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RGB LED aneb skládání barev jednoduše 

VĚRA KOUDELKOVÁ 

KDF MFF UK 

Abstrakt 

Cílem příspěvku je představit součástku, pomocí které lze jednoduše ukazovat 

experimenty týkající se jak skládání barev, tak i vlastností LED jako takových. 

Úvod 

Pomůcek k tématu skládání barevných světel je mezi učiteli fyziky známo několik: do 

roku 2010 jsou datovány barevné čelovky Vaška Piskače [1], v roce 2016 vedl na 

konferenci Dílny Heuréky v Náchodě Zdeněk Hubáček dílnu na téma RGB míchačka 

[2], komerčně lze koupit RGB žárovku atd. 

RGB LED dostupná v současnosti v GME ([3]) je jednak dostatečně výkonná (výrobce 

uvádí součet výkonů jednotlivých LED 3 W), aby byly experimenty vidět po celé třídě 

i bez zatemnění, současně je i levná a zapojení je časově a technicky velmi nenáročné. 

Pomůcky a výroba 

RGB LED má tvar šestiúhelníku, na destičce je 12 vývodů – každá ze tří LED má 

kontakty vyvedené jednak na kraj šestiúhelníku, jednak jsou vždy všechny kladné a 

všechny záporné kontakty vyvedené vedle sebe (viz obr. 1). 

 

Obr. 1 - RGB LED. Vpravo detail připojení kontaktů. 

Vzhledem k výkonu jednotlivých LED je potřeba součástku chladit. V našem případě 

jsme jako chlazení využili hliníkovou destičku, kterou jsme k LED přišroubovali 

plastovými šroubky. Jako zdroj napětí je použita plochá baterie 4,5 V. Jako ochranné 

rezistory se osvědčily 12 Ω/ 2 W, pokud ale sestavíte dvě pomůcky s různými hodnotami 

odporů, je vidět rozdíl v odstínu „bílého světa“ – pomocí rezistorů tak lze „bílou“ ladit.  

Schéma zapojení a výsledná pomůcka je vidět na obr. 2. 
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Obr. 2 - Schéma zapojení (vlevo) a výsledná pomůcka (vpravo) 

Experimenty 

VA charakteristika 

Pomůcku lze s výhodou použít k měření VA charakteristiky – jedná se o tři různé LED 

na jedné destičce, experiment tak může být přehlednější. Výsledek měření je vidět na 

obr. 3. 

 

Obr. 3 - VA charakteristika RGB LED 

Skládání barev 

Na fotografiích na obr. 4 jsou vidět základní i doplňkové barvy vytvořené pomocí RGB 

LED (v tomto případě svítila na bílou desku). Barvy jsou naživo velmi věrné, na 

fotografiích se projevuje vliv nastavení bílé na fotoaparátu. 
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Obr. 4 - Skládání barev pomocí RGB LED (základní barvy v horním řádku, doplňkové ve spodním) 

„Bílá“ 

Volbou odporu rezistoru lze „ladit“ bílou barvu. V našem případě jsme vyzkoušeli 

„potlačit“ zelenou pomocí rezistoru 17 Ω (ostatní barvy měly rezistor 12 Ω). I na 

fotografii je vidět rozdíl v podání bílé (viz obr. 5, vlevo RGB se stejnými rezistory, 

vpravo „potlačená“ zelená). 

 

Obr. 5 - „Bílá“ zobrazená pomocí dvou RGB LED s různě nastavenými ochrannými rezistory (vlevo: 

všechny barvy mají rezistor 12 Ω, vpravo je zelená barva „potlačena“ pomocí rezistoru 17 Ω) 
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Barevné stíny 

Mezi studenty oblíbeným experimentem jsou „barevné stíny“ vyrobené pomocí 

barevných LED. Vzhledem k tomu, že plocha těchto RGB LED je poměrně malá, je 

vhodnější, je-li zastíněný předmět malý. Skvěle tak poslouží např. vodiče samotné LED. 

Možný výsledek je vidět na obr. 6. 

 

Obr. 6 - Barevné stíny 

Závěr 

Příspěvek popisuje pouze několik z mnoha experimentů, které lze s popsanou RGB 

LED dělat. Budete-li mít další zajímavé experimenty či zkušenosti s touto pomůckou, 

budu ráda, pokud mi dáte vědět. 
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