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ABSTRAKT

Cílem této bakalá ské práce je návrh a konstrukce prototypu svítidla pro ve ejné 
osv tlení využívající LED technologii. První ást práce se v nuje historii vývoje 
ve ejného osv tlení. Druhá ást je v nována designovým návrh m, výb ru vhodné 
varianty ešení, výb ru nakupovaných materiál  a sou ástí, konstruk nímu 
zpracování vybraného ešení, sestavení a montáži svítidla a ukázkám výsledného 
prototypu. Výstupem této práce je vyrobený prototyp svítidla ve ejného osv tlení. 

Klí ová slova: Ve ejné osv tlení, LED technologie 

ABSTRACT

The aim of this bachelor thesis is to design and construct a prototype of public 
lighting using the LED technology. The first part of the thesis describes the history of 
public lighting. The second part of bachelor thesis deals with design concepts, 
selection of appropriate design, selection of purchased materials and parts, 
construction drawing of the chosen design, assembly and installation of light fitting 
and demonstration of the final prototype. The output of this work is a created 
prototype of light fitting for public lighting. 
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Úvod

1 ÚVOD 

Sou asný vývoj LED osv tlení je zap í in n pot ebou lidstva po získání efektivního 
zdroje sv tla, který by byl šetrný k životnímu prost edí. To znamená, aby m l nízké 
náklady na provoz a údržbu a nízkou energetickou náro nost. Osv tlení typu LED 
vytvá í alternativu k dnes již nedostupným žárovkám s odporovým vláknem a dále 
také k úsporným zá ivkám i sodíkovým výbojkám. Osv tlování prostor pomocí diod 
se tedy jeví jako velmi dobrá varianta osv tlení, pomocí kterého m žeme dosáhnout 
kvalitního a energeticky nenáro ného osv tlení prostor, jako jsou bytové interiéry, 
spole né prostory bytových dom  nebo nap íklad ve ejné prostory.

Tato konstruk ní práce je zam ena na vývoj prototypu lampy pro osv tlení 
ve ejného odpo inkového místa (lavi ky v parku). Text se bude zabývat historickým 
vývojem výkonu LED, výhodami a nevýhodami tohoto zdroje sv tla, poté bude 
p edstaveno srovnání náklad  na provoz diodového osv tlení oproti p vodní
sodíkové výbojce, dále bude p edložena  p edb žná p edstava ešení zadaného úkolu 
a nakonec ukázán hotový prototyp LED osv tlení. 

1
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 2 P EHLED SOU ASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Zkratka LED pochází z anglických slov Light Emitting Diode (dioda vytvá ející 
sv tlo).  Tyto diody jsou schopny vyza ovat v UV pásmu, IR pásmu anebo vyza ovat
ur itou monochromatickou barvu. Nejsou však schopny vyza ovat bílé sv tlo p ímo. 
Pro získání bílého sv tla bývají využívány ipy, které p i smíchání barev, jež diody 
emitují, dávají bílé sv tlo anebo jsou používány LED vybavené luminoforem 
schopným emitované zá ení p evád t na bílé viditelné sv tlo. Pásmo, ve kterém 
dioda vyza uje, je p ímo závislé na chemickém složení P-N p echodu diody [1]. 

2.1 Výkon a využití 
Již dlouhou dobu jsou LED využívány v r zných spot ebi ích k signalizaci nastalých 
stav , ale jako osv tlení se za ínají využívat až nyní. D vodem je, že d íve diody 
sice m ly velmi malý p íkon, ale také jejich sv telný tok byl velmi malý. Dalším 
aspektem byla rovn ž vysoká cena. Již vyvinuté LED umož ují použít nap íklad 
vysokovýkonnou samostatnou 100W diodu s velkým sv telným tokem [19], p i emž 
ale musí být zajišt no dostate né chlazení pro dlouhodobý chod diody p i teplotách 
diodu nepoškozujících. Dále také m žeme využít diod, které mají výkon do 7W [3]. 
Tyto diody je pak možno skládat do LED pásk , které chlazení nepot ebují. 

2.2 Výhody a nevýhody 

2.2.1 Dlouhá životnost 
Nejd ležit jším aspektem je správné chlazení. Pokud je tento parametr spln n, tak 
nízkoemisivní  diody mají svítivost až 1 000 000 hodin [1] a vysokovýkonné diody 
dosahují až 50 tisíc hodin [4]. 

2.2.2 Nízká spot eba energie 
Vysoce ú inná p em na elektrické energie na zá ení zaru uje velmi nízkou spot ebu 
a tudíž i nízké náklady na provoz [5]. 

2.2.3 Nízká provozní teplota 
Diody s nízkým výkonem, mají nízkou pracovní teplotu. To znamená, že je 
eliminována možnost úrazu popálením, což umož uje volné použití pro osv tlení
a také možnost použití r zných druh  materiál  pro osazování diod [5]. 

2.2.4 Rychlý start 
Diody umož ují okamžité rozsvícení na plný výkon, na rozdíl od sodíkových 
výbojek i interiérových úsporných zá ivek [5]. 

2.2.5 Možnost regulace 
Regulace je v praxi uplat ována p i ovládání RGB diod. ízením výkonu diody se 
dosahuje vzniku požadované barvy. Jednotlivé barvy jsou pak smíchány, ímž
vytvá ejí výslednou barvu, která má být použita [1]. 

2.2.6 Miniaturní rozm ry
Výhodou se stávají malé rozm ry LED, umož ující využití designu naplno a tém
bez hranic.
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2.2.7 Bezpe ný provoz 
LED jsou nej ast ji napájeny zdroji o nízkém stejnosm rném nap tí, nižším než 
50V, tudíž nehrozí poran ní elektrickým proudem [6]. 

2.2.8 Ekologie 
Materiály používající se pro výrobu LED modul  jsou snadno recyklovatelné, takže 
nezat žují životní prost edí [5].

2.2.9 Napájení LED 
LED ipy není možno napojit do sít  p ímo, proto je k jejich napájení využíváno 
transformátor . Vysokovýkonné LED musí být napájeny pomocí proudových zdroj
se stabilizací napájeného proudu. Jedinou výhodou oproti halogenovým žárovkám je, 
že proudový zdroj nemusí být nutn  umíst n p ímo v osv tlovacím t lese, ale sta í
jej mít ve vzdálenosti do 50m od osv tlovacího LED modulu [7]. 

2.2.10 Vysoká cena 
LED mají zatím vysokou cenu, jelikož ješt  nedosáhly masového využití a masové 
produkce. Toto je asi nejv tší nevýhoda oproti dnes využívaným zá ivkám. Na 
druhou stranu ale mají velký p edpoklad dalšího vývoje a masového použití, jelikož 
je jejich energetická náro nost velmi nízká.

2.3 Porovnání úspor 
Zde je p iložena tabulka pro srovnání cenové náro nosti osv tlení:

 100W vláknová žárovka 10W LED 
P edpokládaná doba svícení denn  4h/den 
Sazba za 1kWh 4K /kWh 
Cena jednoho kusu sv telného zdroje 15K /ks 326K /ks
Životnost v hodinách 1 000h 50 000h 
Spot eba elektrické energie za rok 146kWh 14,6kWh 
Cena zdroje sv tla za rok 22K  9K
Cena spot ebované energie za rok 584K  58K
Finan ní náro nost za jeden rok 606K  70K
Úspora p i jednom roce používání 0K  536K

Tab. 1 Porovnání náklad  na provoz osv tlení [25]

2.2.7 

2.2.8 

2.2.9 

2.2.10

2.3
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3 FORMULACE EŠENÉHO PROBLÉMU A JEHO 
TECHNICKÁ A VÝVOJOVÁ ANALÝZA 

3.1 Formulace ešeného problému 
Problém, kterým se tato práce bude zabývat, je ešení osv tlení ve ejného místa, 
které je využíváno i za snížených sv telných podmínek. Pro osv tlení bude využito 
LED modul , z d vodu jejich úspornosti a vysoké ú innosti. Na každého z nás totiž 
postupn  za íná dopadat energetická krize, která zvyšuje cenu elekt iny. Toto je 
jedno z možných ešení snížení spot eby energie ve ejného osv tlení. Výhodami 
tohoto osv tlení dále budou ekologická šetrnost, snadná recyklovatelnost a díky 
dostate nému osv tlení se nabízí možnost bezpe ného využívání ve ejného
odpo inkového místa. Bude to také další rozši ující designový prvek m stského
mobiliá e. 

3.2 Formulace ešeného problému 

3.2.1 Žárovky 
Žárovky se využívaly pro osv tlování ve ejných prostor a byly používány výkony 
500 až 1500 wat  [9]. Staly se ale neefektivním využitím elektrické energie, a proto 
se již ani nevyrábí. Jejich sv telná ú innost byla v ádech procent. Elektrická energie 
se tedy z velké ásti stala p ímotopem [10]. Vylepšenými nástupci se staly 
halogenové žárovky, které m ly vyšší svítivost, která byla dosažena pomocí 
halogenid  uvnit  žárovky. Tato úprava umožnila vlákno zah ívat na vyšší teploty. 
Nevýhodou oproti normálním žárovkám se stalo to, že byly velmi náchylné na 
výkyvy nap tí a byla vyšší jejich po izovací cena. 

3.2.2 Zá ivky 
Zá ivky jsou nízkotlaké rtu ové výbojky, které jsou známy nap íklad z nádraží i
podchod . Jejich svítivost oproti žárovkám se zvedla p ibližn  5krát [9], což 
znamenalo úsporu energie a snížení náklad . Zá ivkové sv tlo je ist  bílé a využívá 
se v místech, kde je pot eba velké množství sv tla, ale nízké náklady. 

3.2.3 Rtu ové výbojky (vysokotlaké) 
Rtu ové výbojky se skládají z vysokotlakého t líska, které je napln no parami rtuti  
a k emi itého skla, které je potaženo bílým luminoforem. Ten odstra uje UV zá ení
výbojky a sou asn  zvyšuje její svítivost [11]. Rtu ová výbojka vyza uje bílé sv tlo 
jako zá ivky. Její výhodou oproti sodíkové výbojce je, že nedochází ke ztrát
svítivosti v pr b hu používání. 

3.2.4 Sodíkové výbojky 
Hlavní výhodou sodíkové výbojky je hlavn  ekologi nost. Neobsahují totiž 
luminofory ani rtu  [12]. Oproti výše zmín ným technologiím se op t zvýšila 
svítivost a snížila spot eba. P i stejné svítivosti dosáhneme násobn  nižší spot eby 
oproti oby ejné žárovce.
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4 VYMEZENÍ CÍL  PRÁCE 

4.1 Návrh a vytvo ení funk ního prototypu
Práce je zam ena na vývoj a konstrukci LED osv tlení ve ejného místa, která 
vychází z designových návrh , jež jsou zmi ovány v 6. kapitole. Designový návrh 
bude odpovídat sou asným požadavk m na výrobky, jako je použití jednoduchých 
tvar , a možnost využití cenov  dostupných a kvalitních materiál . D raz bude 
kladen na finan ní únosnost realizace tohoto projektu. Dále se bude ešen výb r LED 
pásk  a p íslušného napájení, které zaru í energetickou nenáro nost, dostate né
osv tlení, bezpe nost a reálné podání barev. Celá konstrukce bude realizována na 
základ  designového návrhu. Provedením sledu t chto operací bude v této práci 
zdokumentována tvorba ve ejného osv tlení s využitím nové technologie vhodné pro 
praxi.

4.2 Zvládnutí asové tísn
Pro realizaci bylo d ležité odevzdání konstruk ních podklad  do konce dubna 2011. 
Do té doby bylo nutno vy ešit všechny problémy související s vybraným designovým 
návrhem a jeho konstruk ními úpravami, v etn  výb ru LED, které musely spl ovat 
pot ebné sv telné parametry. 

4.2

4.1

4
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5 NÁVRH METODICKÉHO P ÍSTUPU K EŠENÍ

5.1 Etapa I. – designový návrh 
Budou navrhnuty designové návrhy pro další zpracování. Tyto návrhy budou tvo eny
s ohledem na vyrobitelnost a finan ní únosnost realizace projektu. Samoz ejmostí 
bude také jejich funk nost pro daný ú el. Vytvo ení návrh  je nutno stihnout do 
poloviny února 2011. 

5.2 Etapa II. – modelování 
Za pomoci po íta ového nástroje Autodesk Inventor bude vytvo en model svítidla, 
který bude vybrán z jednotlivých designových návrh  pro jeho zpracování. Tento 
model bude dále zpracováván p es program Dialux, který umožní p edb žný pohled 
na rozsvícené svítidlo. Tuto etapu je nutno stihnout do poloviny b ezna 2011. 

5.3 Etapa III. – konstrukce jednotlivých sou ástí
Budou vytvo eny pot ebné výkresy jednotlivých sou ástí svítidla. Tyto výkresy 
budou poté dále poskytnuty pro výrobu samotného svítidla. Tato etapa bude 
dokon ena do konce dubna 2011.

5.4 Etapa IV. – realizace 
Budou vyrobeny atypické díly nutné pro vytvo ení konstrukce prototypu modelu 
svítidla. Dále bude nutno nakoupit p íslušné typizované sou ásti, LED pásky  
a napájecí zdroj. Celý prototyp bude poté sestaven a osazen sv telnou výzbrojí  
s napájením. Tento model bude sloužit k osv tlení ve ejného odpo inkového místa 
za snížených sv telných podmínek. Samotnou realizaci je pot eba dokon it do konce 
kv tna 2011.
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6.2 Výb r optimální varianty 
Jako výhodn jší varianta pro výrobu byl vybrán návrh íslo 2. Návrh má výhodu 
v použití kovových materiál  pro výrobu celého t la svítidla, na rozdíl od návrhu 
íslo 1, který by musel mít ást svítidla vyrobenou z plastu. Dále výhoda tohoto 

návrhu spo ívá v tom, že p i použití kovu k výrob  t la svítidla bude svítidlo odolné 
proti vandalismu. Návrh íslo 2 má také nespornou výhodu ve více možnostech 
využití svítidla mimo jeho primární funkci, kterou je osv tlení ve ejného
odpo inkového místa. Další možnost využití bude zmín na pozd ji. 

6.2
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Záv r (konstruk ní, technologický a ekonomický rozbor ešení)

8 ZÁV R (KONSTRUK NÍ, TECHNOLOGICKÝ A 
EKONOMICKÝ ROZBOR EŠENÍ) 

8.1 Konstruk ní záv r
P vodní designový návrh byl p em n n na finální produkt tak, aby byla možná jeho 
výroba a tvar byl co nejvíce zachován. Na p vodní designový návrh byly p idány 
ješt  držáky kol, jakožto další funk ní prvek sloužící pro lepší využitelnost svítidla. 
Celé svítidlo bylo vytvo eno z oceli z d vod  odolnosti proti vandalismu  
a pozinkováno kv li odolnosti proti korozivní degeneraci. 

8.2 Technologický záv r
Technologicky byl designový návrh zpracován tak, že vzniklo n kolik prvk , které 
bylo nutno zakružovat, ímž byla z ásti zvýšena náro nost kusové výroby. 
Z d vodu vyrobitelnosti bylo nutno zadat výrobu šesti kus  vypalovaných sou ástí
externí firm . Celé svítidlo je jedním velkým sva encem, který má p išroubován
pouze dví ka pro p ístup k elektroinstalaci, plech, na kterém jsou pomocí 3M pásky 
p ichyceny LED moduly a elní plexisklo spolu s p ítla ným plechem, který funguje 
nejen jako p ítlak plexiskla, ale po zasilikování i jako t sn ní proti vlhkosti. 

8.3 Ekonomický záv r
Celé svítidlo bylo v maximální možné mí e vyráb no z polotovar , které se pouze 
ezaly na délku. Dosáhlo se tím úspory financí v rámci po áte ního zpracování 

materiálu. V tší nár st ceny prototypu byl p i zakružování jednotlivých sou ástí. 
Nejv tší podíl financí byl vložen do práce, která byla nutná pro sestavení celého 
svítidla. Níže jsou p iloženy p ibližné ceny jednotlivých položek. 

Položka Cena bez DPH [K ]
4ks bo ních st n 505,- 

2ks zakružovaných plech  300,- 

Nakupovaný materiál 618,- 

Práce 4910,- 

2ks držák  kol 1000,-  

Pozinkování  400,- 

Led pásky + zdroj 1025,- 

Elektroinstalace 200,- 

Celková cena bez DPH 8958,- 
DPH 20%  1791.6,- 
Celková cena s DPH 10750,-

Tab. 2 Výrobní náklady

8

8.1

8.2

8.3
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8.4 Výroba prototypu 
Po konzultaci s vedoucím bakalá ské práce Ing. Davidem Palouškem, Ph.D bylo od 
výroby tohoto prototypu v rámci této bakalá ské práce nakonec upušt no z d vod
opožd n  schváleného rozpo tu na rok 2011 Fakulty strojní Vysokého u ení
technického v Brn . Výroba tohoto prototypu byla po domluv  p esunuta do 
navazujícího magisterského studia. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOL  A VELI IN

mm .................................................................................................................... milimetr
m ............................................................................................................................. metr
h ........................................................................................................................... hodina
lm ......................................................................................................................... lumen
V ............................................................................................................................... volt
A ........................................................................................................................... ampér
W .............................................................................................................................. watt
ks ............................................................................................................................... kus 
kWh ........................................................................................................ kilowatthodina 
K  .............................................................................................................. koruna eská
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