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Abstrakt

Ná² projekt usiloval o vyjmutí jedné ze dvou laserových diod z DVD mechaniky a

za pomocí koupené optiky zaost°it paprsek diody na hlavi£ku zápalky a následn¥

sirku zapálit. Inspirovali jsme se n¥kolika podobnými projekty, které se dají najít

v podob¥ videa na YouTube.

1 Úvod

Na²ím prvním úkolem bylo sestrojit laser. Abychom tohoto úkolu dosáhli, museli jsme
si obstarat hned n¥kolik pot°ebných v¥cí. Nejprve jsme si museli obstarat funk£ní DVD
mechaniku. Dal²í d·leºitou poloºkou na na²em seznamu byl laserový modul, který se
dá zakoupit ve specializovaných obchodech s elektronikou. Aby ná² experiment fungoval,
bylo samoz°ejm¥ nezbytné obstarat si zdroj stejnosm¥rného proudu. Nezbytné pro nás
byly také pom·cky, jako je páje£ka, pilka na ºelezo a dal²í.

2 Sestavení laseru

Nejd°íve se v¥nujme kaºdé sou£ástce zvlá²´.

2.1 Mechanika

Nejd·leºit¥j²í sou£ástkou pro nás byla PC mechanika. Schváln¥ pí²eme PC, protoºe jak
jsme zjistili, rozdíl mezi CD a DVDmechanikou je opravdu markantní. S vývojem po£íta£·
a zp·sob· zaznamenávání se vyvíjely i mechaniky. Ty rozd¥lujeme na ROM (Read-Only
Memory) a RW (ReWritable), neboli pouze pro £tení a vypalova£ky. Historicky nejstar²í
mechanikou, o kterou jsme se zajímali, je CD-ROM. Tato mechanika je ur£ená pouze
pro £tení CD disk·, a proto obsahuje pouze jednu tém¥° infra£ervenou diodu s vlnovou
délkou 780 nm a velmi malým výkonem okolo 1 mW. Dioda emituje sv¥tlo p°esn¥ na
hranici viditelného (£erveného) a infra£erveného spektra, proto je dioda nazývána jako
tém¥° infra£ervená. N¥kte°í lidé s citliv¥j²ím zrakem jsou schopni toto sv¥tlo vid¥t. Dal²í
mechanikou je CD-RW, tato mechanika obsahuje op¥t jednu tém¥° infra£ervenou diodu s
výkonem okolo 50 − 125 mW, av²ak infra£ervené sv¥tlo by se nám ²patn¥ zam¥°ovalo, a
proto pro nás byly tyto varianty nevhodné. Co se tý£e DVD mechanik, op¥t je rozd¥lujeme
na ROM a RW. DVD-ROM obsahuje pouze jednu £tecí diodu s vlnovou délkou 630− 650
nm, coº odpovídá £ervenému spektru. Výkon má tato dioda malý, circa 1 mW. Mechanika
DVD-RW v sob¥ kombinuje vypalova£ku CD-RW a zárove¬ diodu emitující £ervené sv¥tlo
jako DVD-ROM, av²ak její výkon dosahuje 100−400mW. Výkon t¥chto mechanik se odvíjí
od rychlosti, kterou jsou schopny zapisovat. Nap°íklad mechanika s rychlostí zápisu 4x
má výkon 100 mW, av²ak rychlosti 16x jiº odpovídá výkon 300 mW. V poslední dob¥ je
jiº velmi roz²í°ená technologie Blu-ray, která pracuje s diodou emitující viditelné sv¥tlo s
barvou na hranici modré a �alové, coº odpovídá vlnové délce 405 nm. Op¥t je rozd¥lujeme



na ROM a RW, p°i£emº výkon £tecí diody je 10 mW. Výkon vypalovací diody se op¥t
odvíjí od rychlosti, kterou je schopna zapisovat. Pro v¥t²í p°ehlednost jsme tyto data
zapsali do jednoduché tabulky.

Mechanika
Primární dioda /
Sekundární dioda

Vlnová délka [nm] Výkon [mW]

CD-ROM Tém¥° infra£ervená 780 1
DVD-ROM �ervená 630 - 650 1
DVD-RW �ervená 630 - 650 100 - 400

Tém¥° infra£ervená 780 50 - 125
Blu-ray Modrá (�alová) 405 10

Tabulka 1: diody v mechanikach

2.2 Laserový modul

Dal²ím d·leºitým komponentem v na²em projektu byl laserový modul. Tento modul v
sob¥ jiº obsahuje diodu, kterou je nutno nahradit. My z n¥ho pot°ebujeme pouze optiku,
která je zasazená v kovovém tubusu, který bude fungovat zárove¬ jako chlazení diody,
bez kterého by nemohla být v provozu del²í dobu. Samotnou optikou m·ºeme pohybovat
a zaost°ovat paprsek, coº je pro ná² projekt velmi výhodné.

3 Konstrukce laseru

Do rukou se nám dostaly dv¥ DVD mechaniky, první jsme vymontovali ze starého po£í-
ta£e z fakulty poskytnutého ing. Vojt¥chem Svobodou spole£n¥ s prostorem na tvorbu a
p°ístupem ke zdroji proudu na p·d¥ na²í fakulty. Druhou mechaniku jsme vymontovali
z nefunk£ního starého notebooku. Velkým problémem, jak se vzáp¥tí ukázalo, byl fakt,
ºe jsme nev¥d¥li, zda-li se jedná o £tecí, nebo vypalovací za°ízení. S trochou hrubé síly,
páje£kou a velkou dávkou ²roubování jsme vyndali diody z mechanik. Následn¥ nás £e-
kalo otestovaní, zda-li diody v·bec fungují. Diody zatím fungovaly v po°ádku, ale byly
zasazené v ochranném kovovém krytu, z kterého bylo nutné je vy°íznout pilkou na ºelezo.
Po vy°íznutí nás v²ak £ekalo neblahé zji²t¥ní, protoºe jedna z diod m¥la nezvyklou kon-
strukci a nebylo ji moºné zasadit do laserového modulu. Laserový modul jsme koupili ve
speciální prodejn¥ s elektronikou. V na²em modulu byla dioda pevn¥ zatavená pod velkou
vrstvou plastu, jehoº zbavení se byl opravdu o°í²ek. Ani vyndání diody nebylo zrovna
snadné a bylo nutné k tomu pouºít plynový ho°ák. Po zasazení jedné z diod do modulu
jsme p°istoupili k fázi experimentování.

4 Experiment

Na internetu jsme zjistili, ºe dioda by m¥la dosáhnout svého maximálního výkonu p°i
proudu 280 mA a nap¥tí okolo 2 V. Po p°ekro£ení t¥chto hodnot hrozí spálení diody,
jak jsme sami zjistili. P°i dosaºení hodnot z internetu na na²í diod¥ jsme nezaregistrovali
ºádný tepelný ú£inek diody. Proto jsme do²li k záv¥ru, ºe DVD mechanika je pouze ke
£tení. Rozhodli jsme se o tom p°esv¥d£it a je²t¥ trochu zv¥t²it nap¥tí, coº se ukázalo
býti chybou a diodu jsme nane²t¥stí spálili. Po p°ednesení na²ich výsledk· na hodin¥



fyzikálního seminá°e jsme získali je²t¥ jednu mechaniku, která tentokrát jiº ur£it¥ byla
vypalovací. Po rozebraní nás v²ak £ekalo dal²í nemilé p°ekvapení v podob¥ nevhodn¥
tvarované diody, která ne²la zasadit do optiky.

5 Záv¥r

Nakonec se nám povedlo sestrojit pouhé laserové ukazovátko, které jsme po nerozváºném
rozhodnutí zni£ili. Na druhou stranu jsme se v²ak dozv¥d¥li vcelku hodn¥ informací o
laserových diodách v po£íta£ových mechanikách a také jsme poskytli podrobný návod,
jak s vyuºitím t¥chto diod sestrojit laser. Zjistili jsme také p°i jakých hodnotách dochází
ke spálení diody.
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