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Základní informace

Fotorezistor je pasivní elektronická součástka bez PN přechodu, jejíž elektrický odpor se snižuje se zvyšující se
intenzitou dopadajícího světla. [1] Schematická značka fotorezistoru je zobrazena na obr. 1. Příklad fotorezistoru
je zobrazen na obr. 2.

Obrázek 1: Schematická značka fotorezistoru [1]
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Obrázek 2: Fotorezistor [2]

Princip

Princip fotorezistoru je založen na vnitřním fotoelektrickém jevu: světlo (foton) narazí do elektronu ve valenční
sféře a předá mu svoji energii, tím elektron získá dostatek energie k překonání zakázaného pásu a skočí z
valenčního pásu do vodivostního. Tím opustí svůj atom a pohybuje se jako volný elektron prostorem krystalové
mřížky. Na jeho místě vznikla díra (defektní elektron). Takto vzniklé volné elektrony přispívají ke snížení
elektrického odporu (zvýšení elektrické vodivosti). Čím více světla na fotorezistor dopadá, tím vzniká více
volných elektronů a zvyšuje se tím elektrická vodivost. Fotorezistor využívá svoji vlastní vodivost. [1] Konstrukce
fotorezistoru je znázorněna na obr. 3

Obrázek 3: Typická konstrukce fotorezistoru [1]
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Použitý fotorezistor

Použitý fotorezistor je podobného typu jako je [4]. Odpor tohoto fotorezistoru se pohybuje v rozmezí příbližně
100 Ω pro maximální osvětlení a přibližně 100 kΩ pro naprostou tmu. Podrobnější informace k tomuto fotorezistoru naleznete v [3].
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Připojení fotorezistoru k MCU

Světlo dopadající na fotorezistor způsobuje změnu jeho odporu, čímž se na něm mění úbytek napětí. Námi
použitý fotorezistor má odpor v rozmezí příbližně 100 Ω − 100 kΩ. Fotorezistor tedy zapojíme jako dělič napětí,
přičemž druhý odpor R zvolíme například 1k. Výstup děliče (analogový vstup MCU) tedy bude přibližně v
rozmezí 0.3 − 3, 27 V, což je dáno rovnicí 1. Nyní můžeme výstup děliče připojit na analogový vstup MCU a z
naměřené hodnoty vypočítat úbytek napětí na fotorezistoru. Úplné schéma zapojení je zobrazeno na obr. 4.

Udelic = Rf oto

Ucc
Rf oto + R

(1)

Obrázek 4: Schéma připojení fotorezistoru k MCU s použitím napěťového děliče
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Příklad měření napětí na fotorezistoru

Přiložené demo v souboru demo.c obsahuje program, který při zapojení dle schématu na obr. 4 bude periodicky
každou sekundu vypisovat na UART aktuální hodnotu napětí na fotorezistor vypočtenou podle rovnice pro
dělič napětí 1. Na obr. 5 je ukázka výpisu hodnot přes UART při použití tohoto programu.

Obrázek 5: Měření úbytku napětí na fotorezistoru
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