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Tento příspěvek řeší použití barevných LED pásků [1,2] pro základní fyzikální demonstrace
z oblasti skládání různých barevných světel (podle modelu RGB). Jedná se o alternativu
k žárovkovým světelným zdrojům vybavených barevnými filtry. Předkládané řešení má výhodu především v příznivé pořizovací ceně, snadnosti regulace jednotlivých barevných složek a v podstatně vyšším světelném výkonu. Bylo vyzkoušeno také použití továrně
vyráběných dálkově nastavitelných RGB LED světel o výkonu 10 W [3,4]. Toto řešení je
obzvláště jednoduché, snadno ovladatelné a má vysoký světelný výkon za příznivou cenu.
Pokud by někomu přesto tento výkon nestačil, jsou k dispozici RGB LED světla o výkonu
také 30 W a 50 W [4,5]. Příspěvek si všímá i studené a teplé bílé barvy a rozdílů v jejich
světelných spektrech. Spektra byla měřena školním spektrometrem PASCO PS-2600 [6],
který byl pro komfortnější obsluhu vybaven optickou sondou se světelným kabelem. Na závěr byl také tento příspěvek doplněn experimentem na subtraktivní skládání barev pomocí
barevných filtrů FOMA [7].

Různé zdroje světla
Nejběžnější v praxi používané zdroje světla jsou podle principu činnosti seřazeny do následující přehledné tabulky (obr.1). Jsou rozděleny do tří funkčně zcela odlišných základních
skupin (teplotní, výbojové a elektroluminiscenční zdroje) [8].

Obr. 1 Základní rozdělení světelných zdrojů podle principu funkce

V tomto příspěvku se budeme pro jeho omezený rozsah zabývat pouze světelnými zdroji na
bázi LED. A to pásky LED, žárovkami LED a kompaktními dálkově regulovatelnými světly
RGB LED.
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Barevná teplota zdroje bílého světla
Barevná teplota neboli teplota chromatičnosti charakterizuje spektrum bílého světla. Je to
absolutní teplota dokonale černého tělesa, které by vydávalo srovnatelné spektrum. Měří se
proto v kelvinech. Za teplou bílou považujeme bílé světlo se zabarvením do žluté, oranžové
nebo červené barvy, za studenou bílou se zabarvením do modré nebo fialové barvy (obr.2)
[9].

Obr. 2 Přiřazení barevných teplot jednotlivým barvám ve světelném spektru

V následující tabulce jsou barevné teploty některých světelných zdrojů (tab.1) [9]. Dobře to
odpovídá zdrojům na bázi LED použitým v tomto příspěvku.
Tab. 1 Barevné teploty některých zdrojů.
Barevná teplota

Zdroj

1900 K

Svíčka

2200 K

Sodíková výbojka

2700 K

Žárovka s wolframovým vláknem

2700 K – 3500 K

LED žárovka – teplá bílá

3000 K

Halogenová žárovka

3000 K – 4000 K

Západ a východ slunce

4000 K – 5000 K

Zářivka

5000 K

Přímé sluneční světlo

6000 K

Oblačná obloha

6000 K – 6500 K

LED žárovka – studená bílá

10000 K a více

Jasná polední obloha

Barevné pásky LED
Barevné pásky LED se vyrábějí buď jako jednobarevné (monochromatické) nebo trojbarevné (RGB). Jsou určeny na napětí 12 V (relativně levné, vhodné pro školské použití), na napětí 24 V (dražší provedení, vhodné pro vyšší výkony) a na 230 V (pro školství zcela
nevhodné). Pro napájení pásků jsou k dispozici potřebné komponenty, které tvoří ucelenou
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stavebnici (obr.3-8) [1,2]. Vzhledem k tomu, že se vyrábějí ve velkých sériích, jsou cenově
dostupné.
Stavebnice vhodných komponent pro napájení pásků LED napětím 12 V
Jedná se především o síťový adaptér 12V/5A, o vypínače a bezztrátové regulátory, rozbočovací kabely a u trojbarebných pásků také o rádiem řízený ovladač Používání těchto komponent je velmi intuitivní.

Obr. 3 Síťový adaptér 12V/5A pro napájení pásků LED

Obr. 4 Rozbočovací kabely pro dva, tři nebo pět výstupních konektorů
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Obr. 5 Mezišňůrový vypínač a dva elektronické (bezztrátové) potenciometry

Obr. 6 Ukázka konstrukce jednobarevných LED pásek v porovnání s mincí 1 Kč. Horní dva
pásky jsou běžného provedení, spodní dva jsou voděodolné (např. osvětlení akvária)

Obr. 7 Detail provedení trojbarevné pásky LED
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Obr. 8 Rádiem řízení ovladač trojbarevných pásků LED

Obr. 9 Použitý spektrometr PASCO PS-2600 (s optickou sondou)

Jednobarevné a trojbarevné LED pásky
Nejdříve jsme zkoušeli volně rozvinuté pásky LED, ale docházelo k jejich rychlému opotřebování a v případě jejich ponechání ve svinutém stavu také k zahřívání - zejména u trojba-
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revného pásku (obr.7,8). Proto byly pásky v rozvinutém tvaru nalepeny na hliníkový plech a
společně s ním připevněny na hranatou trubku délky 60 cm, výšky 10 cm a hloubky 5 cm,
která se používá na rozvod vzduchu (zejména v domácnostech). Kvůli stabilitě byla trubka
s namontovanými pásky LED opatřena improvizovanými nožkami a přívody elektrického
proudu byly kvůli namáhání také doplněny odlehčovači tahu (obr.10).

Jednobarebné LED pásky
Zatím byly realizovány dva panely. Na prvním jsou tři jednobarevné pásky v barvách modelu RGB (obr.10), na druhém panelu jsou umístěny dva bílé pásky (studená a teplá bílá) a
žlutý a modrofialový pásek. Naměřené spektrální průběhy jsou přiloženy (obr.11-15).
Z měření je patrné, že žlutá barva byla realizována přímo (bez skládání z jiných barev) a že
modrofialová barva zasahuje i do spektra blízkého ultrafialového záření.

Obr. 10 Provedení montáže pásků LED (červený, zelený a modrý)

Obr. 11 Spektrální charakteristika červené LED (základní barva modelu RGB)
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Obr. 12 Spektrální charakteristika modré LED (základní barva modelu RGB)

Obr. 13 Fialová LED zasahující částečně do oblasti blízkého ultrafialového záření
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Trojbarevné LED pásky

Obr. 14 Spektrální charakteristika žluté LED barvy (vzniká aditivním smíšením dvou
základních barev barevného modelu RGB – červené a zelené)

Obr. 15 Spektrální charakteristika LED azurové barvy (vzniká aditivním smíšením dvou
základních barev barevného modelu RGB – zelené a modré)
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Obr. 16 Spektrální charakteristika LED s (neutrální) bílou barvou (vzniká aditivním
smíšením všech tří základních barev barevného modelu RGB – červené, zelené a modré
barvy). Podíl modré složky určuje barevnou teplotu výsledného světla

Teplé a studené bílé světlo
Bílé světlo může vznikat dvěma způsoby. První způsob je složením všech tří základních barevných složek modelu RGB (obr.16). Relativní zastoupení modré složky potom určuje, zda
se jedná o teplou bílou (minimální množství modré barvy), neutrální bílou (modrá je obsažena, ale není dominantní) nebo studenou bílou (modrá barva je dominantní (obr. 20).
Druhý způsob vzniku bílé barvy je pomocí luminoforu (obr. 16,17). Je to stejný způsob, jako
se používal u zářivek. Podle spektrálního složení emitovaného světla se rovněž u LED žárovek s luminoforem rozlišuje barevná teplota.

Obr. 17 Vytvoření bílé LED pomocí fotoluminiscence [8]
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Obr.18 Stupnice barevných teplot pro porovnávání světelných zdrojů [9]

Obr. 19 Dvě svítilny používající výkonovou bílou ledku a lišící se pouze intenzitou
vyzařovaného bílého světla. Svítilna uprostřed je určena pro armádu (má zaručený dosvit
1 km), druhá svítilna je běžného provedení
Ale pouze s využitím spektrometru můžeme podle naměřeného spektra rozhodnout, zda se
jedná o trojbarevný zdroj RGB nebo světelný zdroj s luminoforem (obr. 20).
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Obr. 20 Obě analyzované svítilny používají výkonovou LED s luminoforem. Navíc v oblasti
modrého světla mají výrazné maximum, takže emitují studené bílé světlo s vysokou teplotou
chromatičnosti

Použití kompaktního světla RGB LED
Bylo úspěšně experimentováno také s barevným osvětlením, které se ve školské praxi ve
fyzikálních experimentech doposud nepoužívá a které má mnoho výhod. Jde o kompaktní
LED reflektor napájený z rozvodné sítě 230 V a ovládaný infračerveným dálkovým ovládačem nebo radiovým ovladačem. První varianta je výrazně levnější a proto také pro školu
dostupnější. Pokud se spokojíme s výkonem 10 W a s infračerveným ovládačem, dostaneme
se pod hranici 400 Kč. Nabídka je poměrně bohatá [3,4]. Kompaktní světlo obsahuje tři skupiny ledek (červené, zelené a modré) a umožňuje nastavit celkem 16 různých barev, podle
toho, v jakém poměru jsou jednotlivé barevné složky zastoupeny.

Obr. 21. Kompaktní dálkově ovládané světlo RGB 10 W
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Obr. 22 Porovnání velikosti infračerveného dálkového ovladače a kompaktního světla RGB
s mincí 10 Kč

Obr. 23 Výrobní štítek kompaktního světla RGB
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Obr. 25 Červené ledky kompaktního dálkově řízeného světla RGB LED

Obr. 26 Zelené ledky kompaktního dálkově řízeného světla RGB LED
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Obr. 27 Modré ledky kompaktního dálkově řízeného světla RGB LED

Obr. 28 Červené, zelené a modré ledky dálkově řízeného světla RGB LED svítí současně –
výsledkem je vjem bílé barvy (zejména při sledování ze vzdálenosti větší než 1 metr)
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Subtraktivní mísení barev
V současné době se dají běžně koupit žluté a purpurové filtry FOMA, které však paradoxně
nejsou určeny pro barevnou fotografii, ale pro řízení kontrastu (gradace) speciálních černobílých fotografických papírů ve značném rozsahu. Použití těchto fotopapírů s proměnným kontrastem je v poslední době stále populárnější. Uvedené filtry jsou kvalitní a cenově dostupné
(obr.29) [7].

Obr. 29 Použité barevné filtry FOMA Variant

Obr. 30 Žluté a purpurové filtry (vždy dva a dva na sobě kvůli zvětšení optické hustoty)
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Obr. 31 Při překrytí filtrů dostaneme kvalitní červenou barvu

Obr. 32 Vysvětlení předcházejícího experimentu na subtraktivní mísení barev (průchod
bílého světla přes jeden nebo druhý filtr a průchod bílého světla postupně přes oba dva filtry)
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Závěr
Popisované pokusy mají jednak posílit výuku učiva o vnímání a skládání barev, ale
také podnítit zájem studentů o studium fyzikálních a technických oborů. Všechny
popsané experimenty jsou snadno realizovatelné, efektní a cenově dostupné.
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