišných směrů, což může být také způsobeno křivým připájením LED. Tyto chyby se 

Erel 
[-] 
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projeví ve výsledku a jsou pozorovatelné na obr. 47. Vidíme na něm shluky maxim a 
u některých i širší průběh. Tento problém by nejlépe řešil kolimátor přímo spojený s LED 
v jeden kus už z výroby. U všech diod taktéž není zaručena z výroby stejná svítivost a to má 
taky svůj vliv na výsledek měření. S tímto problémem může souviset také nastavení 
jednotlivých zdrojů, které napájí LED, což může vysvětlovat částečný pokles intenzity 
směrem ke spodnímu okraji (obr. 47). Proud protékající diodami se dá poměrně přesně změřit 
takže v téhle oblasti není žádný problém. Navíc je výsledek částečně zkreslen shlukem 
maxim. Posledním takovým hlavním problémem může být, že se část světla odráží na 
polykarbonátovém krytu, na který jsou přilepeny kolimátory, zpět do zdroje a odtud zase dál. 
Navíc se světlo může odrážet od různých konstrukčních prvků zdroje. Taktéž je zde možnost, 
že se světelné paprsky na polykarbonátu lámou a částečně se posunou. To ovšem zas tak 
výrazně homogenitu neovlivní. Z těchto zdrojů chyb je asi nejpodstatnější vzájemné postavení 
kolimátoru a LED, které průběh nejvíce ovlivní.   

8 Závěr 
Způsobů jakým lze hledat optimální rozmístění LED je mnoho a taky hodně záleží na 

zvolené metodě. Pro toto modelování bylo využito jednoduchých principů šíření světelného 
záření v přímém směru (bez uvažování překážek, odrazů a reflexních ploch) a programu 
MATLAB. Byl vytvořen simulační program, který namodeluje daný zdroj a navíc je schopen 
vyhledat optimální vzdálenost zdroje a roviny pro požadovanou homogenitu. Simulace byla 
provedena pro charakteristiku, kterou udával výrobce a ta byla přepočítána podle rovnice 
(5.3) a uložena do souboru charakterizujícího vlastnosti LED. Dále jsem provedl simulaci pro 
světelný zdroj s 216 LED a odečetl základní parametry důležité pro porovnáním měřením. 

 Byla vypočítána optimální vzdálenost světelného zdroje a zkoumané roviny h = 34 cm 
s homogenitou lepší jak 4 % pro plochu o velikosti 15×50 cm. Tato plocha je ovšem docela 
malá a její zvětšení dosáhneme zhoršením požadované intenzity (nutno zvolit určitý 
kompromis). Vhodná a reálná je homogenita lepší jak 10 %. Zde dosáhneme plochy přibližně 
40×70 cm pro vzdálenost h = 27 cm. Lepšího osvětlení lze taktéž dosáhnout použitím LED a 
kolimátoru s širší vyzařovací charakteristikou. Tím je možno v simulaci dosáhnout lepší 
homogenity světla s docela velkou plochou. 

Ověření metody proběhlo pro vzdálenost h = 20 cm. Měřením jsme dostali výřez 
o velikosti 33×25 cm z celkového skutečného rozložení intenzity na ploše. Analýzou tohoto 
průběhu byla stanovena homogenita lepší jak 54 %. Simulací jsme dosáhli pro danou 
vzdálenost homogenity lepší jak 30 %. Rozdíl těchto hodnot je poměrně veliký, avšak 
simulace proběhla v pořádku. Při výběru menší části, která přibližně odpovídala tvaru 
simulace, byla změřena homogenita lepší jak 40 %, což je pro ověření dostatečné. 

Zdroj byl změřen v době, kdy na něm nebyla ještě provedena minimalizace vlivu 
možných zdrojů chyb. Největší vliv na průběh má především vzájemné postavení kolimátoru 
a LED. Ideálně by měly být tyto dvě součásti v jedné ose a v optimální vzájemné vzdálenosti. 
Ve skutečnosti však můžou být osy rovnoběžně posunuty, mít trochu jiný směr a nebo obě 
součástky různě vzdáleny. Zdrojů chyb je mnoho a ne všechny jdou úplně eliminovat. Měření 
vždy bude mít v tomto případě mnohem horší parametry.  
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