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OPONENTSKÝ POSUDOK 

na dizertačnú prácu 

 

Ing. Tomáša PAVELKU 

 

Prevádzkové vlastnosti LED a ich modelovanie 

 

 

Téma dizertačnej práce je zameraná na prevádzkové charakteristiky LED 

zdrojov, a to hneď s ohľadom na viaceré prevádzkové podmienky. Dizertačná práca 

skúma najmä fotometrické parametre LED zdrojov a ich závislosť od prevádzkových 

podmienok. Je to problematika, ktorá je v súčasnosti len málo preskúmaná. LED 

zdroje sú v rozvojovom štádiu technológie, neustále sa vylepšujú a zdokonaľujú, 

pričom výrobcovia LED zdrojov sa sústreďujú len na vytvorenie zdrojov s cieľom 

optimalizácie ich vybraných parametrov a priamo neskúmajú tie ostatné. Na druhej 

strane pre svetelnotechnickú prax sú prevádzkové vplyvy veľmi dôležité. Takisto 

aplikácia LED zdrojov vo svietidlách s konkrétnymi konštrukčnými úpravami (najmä 

chladením) a elektrickým zapojením do značnej miery ovplyvňujú prevádzkové 

vlastnosti LED a je potrebné tieto zákonitosti poznať. Na základe uvedeného sa dá 

konštatovať, že dizertačná práca rieši nanajvýš aktuálnu a naliehavú problematiku 

svetelnotechnickej praxe.  

Z formálneho hľadiska je obsah práce členený do 9 kapitol vrátane úvodu 

a záveru, pričom ťažisko vlastného prínosu dizertanta je v kapitolách 7 a 8 a vlastné 

výsledky obsahujú aj kapitoly 5 a 6. Práca má 116 strán. Rozsah práce, jej členenie aj 

grafické spracovanie sú vyhovujúce. Pozitívne treba vyzdvihnúť poctivo zostavený 

zoznam obrázkov, tabuliek, symbolov a skratiek v úvode práce, pretože ich je veľa 

a uľahčujú tak čítanie/štúdium dizertačnej práce. Formálnym nedostatkom sú popisky 

v angličtine na prevzatom obr. 2.13, je to však výnimka zrejme v dôsledku 

nedôslednosti autora, ináč sa takéto nedostatky v práci nevyskytujú. Na riešenie práce 

dizertant použil vhodnú odbornú literatúru s dôrazom na aktuálne vedecké práce, 

použité pramene sú v texte práce vhodne a dôsledne citované a zoznam použitej 

literatúry svedčí o dobrej rešerši skutkového stavu v riešenej oblasti.  

Približne prvá polovica práce obsiahnutá v kapitolách 2 a 3 sa zaoberá rešeršným 

spracovaním problematiky. Paradoxne práve tejto časti sa dajú vytknúť najväčšie 

nedostatky. Viaceré ucelené pasáže tejto rešeršnej časti opisujú príliš základné 

princípy a zákonitosti svetelnej techniky, ktoré v práci tohto druhu nie sú 

opodstatnené. Dá sa napríklad polemizovať o tom, či historický prehľad vývoja LED 

zdrojov je nevyhnutný na vyriešenie téz práce. Základné princípy a konštrukčné 

riešenia LED zdrojov by ako úvod mohli byť považované za potrebné, nakoľko 

riešené úlohy sa opierajú o ne ako o východiskové predpoklady (napríklad vznik 

nežiaduceho tepla a možnosti jeho odvedenia z oblasti PN priechodu). 
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Svetelnotechnické parametre LED v kapitole 3.1 vôbec neriešia to, čo názov kapitoly 

sľubuje, ale uvádza len základné definície svetelnotechnických veličín ako je svetelný 

tok, svietivosť či jas alebo dokonca priestorový uhol a osvetlenosť, ktoré sa priamo 

k parametrom LED absolútne neviažu. V dizertačnej práci sú takéto pasáže výslovne 

redundantné.  

Vlastné výsledky dizertanta začínajú v zásade od kapitoly 5, kde dizertant 

popisuje faktory ovplyvňujúce parametre LED zdrojov. Dizertant skúma najprv 

izolovane vplyv niektorých vplyvov na výsledné fotometrické parametre, napríklad 

vplyv napájacieho prúdu na svetelný tok, spektrálne zloženie vyžarovaného spektra, 

teplotu chromatickosti, index podania farieb, a to aj v podmienkach napájania 

nadprúdom. Podobným spôsobom dizertant skúmal teplotné vplyvy na uvedené 

fotometrické parametre. V práci sa uvádzajú dôsledky krátkodobého a dlhodobého 

pôsobenia, avšak nikde sa nedá nájsť vymedzenie týchto časov ani iné časové 

charakteristiky (iba pri krátkodobom pôsobení je zmienka o časovom intervale 1 s). 

Pritom ide o kriticky dôležitú informáciu na posúdenie validnosti zistených výsledkov. 

To isté platí o výskume degradácie parametrov LED v kap. 6. Ináč sú zistenia dôležité 

pre riešenie následných téz práce, tvoria ich prípravnú fázu a dá sa konštatovať, že 

dizertant čiastkové ciele práce v tomto smere splnil.  

Za kľúčové sa dá považovať vytvorenie statického a dynamického modelu 

správania sa LED zdrojov. Je to absolútne ťažisko práce a jeho spracovanie treba 

vyzdvihnúť veľmi pozitívne. Dizertant zostavil veľmi kvalitný popis podmienok 

vytvorenia modelu, jeho samotné spracovanie, ale aj overenie a dokonca uvádza súhrn 

poznatkov získaných z týchto modelov. Pri spracovaní ťažiskových téz dizertačnej 

práce postupoval dizertant veľmi dôsledne. V závere práce sú uvedené námety na 

ďalšie pokračovanie vo výskume vlastností LED, čo musím ešte zvlášť vyzdvihnúť. 

Záverom sa dá konštatovať, že dizertačná práca Ing. Tomáša Pavelku je 

prínosom k poznaniu v riešenej oblasti, téma je aktuálna a relevantné výsledky sú 

v odbornej komunite veľmi žiaduce. Za veľmi pozitívnu môžem hodnotiť vlastnú 

publikačnú aktivitu dizertanta, zoznam publikovaných prác svedčí o skutočnom 

záujme o problematiku aj o kvalite samotných výsledkov.  

K práci mám nasledovné otázky do diskusie: 

1. Prečo boli na výskum parametrov LED a vytvorenie príslušných modelov zvolené 

práve tie LED zdroje, ktoré sú uvedené v práci? Kde sa tieto LED zdroje v praxi 

používajú? Aké rozdiely predpokladá dizertant pre iné bežne vyrábané LED 

zdroje? Aká je použiteľnosť vytvorených modelov pre iné typy LED zdrojov? 

2. Aké časové podmienky sa uplatňovali pri výskume čiastkových parametrov 

a vlastností, najmä degradácie? Ako bolo definované krátkodobé a dlhodobé 

pôsobenie príslušných vplyvov?  

Na základe uvedeného hodnotenia prácu 

odporúčam na obhajobu 

V Bratislave, 22.05.2017 

 


