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ABSTRAKT  
Tato diplomová práce na téma Simulace LED náhrad v reálných podmínkách je rozdělena na 

teoretickou a praktickou část. Teoretická část se v úvodní části zabývá pojmy ze světelné techniky 
a představením určitých světelných zdrojů, jako jsou klasické žárovky, halogenové žárovky, 
lineární a kompaktní zářivky. Dále je popsán princip elektroluminiscenčních světelných zdrojů 
(LED), kde je rozebrán princip získávání bílého světla, hlavní přednosti LED aj. Čtenář je 
seznámen s problematikou náhrady lineárních zářivek trubicovými LED zdroji a s pracovním 
prostředím programu ReluxPro, který slouží pro návrh osvětlovací soustavy.  

Praktická část práce je rozdělena do dvou kapitol. V první kapitole jsou vyhodnoceny a 
porovnány měřené lineární zářivky a LED moduly po stránce světelně-technických parametrů, 
křivek svítivosti, vyzařovacího spektra a doby ustálení světelných zdrojů. Druhá kapitola je řešena 
pomocí programu ReluxPro, kde se zkoumá dopad na osvětlení a rozložení jasu místnosti SA 5.10 
při použití různých světelných zdrojů. V závěru je rozebrána ekonomická stránka provozování 
lineární zářivky a LED modulů. Výsledky z programu ReluxPro jsou průběžně porovnávány 
s reálnými naměřenými hodnotami. 

 

 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA :  LED modul, lineární zářivka, ReluxPro, HDR, křivky svítivosti, jasová 
analýza, intenzita osvětlení, vyzařovací spektrum 
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ABSTRACT 
This Master’s Thesis on Simulation of LED retrofits under operational conditions is divided 

into theoretical and practical part. Theoretical part in the introductory section deals with the 
concepts of lighting technology and presents some electric light sources, such as classic bulbs, 
halogen bulbs, linear and compact fluorescent lamps. It also describes the principle of 
electroluminescent light sources (LED), which discusses principles of yielding a white light, the 
main advantages of LED etc. The reader is familiar with the issue of compensation the linear 
fluorescent lamps tubular LED source and with the work environment programme ReluxPro that 
is used for design of the lighting system. 

Practical part of the thesis is divided into two chapters. In the first chapter, measured linear 
fluorescent lamps and LED modules for the light-technical parameters, luminous intensity, 
radiation spectrum and settling time of light sources are evaluated and compared. The second 
chapter is solved by using ReluxPro, which explores the impact on the lighting and the brightness 
of the room layout SA 5.10 while using various light sources. In conclusion, there is an economic 
aspect of linear fluorescent lamps and LED modules analyzed. Results from the program ReluxPro 
are continuously compared with real measured values. 

 

 

 

KEY WORDS:  LED module, linear fluorescent lamp, ReluxPro, HDR, luminous 
intensity, luminiance analysis, intensity of illumination, radiation 
spectrum 
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1 ÚVOD 
 

Kvalitní a dostatečné světlo významně ovlivňuje lidskou psychiku a má zásadní vliv na pohodu 
a zdraví člověka. Dostatečné množství světla zvyšuje pohodu člověka, a tím i jeho výkonnost, 
produktivitu a náladu. Deficit denního světla lze v současnosti doplnit nebo nahradit umělým 
osvětlením. Je zapotřebí navrhovat optimální osvětlení k dosažení světelné pohody nejen 
dostatečným počtem svítidel, ale také jejich vhodným umístěním a vybráním správného typu.   

V poslední době se zkratka LED (z anglického Light Emitting Diode) objevuje takřka všude. 
Žádný elektrický světelný zdroj nezaznamenal za dobu své existence tak bouřlivý rozvoj jako 
světelné diody. V praxi se první použitelné diody objevily teprve v roce 1962. Za tímto vynálezem 
stál vědec Dr. Nick Holonyak z tehdejší společnosti GE. Od té doby jsou LED diody soustavně 
vyvíjeny. Nové materiály a dokonalejší technologické procesy vedou k postupnému rozšíření 
sortimentu. [6] 

Osvětlení se velmi významně podílí na spotřebě elektrické energie nejen v domácnostech, ale 
i širokém odvětví průmyslu. V celosvětovém měřítku činí spotřeba elektrické energie v oblasti 
osvětlení 19 %. S tímto údajem souvisí i ekologická zátěž země, kterou je potřeba snižovat. V 
České republice je vyráběna elektrická energie ze 49,3 % z uhlí a energoplynu, 35,3 % z jaderného 
paliva, 10,8 % z obnovitelných zdrojů a z ostatních zdrojů je to 4,6 %. [12] 

Od roku 2016, kdy vyjde v platnost nový zákon č. 318/2012 Sb, bude platit průkaz energetické 
náročnosti budov, který vyjadřuje hodnotu veškeré spotřebované energie (energie na vytápění, 
ohřev vody, větrání a osvětlování). Úspora energií je stále aktuální téma. Výměna světelných 
zdrojů nebo celých svítidel se řadí mezi relativně rychlé a jednoduché úspory. LED světelné zdroje 
mají vysokou účinnost a hlavní výhodou těchto zdrojů je i dlouhá životnost, a proto má technologie 
LED velký rozvíjející se potenciál do budoucnosti.  
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2 ZÁKLADNÍ POJMY A VELI ČINY SVĚTELNÉ TECHNIKY  
Tato úvodní kapitola vysvětluje základní pojmy a veličiny světelné techniky jako jsou např.: 

světlo, světelný tok, prostorový úhel aj. 

2.1 Světlo 
Naprostá většina lidí vnímá světlo ve svém životě jako naprostou samozřejmost a nad jeho 

fyzikální podstatou ani nepřemýšlí. Dle Maxwellovy teorie je světlo jako část elektromagnetického 
vlnění různých vlnových délek detekované lidským okem. Vlnová délka světla se nachází 
v rozmezí 380 nm (fialová barva) až 780 nm (červená barva). Oko, jako čidlo zraku, je různě citlivé 
na jednotlivé vlnové délky viditelného spektra. Toto fotopické vidění (denní vidění spojené 
zejména s činností čípků) popisuje tzv. spektrální citlivost V(λ) normálního fotometrického 
pozorovatele stanovená dle mezinárodní komise pro osvětlování (CIE). [1] 

 

Obr. 2-1:Křivka poměrné spektrální citlivosti oka normálního fotometrického pozorovatele [1] 

2.2 Světelný tok 
Světelný tok Φ představuje ve světelné technice základní veličinu. Říká nám, kolik světelné 

energie vyzáří zdroj elektrické energie do svého okolí, které projde za jednotku času určitou 
plochou v prostoru posuzované ze strany citlivosti oka. Jednotkou světelného toku je lumen (lm).  
[1] 

Světelný tok monochromatického záření o vlnové délce λ je dán vztahem  

Φ��� = 683 ∙ 
��� ∙ Φ����										�lm; lm ∙ W��, −,W� (2.1) 

Světelný tok složený z více monochromatických záření 
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Φ��� = 683� ��Φ������ �
�

�
�

∙ 
��� ∙ ��										�lm; lm ∙ W��, lm ∙ W��, −,m� (2.2) 

2.3 Prostorový úhel 
Prostorový úhel Ω je část prostoru vymezeného kuželosečkou, jejíž vrchol je v místě středu 

zdroje záření. Jednotkou prostorového úhlu je jeden steradián. Tato veličina je rovna ploše, kterou 
vytkne kuželosečka na povrchu jednotkové koule (koule o poloměru 1 m), jejíž střed je totožný 
s vrcholem kuželosečky. [1] 

Ω = �
�� 									�sr;m�, m� (2.3) 

 

Obr. 2-2 Vymezení prostorového úhlu [13] 

2.4 Svítivost 
Svítivost I je dána vztahem 2.4, který popisuje podíl světelného toku �Φ vyzářeného zdrojem 

do nekonečně malého prostorového úhlu. Jednotkou svítivosti je kandela (cd). 

" = �Φ
dΩ 									�cd; lm, sr� (2.4) 

Svítivost má svou velikost a směr. Pokud spojíme všechny koncové body vektorů, dostaneme 
tzv. fotometrickou plochu svítivosti. V podstatě se jedná o směrové charakteristiky vyzařování 
světelného zdroje. Vyzařovací charakteristiky definujeme systémem řezných rovin. Nejčastěji se 
setkáváme se řeznou rovinou C, někdy označovanou také jako C-γ, kde γ je úhel vektoru svítivosti. 
Důležitým aspektem je, že svítivost je definována pouze pro bodové zdroje. V praxi je takový zdroj 
nerealizovatelný a proto za bodové zdroje uvažujeme, jejichž největší rozměr nepřesahuje 1/10 
vzdálenosti, ze kterého je zdroj pozorován. Chyba následných výpočtů daných tímto 
zjednodušením obvykle nepřesahuje 1%. Reálné zdroje s většími rozměry posuzujeme z dostatečné 
vzdálenosti, kdy se jeví jako bodový. [1] 

2.5 Osvětlenost 
Osvětlenost E, nazývána též intenzita osvětlení, je fotometrická veličina vyjadřující světelný 

tok dopadající kolmo na osvětlovanou plochu (2.5). Jednotkou osvětlenosti je lux (lx). 

% = �Φ
dS 									�lx; lm,m��, (2.5) 
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kde S je plocha, na kterou světelný tok dopadá. 

Z praxe víme, že intenzita osvětlení plochy klesá s rostoucí vzdáleností od bodového zdroje 
světla. Tuto závislost popisuje tzv. čtvercový zákon 

% = "(�� 									�lx; cd,m��, (2.6) 

kde osvětlenost klesá se čtvercem vzdálenosti. Osvětluje-li se bodovým zdrojem plocha pod 
určitým úhlem β, pak můžeme napsat vztah pro normálovou osvětlenost (2.7). Ve světelné technice 
mluvíme o kosinovém zákonu dopadu světla, častěji také o Lambertově kosinovém zákonu. 

%) = "
�� 	cos + 							�lx; cd,m�, −�. (2.7) 

2.6 Jas 
Jas L je nejvýznamnější fotometrická veličina, na kterou bezprostředně reaguje zrakový orgán. 

Vyjadřuje množství světelného toku, který se odráží od daného elementu (nebo z něj vychází), v 
určitém směru k místu pozorovatele (2.8). Jednotkou jasu je kandela na metr čtverečný (cd ∙ m��).  

- = "(dS ∙ cos .									�cd ∙ m��; cd,m�, −�. (2.8) 

2.7 Světlení 
Světlení M je definováno jako plošná hustota světelného toku �Φvyzařovaného z plochy dS 

(2.9). Základní jednotkou je lumen na metr čtverečný (lm ∙ m��). 

% = �Φ
dS 									�lx; lm,m��. (2.9) 

U dokonale rozptylných ploch (Lambertovský zářič) platí vztah mezi světlením povrchu a 
jasem 

- = /
π 									�cd ∙ m��; lm,−�. (2.10) 

2.8 Index podání barev 
Barva, jenž je základní vlastností věcí okolo nás, hraje v lidském životě důležitou úlohu. 

Významně se podílí při nákupu nejrůznějších výrobků či doplňků, ale také i při výběru potravin. 
Barvu hodnotíme subjektivním popisem (ovlivněno posuzovatelem) nebo fyzikálním postupem, 
kdy dosáhneme objektivního posouzení. Při popisu vnímání barvy subjektivní metodou se vychází 
z vlastních zkušeností a poznatků, a proto např. zářivě červenou popisujeme různými slovy: 
rumělka, šarlat, jahodová červeň a mnoho dalších výrazů. Lze také přiřadit přídavná jména jako 
sytá, vybledlá, jasná, a tak přiblížit daný odstín barvy. Různí lidé si pod pojmem jahodová červeň 
představují odlišné zabarvení. Je tedy nutné vyjádřit barvu takovým způsobem, aby byla nezávisle 
posouzena. Bude-li osvětlena bílá plocha bílým světlem, oko zaregistruje bílou barvu předmětu. 
Jakmile na stejnou bílou dopadne červené světlo, bude výsledný barevný vjem červený. Je-li žlutá 
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plocha osvětlena modrým světlem, tak člověk uvidí zelenou plochu. Z toho plyne, že výsledný 
barevný vjem závisí na zdroji osvětlení, na citlivosti a schopnosti lidského oka a na vlastnostech 
pozorovaného předmětu. [21] 

Založením CIE (Commission Internationale de l’Eclairage) mezinárodní komise pro osvětlení 
v roce 1931, věnující se celosvětové spolupráci a výměny informací týkající se vědy a umění světla 
a osvětlení, se standardizovaly modely barev. CIE se kromě standardizace modelů barev zabývá 
všemi otázkami týkajících se vědy a umění světla a osvětlování, fotobiologie a obraz technologie. 
Tato profesionální organizace vytváří normy uznávané pod zkratkou ISO (International 
Organization for Standardization) jako mezinárodní normalizační orgán. [14] 

Pro osvětlení v praxi je vhodné definovat tzv. index podání barev (CRI – color rendering index) 
Ra, který vyjadřuje shodnost barevného vjemu předmětu osvětlený určitým zdrojem a barvy vzniklé 
ve světle referenčního (ideálního) zdroje světla. Hodnota Ra se pohybuje v rozmezí 0 až 100, kdy 
Ra = 0 znamená, že při tomto osvětlení není možné rozeznat barvy. Na rozdíl od žárovky, která má 
Ra = 100, vnímáme barvy jako přirozené. [1] 

 

2.9 Teplota chromatičnosti  
Teplota chromatičnosti TC charakterizuje barevnou teplotu určitého světla, která  je definována 

jako barva tepelného záření vydávané černým tělesem, jenž je zahřáté na tuto teplotu. Jednotkou 
teploty chromatičnosti je Kelvin. Intenzita denního světla se neustále mění a s ním i teplota 
chomatičnosti. Sluneční paprsky jsou ovlivňovány mnoha faktory, jako jsou např.vodní páry, velká 
oblačnost, která snižuje hodnotu teploty chromatičnosti, mlhy atd. Hodnota 5500 K je uváděna pro 
denní světlo vnímané jako čistě bílé. Ráno a večer naměříme 4700 K, středně zatařená obloha 6000 
– 7000 K, modrá obloha v nížině 9500 – 12000 K. V oblasti světelných zdrojů vyzařuje klasická 
žárovka teplotou 2400 – 2900 K (teplota chomatičnosti stoupá s výkonem žárovky), halogenová 
žárovka 3000 – 3200 K, bílá zářivka 4200 K, svíčka 1600 K. 

 
 

 
Obr. 2-3 Stupnice teploty chromatičnosti Tc [8] 

 

2.10 Měrný světelný výkon 
Měrný světelný výkon zdroje 1 vyjadřuje podíl světelného toku a elektrického příkonu. Udává 

účinnost světelného zdroje, tj. kolik lumenů světelného toku se získá z 1 W elektrického příkonu. 
U zdroje s předřadníkem je nutno přičíst i příkon předřadníku.  

12 = 3
4 									�lm ∙ W��; lm,W� (2.11) 
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3 ELEKTRICKÉ ZDROJE SV ĚTLA  
Kapitola se zabývá rozdělením světelných zdrojů, a to na teplotní, výbojové a 

elektroluminiscenční. Především jsou zde popsány zdroje světla určené pro osvětlení vnitřních 
prostor budov, které se v současné době dají nahradit elektroluminiscenčními zdroji světla. 

3.1 Rozdělení elektrických světelných zdrojů 
Elektrické světelné zdroje se dělí v zásadě na tři základní skupiny. Teplotní, výbojové a 

elektroluminiscenční. Podrobnější rozdělení je patrné z Tab. 3-1.  

Tab. 3-1 Struktura třídění elektrických světelných zdrojů [2] 

 

 

Vznik světla je zapříčiněn vybuzením elementárních částic. Teplotní světelné zdroje jsou 
založeny na určitém způsobu ohřevu těles. Jedná se o všechny druhy plamene (oheň, svíčka, louč, 
atd.) a především žárovky (obyčejné a halogenové). Průchodem elektrického proudu se kovové 
vlákno (nejdříve platinové, uhlíkové, osmiové, tantalové, dnes již výhradně wolframové) rozžhaví 
na vysokou teplotu a vytvoří potřebnou budící energii pro tepelný pohyb. Ta je předávána částicím, 
které jsou schopné se vybudit a stanou se tak elementárními zdroji světla. Charakteristickou 
vlastností teplotních zdrojů je spojité spektrum jimi vyzařovaného světla. [2] 



  Elektrické zdroje světla 

 

20

3.2 Druhy elektrických světelných zdrojů 

3.2.1 Teplotní zdroje světla 
Jak už bylo zmíněno, teplotní zdroje světla pracují na principu tepelné emise. Dělí se do dvou 

skupin a to na obyčejné a halogenové žárovky.  

Obyčejné žárovky 
Obyčejné žárovky byly doposud nejrozšířenějšími světelnými zdroji. Od 1.9.2012 platí 

definitivní zákaz distribuce všech klasických obyčejných žárovek (staré zásoby mohou být 
doprodány). Výroba těchto světelných zdrojů stále pokračuje. Nesmějí být uváděny pro svícení 
v domácnosti, ale jako topné tělísko. Hlavní předností klasických žárovek je spojité světelné 
spektrum, majícího příjemný teplý odstín, charakterizující teplotou chromatičnosti 2700 až 2900 
K, vysoký index podání barev Ra = 100, okamžitý start “bez blikání“ (vzhledem k tepelné 
setrvačnosti wolframového vlákna neblikají tak výrazně), atd. [2] 

Zásadním nedostatkem všech obyčejných žárovek je malý měrný výkon, nízká doba života 
(cca 1000h) a účinnost přeměny elektrické na světelnou energii (vakuové žárovky asi 7 %, plynem 
plněných žárovek 10 %). Obrázek 3-1 představuje poměrné spektrální složení světla žárovky. Se 
stoupající vlnovou délkou výrazně stoupá i intenzita záření. Porovnáme-li spektrum žárovky se 
spektrální citlivostí lidského oka, dojdeme k závěru, že zrakové ústrojí není citlivé pro 
infračervenou oblast. Energii v IR záření vnímáme jako teplo a z hlediska světelného zdroje je 
nutné to považovat za ztrátu. [2] 

 

Obr. 3-1 Poměrné spektrální složení světla žárovky [2] 

Halogenové žárovky 
Halogenové žárovky jsou nástupci žárovek obyčejných. Zvýšením teploty wolframového 

vlákna dosahují většího měrného výkonu. Tím se ale životnost samotné žárovky snižuje způsobené 
díky rychlému odpařování wolframu. Proto jsou halogenové žárovky naplněny plynem s příměsí 
halogenů nebo jejich sloučenin. Wolfram vypařující se z vlákna, jehož teplota dosahuje teploty 
kolem 3000 K, se v blízkosti baňky při teplotě pod 1700 K slučuje s halogenem na halogenid 
wolframu. Ten v důsledku gradientu koncentrace difunduje plynným prostředím zpět k vláknu, kde 
se při teplotě převyšující 1700 K rozpadá na wolfram a volný halogen. Uvolněný halogen se znovu 
účastní reakce, zatímco atomy wolframu zvyšují tlak wolframových par v těsné blízkosti vlákna, a 
omezují tak jeho vypařování. Konstrukce halogenových žárovek je však odlišná od obyčejných. 
Vnější baňka je vyrobena z křemenného skla, ze skloviny s vysokým obsahem oxidu křemičitého 
nebo z tvrdého skla (u menších příkonů). [2] 
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K hlavním výhodám halogenových žárovek patří spojité příjemně bílé světlo s teplotou 
chromatičnosti 2900 K až 3100 K (u speciálních typů až 3400 K), lepší stabilita světelného toku a 
teploty chromatičnosti v průběhu svícení (úbytek světla během života zpravidla nepřevyšuje 5% 
počáteční hodnoty), větší účinnost přeměny elektrické energie a delší životnost (až 5000h). [2] 

Nevýhody jsou: náročnější technologie výroby, vyšší cena, značná závislost parametrů na 
napájecím napětí - omezení možnosti stmívání. 

3.2.2 Výbojové zdroje světla 
Základním principem výbojového zdroje je proces týkající se průchodu elektrického proudu 

prostředím páry nebo plynu a jejich směsi. Jedná se o páry rtuti, sodíku a halogenidů celé řady 
chemických prvků. Výbojové zdroje tepla řadíme podle různých hledisek. Podle typu výboje, podle 
místa vzniku záření a podle tlaku pracovní náplně.  

3.2.2.1 Nízkotlaké výbojky 
Nízkotlaké výbojky jsou nejběžnějšími typy umělého osvětlení vnitřních prostorů. Patří mezi 

ně zářivky (lineární, kruhové apod.), kompaktní zářivky, nízkotlaké sodíkové výbojky a indukční 
výbojky.  

Lineární zářivky 
Zářivky jsou nejčastěji v podobě protáhlého tvaru skleněných trubic naplněné plynem 

(nejčastěji Argon) s příměsí malého množství rtuti (3-5 mg). Proto je zářivka nazývána také 
nízkotlaká rtuťová výbojka. Tlak uvnitř trubice se pohybuje kolem 400 Pa. Lineární zářivka je na 
obou koncích opatřená paticí s dvěma kolíky včetně žhavících elektrod, které jsou z wolframu. Na 
vnitřní straně trubice jsou naneseny několik vrstev luminoforu, které slouží k transformaci 
ultrafialového na viditelné záření. V závislosti na typu použitého luminoforu lze dosáhnout různého 
barevného odstínu světla a indexu podání barev Ra. Pro zvýšení účinnosti přeměny ultrafialového 
záření na viditelné spektrum a lepším vlastnostem vůči účinkům nízkotlakého výboje, se v dnešní 
době používá technologie třípásmových luminoforů. [2] 

Doba života a křivka vyhoření zářivky 

Typická pro předběžné vyhodnocení doby života zářivek je jejich křivka vyhoření. Definuje 
udávaný život (střední doba životnosti) jako dobu svícení, při níž zůstane 50 % zdrojů funkčně 
schopných z celkového množství provozovaného stejným způsobem. Obr. 3-2 charakterizuje 
typickou křivku vyhoření zářivek T8, která je vydaná přením světovým výrobcem světelných 
zdrojů pro jeho zářivky. Představuje údaje o vysoké kvalitě výrobků. Jedná se o dlouhý střední 
život, malý rozptyl v individuálních životech jednotlivých zářivek, bez předčasných výpadků 
v průběhu prvních hodin svícení, což svědčí o stabilizované technologii výroby. Tato křivka 
napomáhá pozorovateli osvětlovací soustavy vybrat nejvhodnější variantu režimu její údržby, 
rozhodnout, jestli zvolí jednotlivou, nebo skupinovou výměnu zdrojů bez ohledu na to, zda jsou 
některé zářivky provozuschopné. [9] 
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Obr. 3-2 Křivka vyhoření zářivek T8 [9] 

 

Provoz lineární zářivky 

Pro provoz lineární zářivky potřebujeme předřadník. Ten se skládá z tlumivky, která má za 
úkol stabilizovat proud, kompenzačního kondenzátoru a zapalovače. Před vznikem samostatného 
výboje probíhá mnoho procesů. Po připojení sítě se ve startéru zapálí doutnavý výboj, který nahřívá 
elektrody. Vlivem ohřevu se bimetalový pásek přiblíží k druhé elektrodě. Obvodem začne protékat 
proud, který nejen že rozžhaví elektrody zářivky na příslušnou teplotu, při níž jsou schopny 
emitovat elektrony, ale i budí magnetický obvod tlumivky. Současně při těchto procesech se 
elektrody ve startéru ochlazují a následně rozpojí. V okamžiku přerušení vznikne napěťový impuls, 
který zapálí výboj uvnitř skleněné trubice. Pokud tak nedojde, celý děj se opakuje, dokud výboj 
nezačne hořet stabilně. [9] 

 

 

Obr. 3-3 Zapojení lineární zářivky s tlumivkou a doutnavým startérem [1] 

 

K hlavním přednostem zářivek patří: 

� vysoká účinnost přeměny elektrické energie na světelnou – oproti žárovkám spotřebují 
přibližně pětinu elektrického proudu, 

� široký sortiment příkonů od 4 W do 200 W, 
� široký sortiment barev vyzařovaného světla, charakterizovaný teplotou chromatičnosti 

2700 K až 17000 K, 
� dlouhá životnost, 
� u speciálních typů lze dosáhnout indexu podání barev až Ra = 98. 
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K rychlému a šetrnému startu bez blikání se používá elektronický předřadník. Princip 
elektronického předřadníku je založen na usměrnění přivedeného napětí a následné výroby 
střídavého napětí o frekvenci řádově desítek kilohertz. V současné době jsou předřadníky s teplým 
startem. Elektrody zářivky jsou před zažehnutím výboje předehřáty, a tím se značně snižuje 
opotřebení elektrod, zážeh je okamžitý a bez blikání. Další výhodou je eliminace stroboskopického 
jevu. Tento jev je velmi nežádoucí a může se projevit například při chodu rotačního stroje, který 
se může projevit zdánlivým zpomalením, zastavením nebo zpětným chodem. Elektronický 
předřadník je oproti indukčnímu velikostně menší a nižší jsou i energetické ztráty. Velkou výhodou 
je možnost stmívání. [2] 

 

Hlavní nevýhody zářivek: 

� závislost světelného toku na teplotě okolního prostředí, 
� potřeba předřadných a startovacích obvodů, které po čase částečně snižují měrný výkon 

osvětlovací soustavy jako celku, 
� obsah toxické rtuti, 
� vliv počtu zapnutí na život zářivky – především u zapojení s tlumivkou a doutnavkou. 

 

Závislost světelného toku zářivky na teplotě okolního prostředí 

Závislost světelného toku na teplotě okolí patří mezi hlavní nevýhody u zářivek. Jejich 
optimální teploty, kdy mají nejvyšší účinnost, je 25 °C. S rostoucí i klesající teplotou světelný tok 
klesá, jak je vidět u standardní zářivky na obrázku 3-4. Výrobci tento negativní vliv řeší používáním 
amalgámů vhodných kovů, které rozšiřují teplotní interval, v němž si světelný tok zářivek udržuje 
hodnotu blízkou optimální, nebo vytvořením tzv. umělého chladného bodu, jehož teplota určuje 
tlak nasycených par rtuti na hodnotě, při níž je výstup rezonančního UV záření výboje, a tedy i 
následný světelný tok zářivky, maximální. Druhý uvedený způsob je využit při výrobě 
nejmodernějších zářivek T5, jejichž jedna elektroda je vysunuta blíže ke středu trubice, takže 
chladný bod vznikne v oblasti za touto elektrodou. Tento konec je zřetelně označen; při použití 
několika zářivek v jednom svítidle je nutné takto označené konce shodně orientovat, jinak se sníží 
účinnost zářivek. [9] 

 

 

Obr. 3-4 Závislost světelného toku zářivky na teplotě okolního prostředí [9] 
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Systém označování zářivek 

Pro snadnou orientaci v parametrech zářivek je zaveden jednotný systém označování, který je 
názorně předveden na obrázku 3-5. 

 

Obr. 3-5 Označení technických údajů na světelném zdroji [9] 

 

Kompaktní zářivky 
Princip činnosti kompaktní zářivky je obdobný jako u lineárních zářivek. Vyznačují se 

významným konstrukčním provedením s jednou paticí a malými rozměry. Výbojové dráhy jsou 
paralelně umístěny do dvou, čtyř, šesti, osmi nebo dokonce i více, avšak elektricky vzájemně 
sériově propojeny tak, že vytvářejí jeden výbojový prostor. Kompaktní zářivky se vyrábějí jako 
náhrada běžných obyčejných žárovek s Edisonovým závitem E14 a E27 nebo s řadou jiných 
dvoukolíkových a čtyřkolíkových patic. Kompaktní zářivky se vyrábějí v základních odstínech bílé 
barvy s teplotou chromatičnosti 2700, 3000, 4000 a 6500 K a jejich číselné označování odstínu je 
shodné jako u lineárních zářivek. Z hlediska pracovního obvodu lze kompaktní zářivky rozdělit do 
dvou skupin. Zářivky s vnějším a elektronickým integrovaným předřadníkem.  Zářivky s vnějším 
předřadníkem využívají tlumivku (dvoukolíkové patice např. G23, G24d-1,2,3 apod.) nebo 
elektronický předřadník (čtyřkolíkové patice např. 2G7, 2G11, G24q-1,2,3 apod.) pracující na 
frekvenci 30 až 40 kHz. Zářivky s integrovaným elektrickým předřadníkem jsou určeny jako přímé 
a energeticky úspornější náhrady do žárovkových svítidel. Předřadný elektrický obvod je umístěn 
v plastovém krytu a tvoří tak jednotný celek světelného zdroje. Sortiment kompaktních zářivek je 
velmi rozmanitý, a proto je možné najít ve většině konkrétních případech ekvivalentní náhradu. [2] 
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4 ELEKTROLUMINISCEN ČNÍ SVĚTELNÉ ZDROJE  
Elektroluminiscenční světelné zdroje se v dnešní používají v mnoha zařízení. Jedná se o malou 

polovodičovou součástku vyzařující světelnou energii. Tato kapitola se věnuje popisem principu 
činnosti LED diody, jakým způsobem se získává bílé světlo, výhody LED, aj. 

4.1 Princip činnosti LED 
Přechod PN se nazývá místo, kde se stýkají dva druhy polovodičů vysoké čistoty, legované 

malým množstvím příměsí. Materiál typu N se vyznačuje majoritními nosiči elektronů, v typu P 
převládá přebytek děr. Přiložením stejnosměrného napětí správné polarity na tento přechod bude 
elektrostatické pole působit proti elektrostatickému poli pevných iontů. Majoritní nosiče se vlivem 
toho pole přiblíží k přechodu, zakázaný pás se zúží a vyprázdněná oblast zanikne. Přechod je pro 
majoritní nosiče otevřen a dochází k jejich rekombinaci. Při každé rekombinaci páru elektron-díra 
se uvolňuje určitá část energie (světelná energie), která je schopna se vyzářit mimo krystal. Jde o 
nekoherentní světlo s úzkým spektrem. [10] 

 

Obr. 4-1 Zvyšování měrného výkonu světelných diod v období 1965 až 2010 [6] 

Od poloviny 60. let minulého století, kdy byly uvedeny na trh první světelné diody, dosáhly 
značného pokroku ve vývoji nových materiálů a technologických procesů. První diody vyzařovaly 
v červeném spektru, následovali diody zelené, oranžové, žluté a na konec modré. Moderní 
polovodičové materiály používané v současné době se stávají z velmi složitých kombinací epitaxně 
vypěstovaných vrstev. Nové materiály na bázi arzenidů a fosfidů india, galia a hliníku (např. GaAs, 
AlGaAs, GaP, GaAsP, AlGaInP) u červených, oranžových a žlutých diod, resp. Materiálů na bázi 
nitridů a selenidů zinku, india a galia (např. GaN, ZnSe, InGaN) u zelených, modrých a fialových 
diod. [6]  
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4.2 Získání bílého světla z LED 
V dnešní době lze získat bílé světlo z LED zdrojů dvěma způsoby.  

První způsob spočívá v aditivním mícháním jednotlivých složek červené, zelené a modré LED 
barev, ze kterých vzniká bílé světlo. Tento princip je však hardwarově a softwarově náročný. 
Výsledné bílé světlo má nižší jas a v důsledku degradace jednotlivých druhů čipu může v průběhu 
života docházet k nežádoucím posunům barvy vyzařovaného světla. [2] 

Druhý způsob je založen na fosforescenci luminoforů. Dioda InGaN vyzařuje modré spektrum, 
které se přes luminofor ytrito-hlinitý granát aktivovaný cerem (Y3Al 5O12:Ce) přeměňuje na jinou 
vlnovou délku (obdobný princip klasických zářivek), a tím i na jiné barevné podání (část modrého 
světla je přeměněna na žluté). Kombinací modré a žluté vznikne vjem bílého světla. V porovnání 
s LED se třemi čipy je tato varianta energeticky úspornější a rozměrově menší, a proto první způsob 
není moc využíván. [2] 

 

Obr. 4-2 Emisní spektrum vybraných barevných LED [2] 

 Obrázek 4-2 znázorňuje spektrum vybraných barevných LED a spojité spektrum použitého 
luminoforu. Potlačena je však červená a zelená složka, což má za následek zhoršení barevného 
podání osvětlených předmětů. Tento nedostatek se vyřešilo nanesení třípásmového luminoforu 
buzeného ultrafialovou diodou. Index podání barev Ra dosahuje hodnot nad 80. [2] 

V současné době se bílé LED diody vyrábějí v širokém rozsahu teploty chromatičnosti 
odstupňované po 1000 K (od 2500 až 4000 K u teplých odstínů a od 5000 do 10 0000 K u studených 
odstínů). 

4.3 Výkonové rozdělení LED diod 
Na začátku éry byly plochy LED čipů o velikosti 0,05 mm2. Proud (resp. výkon) prvních diod 

dosahoval velmi malých hodnot (jednotky miliampérů, příkon desetiny wattů, světelný tok v řádu 
jednotek lumenů). S postupem doby se plocha čipu začala zvětšovat, narůstal světelný tok a 
zvětšoval se příkon. V současné době dosahují LED diody jednotek ampérů, o příkonu až 10 W a 
světelného toku blížící se 1000 lumenů. [2] 

Podle velikosti výkonu můžeme diody rozdělit do tří skupin: 
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� diody o malém výkonu – 1 až 2 mA, 
� standardní diody – proud větší než 20 mA, 
� výkonné (označované jako hight power) diody – proud větší než 350 mA 

 

4.4 Chlazení LED diod 
Teplota významně ovlivňuje parametry světelné diody. Velká část příkonu energie se přemění 

na teplo. K dosažení delší životnosti a většího světelného toku je zapotřebí chladit tak, aby teplota 
při provozu nepřekročila pokud možno 100 °C. Při dobrém chlazení garantuje výrobce LED diod 
životnost přes 50 000 hodin. Optimální pracovní teplota se pohybuje v rozmezí teplot 85 a 100 °C. 
Velikost a typ chladiče závisí jednak na světelném výkonu zdroje, ale také na typu svítidla. 
Výpočetně i výrobně nejjednodušší chlazení u nástěnných a stropních plochých svítidel, kde je 
použit hliníkový plech, který je schovaný za samotným svítidlem. U kompaktních LED zdrojů je 
chlazení řešeno kovovým tělem, které plní nejen funkci estetickou, ale i ochrannou před dotykem 
na živé části zdroje. Požadavky na bezpečnost LED modulů jsou shrnuty v normě ČSN EN 62031, 
která uvádí všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost pro moduly s elektroluminiscenčními 
diodami (LED). [2] 

 

 

Obr. 4-3 Závislost doby života a světelného toku LED na okolní teplotě [2] 

 

4.5 Hlavní přednosti LED [2] 
V současnosti se LED náhrady řadí mezi nejúspornější a nejvyspělejší zdroj světla s extrémně 

vysokou životností. Řada dalších předností je popsána níže. 

 

4.5.1 Geometrické parametry 
� Možnost vytváření velkého množství světelných přístrojů a svítidel nejrůznějších 

tvarů, výkonů a rozměrů, 
� návrh světelných přístrojů malých rozměrů např. v oblasti přenosu informací s vysoce 

koncentrovaným svazkem světelné energie. 
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4.5.2 Elektrické a světelné parametry 
� Dosažení vyšších hodnot světelného toku spojením více modulů do série, 
� snadná regulace za pomoci stávajících prostředků řízení a ovládání osvětlení díky 

stejnosměrnému provozu, 
� není vyžadována ochrana před nebezpečným dotykem u malého napájecího napětí, 

LED zdroje s možností připojení přímo do sítě 230 V musí vyhovovat bezpečnostním 
požadavkům z důvodu výskytu nebezpečného napětí na kovovém chladiči v případě 
poruchy, nutno opatřit dvojitou izolací, 

� okamžitá doba náběhu a rychlá odezva, možnost provozu v impulzivním režimu bez 
negativního vlivu na život a spolehlivost, provoz LED modulů v jakékoliv poloze, 

� vysoký jas a velká účinnost barevných LED (k dosažení patřičné barvy nejsou 
zapotřebí různé filtry, které zvyšují ztráty). 
 

4.5.3 Provozní parametry 
� Vysoká spolehlivost, extrémně dlouhý život - 60 až 100 tis. h. při úbytku světelného 

toku 30 až 40 % (hodnota závislá na okolních podmínkách), 
� absence UV a IR záření (kromě speciálních diod) a nízké povrchové teploty dovolují 

použít při konstrukci plasty, 
� široký interval teploty okolního prostředí mezi -30 a +60 °C. 

 

4.5.4 Kolorimetrické parametry 
� Široká škála barev, tam kde k dosažení příslušné barvy není zapotřebí luminoforu, 

vyznačující se vysokou čistotou a téměř monochromatickým zářením jsou důležité 
z hlediska jejich nezaměnitelnosti v oblasti signálních zařízení 

� výroba bílých LED s velmi dobrou účinností, vysokým Ra a v potřebné chromatičnosti, 
� výroba LED zářící v ultrafialové a infračervené oblasti. 

 

4.5.5 Vlastnosti z hlediska životního prostředí 
� Velké procento používaných materiálů je recyklovatelných, 
� neobsahují rtuť, během provozu a po ukončení jejich života nemají negativní vliv na 

životní prostředí. 
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5 NÁHRADA LINEÁRNÍCH ZÁ ŘIVEK TRUBICOVÝMI LED  

ZDROJI  
Od svého uvedení na trh se lineární zářivky staly hlavní alternativou žárovek klasických. 

Lineární zářivky jsou široce používány v komerčních prostorách, jako jsou kanceláře, školy, 
nemocnice a obchody. Až do roku 1980 se nejvíce používaly T12 zářivky s indukčními 
předřadníky. Nicméně tato technologie byla nahrazena užšími zářivkami T8 s vyšší účinností díky 
elektronickému předřadníku. V současné době se mnohem častěji objevuje možnost uplatnění LED 
diod jako náhrada za lineární zářivky o průmětu 26 mm T8. Náhrady pro lineární zářivky jsou 
v podstatě přímočaré LED pole, umístěné v trubicovém provedení se stejnou paticí. [7] 

5.1 Výhody nahrazení lineárních zářivek trubicovými LED zdroji 

Snížení spotřeby 
Cena elektrické energie se postupem času navyšuje, a proto při návrhu osvětlovací soustavy je 

jedním z nejdiskutovanějších témat právě spotřeba. Jak už bylo řečeno, náhrada LED zdroji se týká 
hlavně lineárních zářivek T8. Měrný výkon této běžné zářivky s indukčním předřadníkem se 
pohybuje do 75 lm/W a s elektronickým předřadníkem až do 85 lm/W. Dnešní typy trubicových 
LED zdrojů dosahují hodnot převyšujících 100 lm/W. Nahrazením za nové světelné zdroje lze 
uspořit až 20 % nákladů na elektrickou energii. [7] 

Provoz bez předřadníku 
Trubicové LED zdroje nepotřebují pro svoji činnost žádné externí předřadné přístroje (Obr. 5-

1). Ve většině případů bývá elektronický předřadník součástí LED trubice. Je nutné odpojit 
kompenzační kondenzátor, tlumivku a zkratovat startér. Neodpojením kondenzátoru se sníží účiník 
a stoupne zdánlivý příkon. To má za následek vyšší zatížení přívodních vodičů, které mohou 
způsobit rezonanční jev v síti nebo špatnou funkci jistících přístrojů. Z hlediska doby života bývá 
dimenzován stejně jako LED. Na rozdíl od klasických je integrovaný předřadník tichý. [7] 

 

Obr. 5-1 Změny v zapojení lineární zářivky a LED trubice [7] 

Omezení míhání světla 
Míhání je subjektivní dojem nestálosti zrakového vjemu způsobený světelným podnětem, 

jehož jas nebo spektrální složení klesá. Jelikož jsou LED světelné zdroje napájeny z elektronického 
předřadníku stejnosměrným napětím, nedochází k nežádoucímu rušivému jevu tzv. flikru. [7] 

Četnost spínání, okamžitý náběh světelného toku a dlouhá doba života 
Jednou z hlavních výhod LED zdrojů je dlouhá doba života a okamžitý náběh světelného toku. 

Běžná lineární zářivka T8 s elektronickým předřadníkem má garantovanou dobu života do 20 tis. 
h. a při provozu s indukčním předřadníkem do 10 tis. h. Výrobci trubicových LED zdrojů uvádějí 
dobu života 25 až 50 tis. h. Na rozdíl od zářivek LED trubice netrpí na četnosti spínání a vypínání, 
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a proto se mohou používat v kombinaci se senzorem přítomnosti (pohybu). Rychlý start není 
doprovázen blikáním. [7] 

Zvýšení celkové účinnosti svítidel 
Led diody jsou v podstatě směrové světelné zdroje, což naznačuje, že LED lineární náhradní 

trubice by měly přinést vyšší procento světelného toku než u všesměrového zářivkového zdroje. 
Obrázek 5-2 ukazuje distribuci světelného toku vycházející ze svítidla. Klasické svítidla musí mít 
optické systémy, pro usměrnění světelného toku, které mají vždy účinnost menší než 1. 

 

Obr. 5-2 Rozdíl v distribuci světelného toku LED trubice od lineární zářivky [5] 

5.2 Posuzování osvětlovacích soustav s LED svítidly z hlediska 
kvalitativních požadavků 
Kvalitativní požadavky na interiérové osvětlovací soustavy vychází z požadavku normy na 

osvětlování vnitřních prostor. Jedná se o normu ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení 
pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory. 

Barevný tón světla 
U všech světelných zdrojů rozlišujeme tři základní kategorie barvy světla v závislosti na 

teplotě chromatičnosti: 

Tab. 5-1 Skupiny barevného tónu světla světelných zdrojů [3] 

Barevný tón světla Náhradní teplota chromatičnosti Tcp (K) 
teple bílý do 3 300 

neutrálně bílý 3 300 až 5 300 
chladně bílý nad 5 300 

 

Čím je nižší osvětlenost, tím by měl být teplejší světelný zdroj, čemuž odpovídá nižší hodnota 
chromatičnosti. Toto obecné doporučení pro použití barvy světla platí pro LED stejně jako pro 
ostatní světelné zdroje. [3] 

Jak už bylo zmíněno, LED dioda primárně vyzařuje v oblasti modré barvy. Proto může vyrábět 
studené světlo (denní) mnohem jednodušeji než v jiných teplejších barvách. Nedochází k tak velké 
transformaci primárního záření do oblasti vyšších vlnových délek, a tudíž vyzařuje s vyšším 
měrným výkonem. Při výměně lineárních zářivek za LED trubice nebo při korekci barvy světla u 
osvětlovací soustavy může dojít ke změně světelného toku. To by mohlo mít za následek zmenšení 
osvětlenosti v místech zrakových úkonů, což může nakonec způsobit, že osvětlovací soustava 
nemusí splňovat normativní požadavky. [5] 

Index podání barev 
Světelné zdroje s indexem podání barev menším než 80 nesmějí být použity ve vnitřních 

prostorech, v nichž osoby pobývají nebo pracují dlouhodobě. Z grafické závislosti (Obr.4-2), která 
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znázorňuje spektrum bílé diody, je patrné, že největší slabinou zdrojů LED je nedostatek červené 
barvy ve spektru. Při volbě těchto světelných zdrojů je nutné tento údaj pozorně sledovat. 

Oslnění 
Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních pracovišť se používá jednotný systém hodnocení UGR. 

Není ale zřejmé, zda metoda UGR je použitelná pro hodnocení oslnění LED trubic. U LED svítidel 
mohou být jasy vysoké i přes použití optického systému. Například u čoček nebo zrcadlových 
reflektorů nemusí pouhé zamezení přímého pohledu do zdroje (clonění) stačit. Obrázek 5-3 
poukazuje na nejednotné rozložení jasu světelné části LED trubice, který má vliv na rušivé oslnění. 
[11]   

 

Obr. 5-3 Rozložení jasu na světelné části u LED trubice a lineární zářivky [11] 

Hodnoty činitele UGR se liší v závislosti na typu vnitřního prostoru a vykonávané zrakové 
činnosti. Index oslnění přímo od svítidel osvětlovací soustavy vnitřního prostoru musí být stanoven 
jednotným systémem hodnocení oslnění tabulkovou metodou CIE podle vzorce 

567 = 8 log�� �0,25-< =-�>
?� �									�−; cd ∙ m��, cd ∙ m��, sr, −�, (5.1) 

kde -< je jas pozadí vypočítaný jako 
@ABC
D , %E)F je svislá nepřímá osvětlenost očí pozorovatele, L je 

jas ve směru očí pozorovatele, > je prostorový úhel vzhledem k očím pozorovatele a p je činitel 
polohy podle Gutha pro každé svítidlo podle jeho odklonu od směru pohledu. Normalizovaná řada 
hodnot UGR je: 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31. [11] 

5.3 Porovnání parametrů konkrétních lineárních zářivek a LED 
trubicových zdrojů 
V současné době existuje na trhu mnoho firem, které se zabývají výrobou led modulů v podobě 

trubicových světelných zdrojů nahrazující lineární zářivky. Tabulka 5-2 je zpracována pro 
porovnání katalogových hodnot parametrů LED a zářivek. Vybrány byly trubice T8, s paticí G13, 
délky 1200 mm a náhradní teplotou chromatičnosti 4000 K. Když porovnáme jednotlivé světelné 
parametry, dojdeme k závěru, že LED náhrady konkurují lineárním zářivkám. Měrný výkon se 
pohybuje okolo 85 – 90 lm/W, barevné podání světla Tc lze volit dle požadavků na návrh 
osvětlovací soustavy, index podání barev je větší jak 80 a životnost, deklarovaná výrobcem, je 
dvakrát větší než u trubicových zářivek. [5] 
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Tab. 5-2 Porovnání parametrů vybraných světelných zdrojů LED trubic a lineárních zářivek [18] 
[19] [20] 

 
Philips LED 

MASTER 
GA110 840 

OPTOGAN 
Balance LED 

840 

OSRAM 
Lumilux L ES 

840 

Philips 
Master TL-D 

ECO 840 

Příkon [W] 19 18 32 32 

Výkon [lm] 1650 1400 2500 3000 

Index podání barev [-] 85 >80 >=80 >80 

Úhel svícení [°] 140 120 360 360 

Barva světla [K] 4000 4000 4000 4000 

Životnost [h] 40000 40000 20000 15000 

 

5.4 Možnosti řízení světelného toku u LED 
Voltampérová charakteristika LED má stejný průběh jako běžná usměrňovací dioda. Malá 

změna napětí způsobí velkou změnu proudu. Proto0se velikost světelného toku vyzařované 
světelnou diodou řídí velikostí proudu. Možnosti řídit světelný tok diody velikostí přiloženého 
napětí se běžně nevyužívá. Řízení0pomocí proudu se jeví jako téměř konstantní a v praxi se 
používají proudové zdroje. Vzhledem k usměrňovacím vlastnostem PN přechodu u LED je zřejmé, 
že řízení střídavým proudem je velmi neefektivní, protože proud prochází diodou pouze po dobu 
trvání jedné půlperiody. [5] 

Většina běžných osvětlovacích soustav je založena na základním principu osvětlování 
zapnuto-vypnuto. Stále se zvyšující požadavky na návrh osvětlovací soustavy nutí zahrnout i 
požadavek na regulaci osvětlení mezi 0 až 100 %. Nejčastěji se využívá dvou základních přístupů, 
a to buď řídit proud světelných diod spojitě (amplitudová modulace), nebo se použijí spínací 
obvody pracující v dostatečně vysokých frekvencích, aby oko nerozeznalo kolísání svítivosti 
(pulzně šířková modulace). [5] 

Pro řízení osvětlovací soustavy je nejvhodnější postupná změna intenzity světla při jeho 
zapnutí nebo vypnutí. Řízení světelných zdrojů včetně LED lze provádět několika způsoby. 
Nejznámější řízení patří ovládání pomocí analogového signálu 1 – 10 V, nebo pomocí digitálních 
systémů DSI, DALI, TOUCH DIM nebo DMX. Řízení DMX (Digital multiplex) se vyznačuje svou 
rychlostí, vysokým počtem nezávisle ovládaných světel a uplatnění nalezne především pro 
divadelní či jevištní osvětlení. DSI je sběrnicový systém vyvinutý firmou TRIDONIC. Uzavřený 
digitální protokol umožňuje ovládat pouze elektronické předřadníky a moduly této firmy. Ovládání 
DALI je specifické v tom, že je implementované do svítidel nejčastěji od výrobců svítidel. Má 
otevřený protokol a je funkční pro zařízení mnoha firem. Hlavní výhodou je větší odolnost proti 
rušení. DALI rozhraní má ještě navíc možnost zpětného hlášení nefunkčního světelného zdroje a 
možnost uložení světelné scény do paměti přístroje – nejsou tedy zapotřebí další paměťové moduly. 
[5] 

Velkou výhodou RGB LED světelných zdrojů je jednoduchá možnost řízení nejen světelného 
toku, ale také barvy světla či jeho teploty chromatičnosti. Použitím vhodného způsobu řízení RGB 
LED tedy lze, zejména v reprezentačních prostorách, vytvořit jakoukoliv atmosféru. [5] 
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6 VYUŽITÍ VÝPO ČETNÍHO PROGRAMU PRO NÁVRH 

OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY  
Pro návrh a projektování osvětlovací soustavy se stále častěji využívají výpočetní programy. 

Slouží k ověření a upřesnění výpočtů a také k vyzkoušení světelně-technických řešení částí 
osvětlovací soustavy. Na trhu jsou nabízeny placené software, které disponují svoji variabilností a 
objemnou knihovnou. Existují však i volně dostupné freeware výpočetní programy pro projektanty 
i laiky. Mezi ně se řadí ReluxPro a DIALux. Oba tyto programy jsou si podobné, a proto 
podrobnější popis bude věnován Reluxu, kde bude vysvětlen základní princip používání. 

6.1 Výpočetní program ReluxPro [4] 
Relux informatik AG je Švýcarská společnost zabývající se vývojem, výrobou a distribucí 

návrhu osvětlení a prezentací světelných výrobků pomocí softwaru. Program ReluxPro je součástí 
instalačního balíčku ReluxSuite. V tomto balíčku se nachází další čtyři programy: 

ReluxCAD 

Plug-in umožňující vzájemné propojení na platformě AutoCAD a ReluxPro. Nutné mít licenci 
od společnosti Autodesk. 

ReluxEnergy 

Výpočetní modul spotřeby energie na vnitřní osvětlení budov. Program je zdarma a navazuje 
na energetické normy a normy pro osvětlení jako ČSN EN 15193, DIN 18599-4, SIA 380/4. 

ReluxOffer 

Automatické sestavení seznamu vybraných výrobků a vytvoření vlastní nabídky. Lze také 
přepnout do režimu objednání vybraných výrobků. 

ReluxTunnel 

Program vyvinut pro odborníky odkazující na normy CIE88, CIE140 a SLG201. Vyžaduje 
zakoupení licence. 

6.1.1 Doporučené systémové požadavky ReluxSuite 
� Windows 2000/XP/Vista®/W7/W8, 
� dvoujádrový procesor s 2 GHz a vyšší, operační paměť 1 GB RAM a víc, 
� grafická karta podporující OpenGL, 
� požadovaný prostor na pevném disku se může lišit v závislosti na typu instalace. 

6.1.2 Prostředí ReluxPro 

Založení nového projektu 
Po spuštění programu se otevře okno s nabídkou nových typů projektů a asistent, kde je na 

výběr mezi Relux Express, CAD import a import obrazu na pozadí. Podporované soubory pro 
import jsou nejen typu dwg a dxf (AutoCAD), ale i 3DS (3D Studio) nebo wrl. Kliknutím na jeden 
ze tří nových projektů: Vnitřní prostor, Venkovní a Uliční osvětlení se následně otevře okno, kde 
se zadávají základní informace k projektu – číslo projektu, objekt, popis, zákazník, vypracoval, 
datum a popis projektu. V dalším kroku založení nového projektu je vybrání tvaru prostoru a 
nadefinování místnosti. Na výběr jsou tvary: lichoběžník, l-prostor, obdélník, pilová střecha a 
půlkruhový prostor. Mimo tvaru a vlastností jednotlivých stěn, podlahy a stropu (materiál, barva a 
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odraznost), se zde se zde nastavuje vzdálenost a výška srovnávací roviny. Lze také zvolit úhel 
natočení celého prostoru vůči severu (pouze v případě výpočtu s vnějším osvětlením). 

Pracovní prostředí 
Pracovní prostředí ReluxPro představuje obrázek 6-1. V horní části se nachází hlavní nabídka 

spolu s nástrojovými lištami, které se dají dle potřeby uživatele měnit v Okno → Lišty nástrojů. Na 
levé straně je panel s objekty, které můžeme vkládat do prostoru navrhované místnosti. Špatné 
umístění vložených objektů, jejich natočení nebo změna velikosti se dá měnit v levém dolním 
panelu s názvem Souřadnice, případně dvojklikem na příslušný objekt, kdy se otevře podrobnější 
nastavení, jako je např. odrazné vlastnosti a materiál povrchu.  

 

Obr. 6-1 Pracovní prostředí ReluxPro 

Vkládání svítidel 
Před začátkem modelování a vytváření budoucího prostoru se doporučuje aktualizovat 

samotný program ReluxPro volbou Nápověda	→ Online Update. Program stáhne a nainstaluje i 
aktuální katalog svítidel a světelných zdrojů společně s parametry, které jsou dostupné na trhu. 
Okno pro výběr jednotlivého svítidla je na obrázku 6-2. Zde se svítidla vybírají z nainstalovaného 
seznamu, PlugInu, nebo online katalogu. Po vybrání výrobce a katalogového čísla se dají 
zkontrolovat v  záložce Typ svítidla jednotlivé parametry svítidla (Jas, UGR, Mezní čáry jasů, 
Křivka svítivosti, Kuželový diagram). Vybrané svítidla je zapotřebí importovat do pracovního 
prostředí pomocí tlačítek Nové a Převzít jako typ č, protože ReluxPro je pouze demoverze. Další 
možností je umísťování svítidel do nového objektu pomocí volby Výpočet osvětlení tokovou 
metodou. Zde se zadává počet a rozmístění svítidel do jedné řady nebo sloupce, montáž svítidel a 
naposled provedení výpočtu (podle počtu svítidel nebo podle žádané hodnoty intenzity osvětlení). 
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Obr. 6-2 Výběr jednotlivého svítidla 

Výpočet místnosti a výsledky 
Výpočet osvětlení místnosti se nejdříve musí nastavit pomocí Výpočet	→ Nastavení výpočtu. 

Zde je na výběr několik druhů výpočtu (Umělé, Denní, Sdružené, Nouzové osvětlení atd.).  U 
denního osvětlení se nastavuje stav oblohy (zatažená nebo jasná obloha dle CIE), datum a čas pro 
určení polohy slunce a přesnost výpočtu. Při výpočtu umělého osvětlení je možnost nastavení 
pozorovatele, který bude vyhodnocovat hodnoty oslnění UGR. Opět se jako u denního osvětlení dá 
nastavit přesnost výpočtu, kde se volí podíl nepřímé složky. Čím větší podíl této složky, tím větší 
je přesnost výpočtu. Kombinací denního a umělého osvětlení je výpočet sdruženého osvětlení. 
Výpočet Raytracing slouží k pro vytvoření fotorealistických snímků prostoru. Relux Raytracing 
nabízí dva režimy výpočtů. Standardní a expertní režim. Ve standardním režimu jsou nejdůležitější 
parametry nastaveny automaticky v závislosti na zvolené kvalitě. 

Pro zobrazení aktuálních výsledků slouží lišta (Obr. 
6-3), která se otevře pomocí Okno	→ Lišty nástrojů → 
Výstupy. První dvě ikonky slouží pro přepínání mezi 
půdorysem a 3D prostorem navrhovaného prostoru. Třetí 
ikona přepne do režimu rozložení jasů ve 3D s variabilním pohledem. Čtvrtá možnost volby je 
Raytracing výpočet, jehož výsledkem je realistické zobrazení scény. Další ikonka představuje 
přehled aktuálního projektu, včetně výsledků výpočtu. Následující možnosti jsou hodnoty osvětlení 
na srovnávací hladině, zobrazení izočar na srovnávací hladině, pseudobarvy na srovnávací hladině, 
3D zobrazení rozložení osvětlenosti a poslední možností je spuštění ReluxVivaldi. ReluxVivaldi 
je zpoplatněný simulační software pro interaktivní vizualizaci osvětlení prostředí. Hlavní výstupní 
dokument ReluxPro je velice rozsáhlý a lze jej vytisknout nebo převést do formátu pdf. Celkový 
obsah projektu je v panelu Výstupy.  

Obr. 6-3 Lišta nástrojů - Výstup 
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7 HODNOCENÍ A POROVNÁNÍ PARAMETR Ů LINEÁRNÍCH 

ZÁŘIVEK A LED  TRUBIC  
Světelné zdroje vydávají velké množství světla, které je potřeba upravit tak, aby byly vhodné 

pro použití v osvětlovacích soustavách. Většina těchto elektrických světelných zdrojů má příliš 
vysoký jas, nemají vhodně rozdělený prostorový světelný tok a nemají žádnou ochranu proti 
vlivům okolního prostředí, jako je např. prašnost, vlhkost, mechanické namáhání, ochrana před 
mechanickým poškozením apod. V praxi se světelné zdroje osazují do elektrických svítidel, které 
mají za cíl ochránit před již zmiňovaných okolních vlivech, pro které je určeno, upravit světelný 
tok zdroje, zamezit styk s nebezpečným dotykovým napětím, jenž je potřeba pro napájení zdroje, 
plnění estetické funkce (tvar, barva, uschování elektrických předřadníků aj.), umožnění snadné 
údržby svítidla atd. [2] 

Křivky svítivosti představuji základní představu o způsobu šíření světelného toku v prostoru 
samostatného zdroje nebo svítidla se zdrojem, ze kterých lze vyčíst např. směr maximální 
svítivosti, úhel clonění apod. Aby se daly porovnat svítidla, osazené různými zdroji světla, jsou 
veškeré křivky svítivosti uvedené v katalogových listech přepočítané na 1000 lm podle 
následujícího vztahu 

"(	(����HI� = "( ∙ 1000KLF 									M cd
klm ; cd, lm��O, (7.1) 

kde "( je naměřená svítivost v úhlu γ a KLF je celkový světelný tok zdroje. 

Obr. 7-1 jsou znázorněny křivky svítivosti, kde rotačně symetrická svítidla (reflektory, úzkozářiče, 
bodové zdroje) lze popsat pouze jednou křivkou v jedné polorovině řezu svítidla z důvodu 
umožnění přesnějšího odečtu.  

 

Obr. 7-1 Křivky svítivosti v polárních a pravoúhlých souřadnicích [16] 

Pro ostatní rotačně nesymetrická svítidla je k popisu jejich křivek zapotřebí několik. Nejčastěji 
používaná soustava měřících rovin je C-γ (Obr. 7-2) se středem v optické části svítidla. Rovina C0 
– C180 protíná rovnoběžnou osu svítidla a rovina C0 –C270 leží kolmo ke svítidlu. 
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Obr. 7-2 Soustava měřících rovin C- γ [16] 

7.1 Pracovní prostředí laboratoře 
Měření křivek svítivosti se provedlo pomocí PC programu GPM, kterým byl ovládán 

goniofotometr. V PC programu se nastavil vhodný krok fotometrických rovin C v rozsahu C0 až 
C345 po 15° a γ v rozsahu 0 – 95° po 5°. Pro měření bylo vybráno svítidlo značky a typu MODUS 
LLX 136 ALDP2 (Tab.7-1). Aby se měřené svítidlo považovalo za bodový zdroj, připouští se určité 
zjednodušení. Fotometrická vzdálenost luxmetru od svítidla musí být minimálně pětkrát větší, než 
jeho největší rozměr optické části svítidla. V našem případě byl největší rozměr svíticí plochy 
veliký 1204 mm, a proto fotometrická vzdálenost musí být větší než 6,02 m (fotometrická 
vzdálenost v laboratoři 11,57 m). Při měření je zapotřebí zamezit účinkům rozptýleného světla na 
čidlo luxmetru, a proto se mezi zdrojem světla a luxmetrem zařazuje clona. Program GPM 
vypočetl, že vzdálenost clony od luxmetru má být 0,991 m. Průměr clony je 120 mm. 

 

Tab. 7-1 Použité svítidlo [17] 

MODUS LLX 136 ALDP2  
Těleso Bíle práškově lakovaný (RAL 9003) ocelový plech 
Optický systém vysoce leštěný dvojitě parabolický optický systém, účinnost 66 % 
El. Výstroj kompenzované, s tlumivkou EEI = B, IP20, T8 
Aplikace obchody, školy, společenské prostory, chodby 

 

Pro měření a následné porovnání byly použity tři zástupci lineárních zářivek od společnosti 
OSRAM a čtyři LED moduly společností LIGHTDEC a TESLUX. Katalogové hodnoty těchto 
světelných zdrojů jsou uvedeny níže v tabulce 7-2. Dále byly pro ověření daných hodnot od 
výrobce změřeny pomocí měřícího přístroje Spektroradiometr CS-1000A, který byl softwarově 
ovládán PC programem LumiDISP a kulového integrátoru,  světelně-technické parametry 
světelných zdrojů jako je např. index podání barev, spektrální hustota optického záření v oboru 
vlnových délek 380 – 780 nm, teplotu chromatičnosti.    
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Tab. 7-2 Použité světelné zdroje [15] [18] 

Světelné zdroje 
P φ ηp Ra Tc t 

[W] [lm] [lm/W] [-] [K] [h] 

Lineární 
zářivka 

OSRAM Lumilux L36/830 36 3350 93 ≥80 3000 20000 

OSRAM Lumilux L36/840 36 3350 93 ≥80 4000 20000 

OSRAM Lumilux L36/865 36 3250 90 ≥80 6500 20000 

LED modul 

LIGHTDEC SMD 1200-I-40/8M 18 1370 76 80 4000 50000 

LIGHTDEC SMD 1200-I-45 18 1750 97 65 4500 50000 

TESLUX 240 SMD 12,7 1000 79 ≥80 6400 35000 

TESLUX 360 SMD 27 1500 56 ≥80 6400 35000 

 

7.2 Lineární zářivky 
Naměřené údaje lineárních zářivek 

 

Tab. 7-3 Naměřené údaje zářivky L36/830 

OSRAM Lumilux L36/830 P φ ηp Ra Tc ηs U cos ϕ 

[W] [lm] [lm/W] [-] [K] [%] [V] [-] 

Údaje udané výrobcem 36 3350 93 ≥80 3000 - 230 - 

Naměřené údaje 
Světelný zdroj 36,2 3264,1 90,2 84,0 2708,4 - 230,6 0,986 L 

Osazené svítidlo 43,6 1961,4 45,0 84,0 2735,0 59,5 231,3 0,982 L 

 

Tab. 7-4 Naměřené údaje zářivky L36/840 

OSRAM Lumilux L36/840 P φ ηp Ra Tc ηs U cos ϕ 

[W] [lm] [lm/W] [-] [K] [%] [V] [-] 

Údaje udané výrobcem 36 3350 93 ≥80 4000 - 230 - 

Naměřené údaje 
Světelný zdroj 36,2 3298,0 91,1 83,0 3781,3 - 230,6 0,985 L 

Osazené svítidlo 43,5 1961,4 45,1 83,0 3816,4 59,4 230,6 0,985 L 

 

Tab. 7-5 Naměřené údaje zářivky L36/865 

OSRAM Lumilux L36/865  
P φ ηp Ra Tc ηs U cos ϕ 

[W] [lm] [lm/W] [-] [K] [%] [V] [-] 

Údaje udané výrobcem 36 3250 90 ≥80 6500 - 230 - 

Naměřené údaje 
Světelný zdroj 36,2 3131,7 86,5 80,0 5746,4 - 231,7 0,982 L 

Osazené svítidlo 43,5 1904,9 43,8 79,7 5773,8 59,5 231,7 0,982 L 

 

Naměřené hodnoty a hodnoty garantované výrobcem OSRAM jednotlivých zářivek jsou 
uvedeny v tabulkách 7-3 až 7-5. Nejdůležitější parametry (světelný tok, index barevného podání a 
teplota chromatičnosti) se takřka shodují s menšími odchylkami. Může za to fakt, že laboratorní 
podmínky se nemusejí shodovat s podmínkami světelné laboratoře výrobce. Jedná se o mnoho 
faktorů, které mohou mít vliv na nepřesné naměřené hodnoty. Mezi nejdůležitější se řadí teplota 
okolního prostředí a proudění vzduchu v laboratoři, které má za následek ochlazování světelného 
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zdroje. Tato skutečnost by poukazovala na teorii v kapitole 3.2.2.1 Nízkotlaké výbojky, kde k 
hlavním nedostatkům standardních zářivek patří závislost světelného toku na teplotě okolního 
prostředí. Výrobce svítidla MODUS uvádí, že při použití zářivky jako světelného zdroje bude mít 
svítidlo 66 % procentní účinnost. Naměřená hodnota je však o 6,5 % nižší. Může za to skutečnost, 
že odrazné plochy svítidla byly špinavé z důvodu neustálého měnění světelných zdrojů. 

 

Křivky svítivosti OSRAM 

 

 

Obr. 7-3 Křivky svítivosti lineárních zářivek OSRAM L36 

 

Křivky svítivosti samotných lineárních zářivek OSRAM L36 jsou znázorněny na obrázku 7- 3. 
Lineární zářivky vyzařují světelný tok do všech směrů, a proto křivka v rovině C0 – C180 je ve 
tvaru kruhu. V rovině světelného zdroje C90 – C270 prochází křivky nulou. Tento případ nastává 
ve chvíli, kdy je zářivka natočená paticí směrem k měřícímu přístroji. Změřením křivek svítivosti 
zářivek OSRAM se vypočetl celkový světelný tok zdroje. 
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Obr. 7-4 Porovnání křivek svítivosti svítidel osazené lineárními zářivkami OSRAM L36 

Na obrázku 7-4 jsou zobrazené křivky svítivosti v absolutních hodnotách všech třech 
lineárních zářivek OSRAM Lumilux L36W/830, 840 a 865 pro C0 – C180 a C90 – C270 rovinu 
umístěné ve svítidle. Jejich charakteristiky se od sebe příliš neliší, světelné zdroje L36W/830 a 840 
vyzařují vyšší světelný tok než zářivka L36W/865, a proto mají širší křivku svítivosti. 

Vyzařovací spektrum lineárních zářivek 

 

 

Obr. 7-5 Vyzařovací spektrum lineárních zářivek OSRAM L36 
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Vyzařovací spektra lineárních zářivek je patrné na obrázku 7-5. Jedná se o velmi málo spojitý 
průběh, protože se dá mluvit o řadě peaku (špiček), jenž jsou dány funkcí naneseného luminoforu. 
Ze spektra jde lehce poznat, zda se jedná o “teplou“ či “studenou“ světelný zdroj. Teplá zářivka 
OSRAM L36/830 má vyšší podíl spektrální prostorové a plošné hustoty zářivého toku Leλ na 
vlnové délce 612 nm (oranžová barva) než studená zářivka OSRAM L36/865, která má větší 
zastoupení v ultrafialové oblasti.  Jednoduše řečeno, čím více intenzity zářivého toku Leλ bude mít 
světelný zdroj ve spodní části spektra (pod 555 nm), tím chladněji nám bude připadat. 

 

Doba náběhu a ustálení lineární zářivky OSRAM L36/830 

 

 

Obr. 7-6 Měření doby náběhu a ustálení lineární zářivky Osram L36/830 

 

Klasická křivka náběhu a ustálení světelného toku lineární zářivky je patrná z obrátku 7-6. Pro 
názornou ukázku byla vybrána pouze jedna lineární zářivka typu L36W/830. Na začátku průběhu 
je patrný peak, kdy nedošlo k zapálení, a výboj v trubici zhasl. Jelikož byla nastavená doba odečtu 
osvětlenosti 5 vteřin, není zde zaznamenaný moment, kdy se elektrody zářivky znovu žhaví a 
světelný tok by v tomto případě byl nulový. Zářivky se vyznačují krátkou dobou ustálení světelného 
toku na nominální hodnotě. V našem případě se ustálil světelný tok lineární zářivky OSRAM 
L36/830 po 6 minutách, kdy se luminofor zahřál na provozní teplotu. 

  



  Hodnocení a porovnání parametrů lineárních zářivek a LED trubic 

 

42

7.3 LED moduly 
Naměřené údaje LED modulů 

Pro porovnání a zjištění křivek svítivosti byly určeny čtyři zástupci LED trubic dvou výrobců. 
Jedná se o LIGHTDEC a TESLUX.  Před samostatným měřením LED modulů byly provedeny 
odborné úpravy ve svítidle. Stávající indukční předřadník, který je nezbytný pro provoz lineárních 
zářivek, byl odpojen včetně kompenzačního kondenzátoru. Druhou úpravou, kterou může provést 
i osoba bez elektrotechnické kvalifikace, se musel vymontovat pro LED moduly firmy TESLUX 
startér, pro LED moduly firmy LIGHTDEC musel být startér zkratován. Naměřené a vypočtené 
údaje jsou v tabulkách 7-6 až 7-9. 

 

Tab. 7-6 Naměřené údaje LED modulu LIGHTDEC SMD 1200-I-40/8M 

LIGHTDEC SMD 1200-I-40/8M P φ ηp Ra Tc ηs U cos ϕ 

[W] [lm] [lm/W] [-] [K] [%] [V] [-] 

Údaje udané výrobcem 18 1370 76 80 4000 - 230 - 

Naměřené údaje 
Světelný zdroj 17,0 1323,7 77,9 81,0 3833,9 - 230,3 0,986 C 

Osazené svítidlo 17,0 1095,1 64,4 81,0 3846,8 80,3 230,3 0,986 C 

Ponechání s předřadníkem 19,9 - - - - - 230,3 0,255 C 

 
Tab. 7-7 Naměřené údaje LED modulu LIGHTDEC SMD 1200-I-45 

LIGHTDEC SMD 1200-I-45 P φ ηp Ra Tc ηs U cos ϕ 

[W] [lm] [lm/W] [-] [K] [%] [V] [-] 

Údaje udané výrobcem 18 1750 97 65 4500 - 230 - 

Naměřené údaje 
Světelný zdroj 17,0 1466,9 86,3 60,0 4377,8 - 230,4 0,986 C 

Osazené svítidlo 17,0 1244,1 73,2 61,0 4438,7 71,9 230,4 0,986 C 

Ponechání s předřadníkem 19,9 - - - - - 230,6 0,255 C 

 

Tab. 7-8 Naměřené údaje LED modulu TESLUX 240 SMD 

TESLUX 240 SMD P φ ηp Ra Tc ηs U cos ϕ 

[W] [lm] [lm/W] [-] [K] [%] [V] [-] 

Údaje udané výrobcem 12,7 1000 79 ≥80 6400 - 230 - 

Naměřené údaje 
Světelný zdroj 13,2 1224,2 92,7 71,0 5896,0 - 231,0 0,958 C 

Osazené svítidlo 13,2 1035,6 78,5 71,0 5998,8 84,6 231,0 0,958 C 

Ponechání s předřadníkem 15,8 - - - - - 231,0 0,204 C 

 

Tab. 7-9 Naměřené údaje LED modulu TESLUX 360 SMD 

TESLUX 360 SMD P φ ηp Ra Tc ηs U cos ϕ 

[W] [lm] [lm/W] [-] [K] [%] [V] [-] 

Údaje udané výrobcem 27 1500 56 ≥80 6400 - 230 - 

Naměřené údaje 
Světelný zdroj 23,6 1948,7 82,6 71,0 6030,5 - 231,0 0,995 C 

Osazené svítidlo 23,6 1620,8 68,7 72,0 6141,9 83,2 231,0 0,995 C 

Ponechání s předřadníkem 26,5 - - - - - 231,0 0,378 C 
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Značení použitých LED modulů má každý výrobce odlišné. Údaj 240 (360) u TESLUXu značí 
počet použitých svíticích diod a SMD jejich typ. Firma LIGHDEC má na modulu číslo 1200, které 
značí délku trubice v mm, a např. 40/8M značí teplotu chromatičnosti 4000 K, 8 představuje Ra = 
80 a M – matné provedení. 

Naměřené údaje světelných zdrojů LED modulů TESLUX nesouhlasí s údaji udávané 
výrobcem. Výrobce garantuje, že index podání barev je větší než 80, zatímco u obou světelných 
zdrojů bylo naměřeno Ra = 71. Pro všechny pracovní prostory musí být Ra ≥ 80, a tak tomuto 
požadavku vyhověl pouze LED modul LIGHTDEC SMD 1200-I-40/8M. Při výpočtu účinnosti 
svítidla, osazené světelnými zdroji firmy TESLUX, byla zjištěna účinnost vyšší než 100 %, zatímco 
světelné zdroje firmy LIGHTDEC vykazovaly účinnost až 80 %.  Tato skutečnost by se dala 
vysvětlit tím, že výrobce TESLUX špatně udal/naměřil světelný tok zdrojů, a proto se za nominální 
hodnotu světelného toku zdroje bere naměřený údaj. 

LED moduly mají své vlastní předřadníky uvnitř v trubici, a tak jak už bylo zmíněno, byl 
stávající předřadník ve svítidle odpojen. Pro další měření byl stávající předřadník ponechán a 
měření bylo uskutečněno za účelem zjištění velikosti odebíraného činného výkonu a účiníku. Zde 
si je možno povšimnout velice nízké hodnoty účiníku. Lze předpokládat, že je to způsobeno 
kompenzačním kondenzátorem, který kompenzuje zářivku v zapojení s induktivním předřadníkem. 
Na přívodních vodičích se objeví vyšší proud, což může mít negativní vliv u větších osvětlovacích 
soustavách  na funkci jistících přístrojů nebo v horším případě může zapříčinit vznik rezonančních 
jevů v síti. 

Křivky svítivosti 

 

Obr. 7-7 Křivky svítivosti LED modulů LIGHTDEC 
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Obr. 7-8 Porovnání křivek svítivosti svítidla osazené LED moduly LIGHTDEC 

 

 

 

Obr. 7-9 Porovnání křivek svítivosti LED modulů TESLUX 
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Obr. 7-10 Porovnání křivek svítivosti svítidla osazené LED moduly TESLUX 

 

Obrázky 7-7 a 7-9 znázorňují křivky svítivosti LED modulů a obrázky 7-8 a 7-10 představují 
křivky svítivosti svítidla osazené LED moduly firem LIGHTDEC a TESLUX. Oba výrobci 
garantují vyzařovací úhel modulu 120°. Ze závislostí je patrná odlišnost těchto zdrojů Důležitý je 
tvar křivky svítivosti. LED moduly LIGHTDEC mají užší charakteristiku u roviny C90 – C270, a 
tak jejich svítivost je podél svítidla nerovnoměrně rozprostřená. Také si můžeme povšimnout na 
obrázku 7-10 obrovských špiček pod vyzařovacím úhlem 55°, kde hodnota svítivosti LED modulu 
TESLUX 240 SMD dosahuje I = 457 cd/lm, zatímco kolmo pod svítidlem v úhlu 0° je svítivost 
I = 412 cd/lm. Tento světelný jev (peak) je s největší pravděpodobností zapříčiněný mřížkou 
svítidla. Byl patrný i vizuálně a negativně ovlivňuje kvalitu osvětlení. Dále si můžeme povšimnout, 
jaký vliv má na světelný tok LED modulů TESLUX na teplotě. Samostatný LED modul 240 SMD 
je lépe chlazen a má v přímém směru svítivost I = 426 cd/lm, ale ve svítidle dosahuje maximální 
hodnoty I = 412 cd/lm. 

Vyzařovací spektrum LED modulů 

Na obrázku 7-11 jsou znázorněny spektrální prostorové a plošné hustoty zářivého toku Leλ na 
vlnové délce λ. Jedná se spojité spektrum, než tomu bylo u lineárních zářivek. Je to dáno tím, že 
LED moduly používají pro přeměnu modrého světla jiný typ luminoforu, viz. kap. 4.2. Celé 
spektrum jednoho LED modulu se vyznačuje dvěma vrcholy. První vrchol se nachází na vlnové 
délce přibližně 450 nm a druhý vrchol se u mnohých LED modulů liší. Všechny se ale pohybují 
v rozmezí 530 nm až 600 nm, což odpovídá světlejším barvám zelené a oranžové a barvě žluté. Ze 
spektra je patrné, který zdroj se jeví jako chladný a teplý. LED modul TESLUX 360 SMD má 
výrobcem udanou teplotu chomatičnosti Tc = 6000 K, a proto disponuje vyšším podílem modré 
než červené barvy. LED - modul LIGHTDEC SMD I-40/8M, který se jeví jako nejvhodnější 
náhrada za lineární zářivku, obsahuje širší spektrum barev, a tudíž naměřený index podání barev 
Ra = 81.  
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Obr. 7-11 Vyzařovací spektra LED modulů 

Doba náběhu a ustálení vybraných LED trubic LIGHTDEC a TESLUX 

Grafická závislost (Obr. 7-12) znázorňuje náběh a ustálení světelného toku světelných LED 
zdrojů v čase. Jako zástupce firmy LIGHTDEC byl zvolen modul typu SMD 12000-I-45 a od 
TESLUXu typ 360 SMD. Z grafu je patrný pokles světelného toku o 6,5 % u trubice LIGHTDEC 
a o 8,9 % u trubice TESLUX. Tento pokles světelného toku je z důvodu růstu teploty LED čipů a 
je tedy nutné nechat dostatečný čas k ustálení na provozní teplotu. 

 

Obr. 7-12 Měření doby náběhu a ustálení LED modulů LIGHTDEC a TESLUX 
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7.4 Porovnání naměřených hodnot a výsledků zářivek a LED 
modulů 
Z naměřených údajů, které jsou v tabulkách 7-3 až 7-9, se dají stanovit následující závěry. I 

přes to, že LED moduly, které mají vyšší procento měrného výkonu a účinnosti svítidla než lineární 
zářivky, nedosahují podobného, nebo stejného světelného toku jako svítidla osazené zářivkami. Je 
to dáno tím, že LED moduly mají vyzařování světelného toku do jednoho poloprostoru, než 
zářivky, které mají vyzařovací úhel 360°. U většiny LED trubic výrobce udává vyzařovací úhel 
120°, a proto ve svítidle dochází od parabolických zrcadel k menšímu počtu odrazů světla, což jsou 
ztráty světelného toku. Nárůst účinnosti svítidla je až o 25 %, kde zářivky mají účinnost kolem 
60 % a LED moduly dosahují účinnosti až 85 %. Když ale zapřemýšlíme nad tímto faktem, že 
světelný zdroj je konstruován na to, aby většinu světelného toku směřoval v určitém směru a úhlu 
již od svého vzniku, a tím nepotřeboval další pomocné odrazné či usměrňující plochy svítidla, a 
aby se se svými světelnými parametry rovnal konvekčním zdrojům, musí z malé plochy (úměrné 
typu svítidla) vycházet obrovský světelný tok. Tím se ale nese riziko vysokého jasu světelného 
zdroje, tato problematika bude probrána v další hlavní kapitole. S touto úvahou je úzce spojena 
samotná teplota LED modulů, která omezuje dosáhnutí stejného světelného toku jako u zářivek. 
Na malou chladící plochu je velká koncentrace LED čipů. 

Další velice důležitý parametr světelných zdrojů je index podání barev. Výrobce lineárních 
zářivek OSRAM garantuje rozmezí Ra 80 – 89. Naměřené hodnoty tuto skutečnost potvrdily a u 
všech zářivek byla hodnota v garantovaném  rozmezí. To samé se ale nedá říci u LED modulů. 
Z vybraných vzorků vyhověl pouze LIGHTDEC 1200 SMD-I-40/8M s Ra = 81, kde výrobce uvádí 
80. Ostatní LED moduly však nesplňují hodnoty deklarované na jejich štítku. 

7.5 Porovnávání zářivek a LED modulů na základě křivek svítivosti 

 

Obr. 7-13 Porovnání křivek svítivosti svítidla osazené zářivkou OSRAM L36/840 a LIGHTDEC 
SMD 1200-I-40/8M 
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Obr. 7-14 Porovnání křivek svítivosti svítidla osazené zářivkou OSRAM L36/840 a LIGHTDEC 
SMD 1200-I-45 

 

 

Obr. 7-15 Porovnání křivek svítivosti svítidla osazené zářivkou OSRAM L36/840 a TESLUX 240 
SMD 
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Obr. 7-16 Porovnání křivek svítivosti svítidla osazené zářivkou OSRAM L36/840 a TESLUX 360 
SMD 

 

 

Aby bylo možné křivky svítivostí svítidel osazené různými světelnými zdroji jednoduše 
porovnat, jsou uvedené přímo v absolutní hodnotě v kandelách. Jelikož mají lineární zářivky takřka 
shodnou křivku svítivosti, tak za referenční světelný zdroj od výrobce OSRAM byl vybrán typ 
L36W/840, který se porovnal se všemi LED moduly. Protože LED moduly mají odlišnou 
prostorovou distribuci světla než lineární zářivky, tak lze očekávat i různé křivky svítivosti. 
Především je to způsobené tím, že LED trubice vyzařují světelný tok do jednoho poloprostoru a 
nepotřebují pro svůj provoz pomocné odrazové plochy svítidla. Na první pohled je z obrázků 7-13 
až 7-16 patrné, že LED moduly mají velmi úzkou charakteristiku. V praxi se to projeví tím, že 
jednak poklesne udržovaná osvětlenost, ale i osvětlení místnosti nebude rovnoměrné. Kvalitu 
osvětlení od světelných zdrojů TESLUX (Obr. 7-15 a 7-16) zhoršují v rovině svítidla C0 – C180 a 
úhlu 55° "peaky". Jedná se o skokový nárůst svítivosti, který bude mít negativní vliv na 
rovnoměrnost osvětlení.  

Vybrat podle křivek svítivosti nejvhodnější náhradu za lineární zářivku není u těchto 
předložených LED modulů jednoduché. Nejlépe z hlediska intenzity svítivosti dopadl LED modul 
od výrobce TESLUX 360 SMD. Kvůli jeho vysokým "peakům" svítivosti je vhodnější TED trubice 
LIGHTDEC SMD 1200-I-40/8M, protože má matný kryt, který působí jako difusor a světelný tok 
vyzařující z LED diod lépe rozprostírá. 
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8 POČÍTA ČOVÁ SIMULACE V  RELUXPRO 
Tato kapitola se zabývá simulací LED náhrad v reálných podmínkách. Daná problematika se 

řeší v softwarovém prostředí ReluxPro, kde je navržena reálná místnost se všemi náležitostmi a 
parametry. Do programu jsou přidány datové soubory typu LDT z naměřených křivek svítivosti 
svítidel, s jejichž pomocí byla místnost osvětlována. Výsledkem je pak intenzita osvětlení na 
srovnávací hladině jednotlivých typů světelných zdrojů a jasová analýza včetně indexu oslnění 
v místnosti. Výsledky z programu ReluxPro jsou průběžně hodnoceny a porovnávány s reálnými 
hodnotami měření. V závěru této kapitoly je zhodnocena finanční nákladnost provozu jednotlivých 
světelných zdrojů, kde je stanovena doba návratnosti LED modulů oproti lineárním zářivkám 
v různých provozech. 

8.1 Místnost SA 5.10 
Pro počítačovou a reálnou simulaci osvětlenosti mezi konvenčním zdrojem, v našem případě 

lineární zářivky, a LED náhradou byla zvolena jako nejvhodnější místnost SA 5.10, která slouží i 
jako přípravna pro hlavní laboratorní místnost SA 5.11 na fakultě elektrotechniky a komunikačních 
technologií VUT v Brně. Obrázek 8-1 představuje půdorys přípravny, jejíž rozměry jsou 2900 x 
2600 a výška 2900 mm. Místnost je vybavena pracovním stolem o rozměrech 937 x 745 x 800 mm, 
úložnou skříní (1800 x 620 x 2700 mm) a umyvadlem. Svítidlo znázorněné jako červený křížem 
přeškrtnutý obdélník MODUS LLX 136 ALDP2 bylo zavěšeno uprostřed místnosti odsazené 40 
mm od stropu.	 

 

Obr. 8-1 Půdorys a 3D zobrazení přípravny SA 5.10 

 

Norma [3] ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Vnitřní 
pracovní prostory uvádí, že pro zrakový úkol a okolí zrakového úkolu musí být vytvořena síť 
kontrolních bodů pro výpočet a kontrolu hodnot osvětlenosti. Upřednostněná je přibližně čtvercová 
síť (poměr šířky a délky buňky celé sítě musí být mezi 0 a 2) o maximálním rozměru buňky sítě 
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? = 0,2 ∙ 5PQRF 									�m;m�, (8.1) 

kde d je delší rozměr plochy (je-li podíl delší strany ke kratší menší než 2, tak d je kratší rozměr 
plochy) a p je maximální rozměr kroku sítě v metrech (hodnota p by měla být p ≥ 10). Na obrázku 
8-1 jsou patrné modré tečky, které znázorňují onu síť kontrolních bodů osvětlenosti místnosti. 
Podle vzorce 8.1 vyšel maximální rozměr kroku sítě p = 0,421 m. Srovnávací hladina pro měření 
osvětlenosti místnosti je nastavená ve výšce 0,82 m od podlahy. Uskutečněné měření se hodnotí 
jednak průměrnou hodnotou horizontálního osvětlení 

%S = ∑ %))U 									�lx; lx�, (8.2) 

kde En je intenzita osvětlení v daném bodě a n je celkový počet měřeních bodů, ale také 
rovnoměrností osvětlení 

� = %IE)%S 									�−; lx, lx���. (8.3) 

EULUMDAT 

Soubor EULUMDAT, známý jako přípona *.ldt, je standardní datový formát pro předávání 
fotometrických údajů v elektronické verzi. LDT soubory, které vytvořil z naměřených křivek 
svítivosti program GPM, se použijí jako přidání vlastního svítidla v prostředí ReluxPro 
k následnému vyhodnocení osvětlení. 

8.2 Intenzita osvětlení na srovnávací hladině v místnosti SA 5.10 
Lineární zářivky OSRAM 

 

Obr. 8-2 Intenzita osvětlení OSRAM L36/840 
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LED moduly LIGHTDEC 

 

 

Obr. 8-3 Intenzita osvětlení LIGHTDEC SMD 1200-I-40/8M 

 

 

 

Obr. 8-4 Intenzita osvětlení LIGHTDEC SMD 1200-I-45 
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LED moduly TESLUX 

 

Obr. 8-5 Intenzita osvětlení TESLUX 240 SMD 

 

 

 

Obr. 8-6 Intenzita osvětlení TESLUX 360 SMD 
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Obrázky 8-2 až 8-6 znázorňují osvětlení v místnosti vypočtené pomocí programu ReluxPro na 
srovnávací rovině ve výšce 0,82 m. Zobrazení osvětlení je zpracované v  prostorovém grafu izoluxů 
a půdorysu místnosti. Pro počítačovou simulaci byl vybrán zástupce lineárních zářivek typ 
L36/840, neboť všechny tři typy zářivek OSRAM se od sebe liší minimálně (Obr. 7-3). 
Z grafických hodnot je patrné, že nahradíme-li konvenční zdroj v našem případě lineární zářivky 
T8 LED moduly, dojde k poklesu udržované osvětlenosti o 11 – 42 % dle typu použitého LED 
modulu a rovnoměrnosti osvětlení. Zaměříme-li se však na prostorové grafy LED modulů výrobce 
LIGHTDEC, můžeme si povšimnout větší strmosti poklesu intenzity osvětlení v prostoru, než u 
LED modulů TESLUX. Je to dáno tím, že LIGHTDEC má v rovině C 90 – C270 užší křivky 
svítivosti. Nejvhodnější náhrada v porovnání intenzity osvětlení na srovnávací hladině za lineární 
zářivku OSRAM L36/840 je LED modul TESLUX 360 SMD, co se týče intenzity a rovnoměrnosti 
osvětlení. 

 

Porovnání intenzity osvětlení v jednotlivých bodech rastru na srovnávací hladině mezi výsledkem 
z programu ReluxPro a praktickým měřením 

Tab. 8-1 Porovnání intenzity osvětlení zdrojů OSRAM mezi ReluxPro a praktickým měřením 

             

 OSRAM L36/830  OSRAM L36/830  

 150 152 153 153 153  138,7 137,4 139,9 139,5 142,7  

 174 181 181 179 175  168,0 167,0 170,7 169,2 161,9  

 188 198 198 195 186  188,6 191,3 198,1 194,4 182,4  

 192 204 204 200 182  196,1 202,5 209,3 206,1 190,5  

 185 197 197 191 174  185,5 193,3 200,1 198,3 181,5  

 168 178 177 172 158  165,5 165,7 175,8 172,6 160,1  

 144 151 148 146 136  143,3 143,0 148,5 145,6 137,8  

             

 OSRAM L36/840  OSRAM L36/840  

 152 154 155 156 155  139,8 139,3 142,3 141,8 147,1  

 177 184 184 182 178  170,8 169,0 173,3 172,2 166,4  

 191 201 201 198 190  192,8 194,5 200,4 198,7 187,1  

 196 208 208 203 186  200,5 206,6 212,9 209,0 191,1  

 188 200 201 194 177  193,9 199,5 205,1 201,0 182,7  

 170 181 180 175 160  168,5 163,1 180,3 176,9 163,2  

 147 153 150 148 139  147,6 144,3 150,5 148,7 138,8  

             

 OSRAM L36/865  OSRAM L36/865  

 144 146 147 148 147  135,8 134,7 136,9 135,6 139,5  

 167 175 175 173 169  164,1 162,8 166,0 165,6 157,7  

 180 190 191 188 179  185,2 187,2 192,1 189,7 174,8  

 185 197 197 192 176  192,2 197,1 203,5 199,2 182,2  

 178 190 190 184 167  183,7 187,7 194,2 191,6 175,1  

 161 171 171 166 152  163,4 164,7 168,8 170,0 154,7  

 138 145 142 140 131  139,9 140,1 142,3 143,1 132,9  
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Tab. 8-2 Porovnání intenzity osvětlení zdrojů LIGHTDEC mezi ReluxPro a praktickým měřením 

             

 LIGHTDEC SMD 1200-I-40/8M  LIGHTDEC SMD 1200-I-40/8M  

 78 84 88 89 85  74,0 81,7 87,2 86,9 87,0  

 94 105 109 108 102  94,0 104,3 112,2 111,7 105,2  

 105 118 125 124 113  110,1 125,7 135,9 135,9 126,3  

 109 125 132 130 115  116,5 135,1 147,2 145,5 132,5  

 104 119 126 123 108  110,3 129,3 141,8 139,7 126,4  

 91 104 109 107 95  95,8 109,9 116,1 115,9 105,4  

 74 84 86 86 78  74,3 95,9 91,9 91,7 84,2  

             

 LIGHTDEC SMD 1200-I-45  LIGHTDEC SMD 1200-I-45  

 91 99 104 104 100  86,2 96,2 101,5 101,0 99,3  

 112 124 129 128 121  110,5 122,9 130,7 129,8 122,0  

 126 142 149 148 136  135,5 153,9 165,8 164,1 150,9  

 135 153 162 160 142  145,3 165,1 179,4 176,7 161,7  

 126 143 152 148 132  136,9 157,4 171,6 168,7 153,5  

 109 124 130 127 114  113,7 130,2 137,3 137,6 122,7  

 88 99 102 101 93  89,8 102,7 108,1 107,3 98,8  

             

 

 

Tab. 8-3 Porovnání intenzity osvětlení zdrojů TESLUX mezi ReluxPro a praktickým měřením 

             

 TESLUX 240 SMD  TESLUX 240 SMD  

 79 85 91 91 86  78,3 86,7 92,3 91,6 88,3  

 92 102 108 107 99  94,9 105,5 112,0 112,3 101,1  

 100 111 119 118 106  106,1 121,3 129,0 129,7 113,9  

 102 115 123 122 106  110,8 128,3 137,2 136,8 118,7  

 98 111 119 116 101  105,1 122,9 131,7 131,7 114,0  

 88 100 107 105 92  95,1 106,3 114,3 115,8 101,0  

 75 85 89 88 79  78,7 89,0 96,2 97,7 85,9  

             

 TESLUX 360 SMD  TESLUX 360 SMD  

 124 137 143 143 137  119,5 134,3 141,2 139,2 139,2  

 145 163 169 167 158  145,4 163,3 171,9 169,7 159,6  

 156 178 186 184 170  164,8 188,1 199,0 194,1 179,8  

 160 184 193 189 169  172,5 198,9 211,2 206,2 188,6  

 154 178 186 181 162  165,7 190,0 204,5 199,5 182,8  

 138 160 167 163 147  146,7 171,1 181,8 177,2 164,5  

 118 136 139 139 127  126,0 144,5 154,2 151,8 142,1  
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V předchozích tabulkách 8-1 až 8-3 jsou uvedeny hodnoty intenzity osvětlení v luxech 
s různými světelnými zdroji. Levá strana představuje síť hodnot na srovnávací hladině vypočtená 
dle programu ReluxPro a na pravé straně jsou skutečné hodnoty osvětlení naměřené luxmetrem. 
Tučně označené výsledky hodnot prezentují maximální a minimální intenzitu osvětlení. Ačkoliv 
byly do programu ReluxPro vloženy LDT soubory s naměřeními křivkami svítivosti svítidel, 
hodnoty mezi návrhem a skutečností, jsou z malé části odlišné. Tato odlišnost je může být 
způsobena jiným odstínem barvy stěn, interiérového vybavení (stůl, skříň aj.), odrazností těchto 
povrchů a hlavně docházelo při měření křivek svítivosti pomocí goniofotometru k neustálému 
natáčení svítidla, což má negativní vliv na oteplení světelného zdroje. Z tabulky 8-1 je patrná malá 
odlišnost intenzity osvětlení světelnými zdroji OSRAM, a proto pro porovnání s ostatními LED 
moduly je vybrán typ L36W/840. Porovnáme-li mezi sebou oba LED moduly výrobce 
LIGHTDEC, tak lepší osvětlenosti místnosti dosáhneme typem SMD 1200-I-45, ale hlavní 
nevýhodou této LED trubice je nízký index barevného podání (Tab.7-7). 

Pro názornou ukázku intenzity osvětlení místnosti různými světelnými zdroji zachycuje 
obrázek 8-7. Jedná se o příčný řez srovnávací hladinou pod svítidlem v rovině C90 – C270. Zde je 
patrné, že lineární zářivce OSRAM L36/840 konkuruje pouze LED modul TESLUX 360 SMD. 
Jak už bylo zmíněno LED trubice od výrobce LIGHTDEC mají právě v této rovině užší 
charakteristiku, než TESLUX, a proto v grafu křivky více vystupují. 

 

 

 

Obr. 8-7 Porovnání intenzity osvětlení různých zdrojů v řezu srovnávací hladiny 
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Tab. 8-4 Shrnutí osvětlenosti srovnávací hladiny 

 

Emax Emin Eu r 

[lx] [lx] [lx] [-] 

ReluxPro Měření ReluxPro Měření ReluxPro Měření ReluxPro Měření 

OSRAM L36/830 204,0 209,3 136,0 137,4 174,9 171,7 0,78 0,80 

OSRAM L36/840 208,0 212,9 139,0 138,8 177,8 174,8 0,78 0,79 

OSRAM L36/865 197,0 203,5 131,0 132,9 168,3 167,3 0,78 0,79 

LIGHTDEC SMD 1200-I-40/8M 132,0 147,2 74,0 74,0 103,8 111,0 0,71 0,67 

LIGHTDEC SMD 1200-I-45 162,0 179,4 88,0 86,2 124,4 132,4 0,71 0,65 

TESLUX 240 SMD 123,0 137,2 75,0 78,3 100,4 108,0 0,75 0,73 

TESLUX 360 SMD 193,0 211,2 118,0 119,5 158,6 168,3 0,74 0,71 

 
Výsledky intenzity osvětlení na srovnávací hladině různých typů zdrojů světla jsou uvedeny 

v tabulce 8-4. Podle vzore 8.2 musí být dle normy ČSN 36 0011-3 hodnoty rovnoměrnosti nejméně: 

� r = 0,65 pro trvalý pobyt, 
� r = 0,4 pro krátkodobý pobyt, 
� r = 0,1 pro občasný pohyb. 

Všechny tři lineární zářivky OSRAM mají velmi vysokou rovnoměrnost osvětlení, která dosahuje 
až r = 0,8 při praktickém měření. O podstatně hůř dopadla rovnoměrnost u LED modulů výrobce 
LIGHTDEC, kde rovnoměrnost klesla až k r = 0,65. 

Protože je světelný tok LED modulů nižší, výměnou za úspornější řešení dojde k výraznému 
zhoršení osvětlovacích podmínek pracoviště. Vhodným řešením je nákup LED modulů, jejichž 
světelné hodnoty budou podobné nahrazovaným zdrojům. V opačném případě by muselo dojít 
k navýšení počtu svítidel, a tím dojde k navýšení osvětlenosti. 

8.3 Jasová analýza a index oslnění přípravny SA 5.10 
Jas je z hlediska lidského vidění nejvýznamnější fotometrickou veličinou. Vyjadřuje množství 

odraženého světelného toku nebo vycházející z určité plochy směrem k pozorovateli. Rozložení 
jasu a velikost rušivého oslnění stanovuje norma ČSN EN 12464-1. 

S pomocí výpočtového programu ReluxPro byly vyhodnoceno rozložení jasů v místnosti a 
velikost oslnění jednotlivých světelných zdrojů v daném místě pozorovatele. Výška sedícího 
pozorovatele byla nastavena na 1,2 m. Výsledky jsou porovnány s HDR fotografiemi, které byly 
vytvořeny programem LumiDISP. 

HDR fotografie 

Zkratka HDR (Hight Dynamic Range) neboli snímek s vysokou dynamikou jasu nachází ve 
světelné technice stále častější uplatnění. Fotíme-li například prostor včetně světelného zdroje, 
jehož jas dosahuje řádově tisíců až desetitisíců kandel na metr čtverečný, tak okolní jasy zanikají a 
pořízená fotografie se jeví jako tmavší, nebo naopak dojde k přesycení čipu a fotka je příliš světlá. 
Zaznamenáváme-li reálnou scénu s větším jasovým rozsahem, než lze získat jediným snímkem, 
získává se několik snímků s různou délkou expozice. Podmínkou ale je, že by se mezi jednotlivými 
snímky neměla scéna měnit. Díky počítačovému zpracování lze tyto pořízené snímky s různou 
expozicí sloučit a vypočíst skutečné hodnoty jasů. 
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Program LumiDISP 

Program LumiDISP (Luminance Distribution Processing), který byl vyvinut na ústavu 
Elektroenergetiky Vysokého učení technického v Brně, je využit jako jasový analyzátor. S běžnými 
dostupnými digitálními fotoaparáty lze tento program využít pro celou řadu orientačních měření. 
Nutnost kalibrace digitálních fotoaparátů vedla k vytvoření setu, jehož součástí je již kalibrovaný 
měřící fotoaparát NIKON D90, software, databázový stroj FireBird a příslušenství. 

Rozložení jasu - OSRAM L36/840 

 

Obr. 8-8 Výstup z ReluxPro - rozložení jasu OSRAM L36/840 

 

Obr. 8-9 HDR fotografie - rozložení jasu OSRAM L36/840 
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Rozložení jasu - LIGHTDEC SMD 1200-I-40/8M 

 

Obr. 8-10 Výstup z ReluxPro - rozložení jasu LIGHTDEC SMD 1200-I-40/8M 

 

 

Obr. 8-11 HDR fotografie - rozložení jasu LIGHTDEC SMD 1200-I-40/8M 
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Rozložení jasu - LIGHTDEC SMD 1200-I-45 

 

 

Obr. 8-12 Výstup z ReluxPro - rozložení jasu LIGHTDEC SMD 1200-I-45 

 

 

Obr. 8-13 HDR fotografie - rozložení jasu LIGHTDEC SMD 1200-I-45 
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Rozložení jasu – TESLUX 240 SMD 

 

 

Obr. 8-14 Výstup z ReluxPro - rozložení jasu TESLUX 240 SMD 

 

 

Obr. 8-15 HDR fotografie - rozložení jasu TESLUX 240 SMD 
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Rozložení jasu – TESLUX 360 SMD 

 

Obr. 8-16 Výstup z ReluxPro - rozložení jasu TESLUX 360 SMD 

 

 

Obr. 8-17 HDR fotografie - rozložení jasu TESLUX 360 SMD 
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Předchozí obrázky 8-8 až 8-17 představují rozložení jasu v místnosti SA 5.10 pro jednotlivé 
zdroje světla, pouze u výrobce OSRAM se pro porovnání vybral typ zářivky L36/840, protože mají 
kromě teploty chromatičnosti shodné parametry. U vytváření HDR fotografií byla paleta barev 
nastavena v rozsahu 0 až ≥100 cd/m2, aby byly dobře vidět rozdíly mezi světelnými zdroji. 

Z křivek svítivosti svítidla osazené lineárními zářivkami se dá s určitostí říct, že místnost bude 
rovnoměrněji osvětlená (Obr. 8-9) než od LED modulů, u kterých jsou po stranách místnosti 
v rovině svítidla C0 - C180 patrné již zmiňované peaky. V reálném prostředí je tato nedokonalost 
postřehnutelná a snižuje kvalitu osvětlení. LED modul LIGHTDEC SMD 1200-I-40/8M má matné 
provedení krytu, a jak je na obrázku 8-11 vidět, kryt působí jako difuzor a světelný tok zářící od 
zdroje je více rozprostřen. Nedochází proto k rušivému oslnění pozorovatele než u ostatních LED 
trubic. Dále je patrné, že lineární zářivka dosahuje vysoké osvětlenosti místnosti oproti ostatním 
LED modulům až na TESLUX 360 SMD. Pro zrakovou pohodu je velice důležitá nejen intenzita 
osvětlení, ale také rozložení jasu a přiměřený kontrast (poměr nejhůře a nejvíce osvětlených ploch 
v zorném poli pozorovatele), který zabezpečuje pouze lineární zářivka. 

Výkonové LED diody jsou známé svým vysokým jasem v řádech stovek až tisíců kilokandel 
na metr čtverečný. Tento vysoký jas je dán obrovským množstvím světelného toku vycházející 
z malé plochy zdroje. Oproti lineárním zářivkám, kde např. typ L36/840 má hodnotu I = 10,1 
kcd/m2, budou mít LED moduly jas měřený z místa pozorovatele několikanásobně vyšší. LED 
trubice LIGHTDEC SMD 1200-I-45 dosahuje I = 76,2 kcd/m2 a oproti zářivce L36/840 je jas až o 
7,5 x větší. Typ SMD 1200-I-40/8M má matný kryt, a proto hodnota jasu vyšla pouze 3,4 x vyšší 
než u lineární zářivky. LED modul TESLUX 360 SMD má více počet svítivých diod než 
LIGHTDEC SMD 1200-I-45, a pro dosažení podobného osvětlení nemusí diody dimenzovány na 
vyšší výkon svítivosti. Nejvyšší hodnota jasu byla u tohoto LED modulu I = 39,1 kcd/m2. 

Z hlediska oslnění vyhodnocené metodou UGR je vidět, že při výměně za LED moduly dojde 
k navýšení. Hodnoty UGR jsou porovnány s výsledky z programu ReluxPro. Hodnoty 
z návrhového programu se v některých případech dosti liší a ve většině případů převyšují. Tato 
skutečnost může být způsobená nesprávným zadáním velikostí aktivních svíticích ploch. Na rozdíl 
od zářivek, kde se musí započítat i odrazné plochy svítidla, LED moduly tuto plochu nepotřebují a 
za aktivní světelnou plochu by se měla brát plocha LED diod. Pro zjednodušení byla u LED trubic 
stanovena světelná plocha v rozměru délky a šířky samotné trubice. 

 

Tab. 8-5 Maximální jas svítidla a index oslnění 

Světelné zdroje 

LumiDISP ReluxPro 

I UGR UGR 

[cd/m2] [-] [-] 

Lineární zá řivka 

OSRAM L36W/830 9430 11,5 12,5 

OSRAM L36W/840 10100 12,2 13,4 

OSRAM L36W/865 9850 11,8 12,8 

LED modul 

LIGHTDEC SMD 1200-I-40/8M 34800 14,9 15,3 

LIGHTDEC SMD 1200-I-45 76200 17,6 17 

TESLUX 240 SMD 26300 15,8 15,9 

TESLUX 360 SMD 39100 18 18,4 
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8.4 Porovnávání zářivek a LED modulů na základě jasové analýzy 

OSRAM L36/830 

 

Obr. 8-18 Procentuální porovnání osvětlenosti mezi OSRAM L36/830 a LED moduly LIGHTDEC 
- HDR fotografie 

 

Obr. 8-19 Procentuální porovnání osvětlenosti mezi OSRAM L36/830 a LED moduly TESLUX - 
HDR fotografie 
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OSRAM L36/840 

 

Obr. 8-20 Procentuální porovnání osvětlenosti mezi OSRAM L36/840 a LED moduly LIGHTDEC 
- HDR fotografie 

 

 

Obr. 8-21 Procentuální porovnání osvětlenosti mezi OSRAM L36/840 a LED moduly TESLUX - 
HDR fotografie 
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OSRAM L36/865 

 

Obr. 8-22 Procentuální porovnání osvětlenosti mezi OSRAM L36/865 a LED moduly LIGHTDEC 
- HDR fotografie 

 

 

Obr. 8-23 Procentuální porovnání osvětlenosti mezi OSRAM L36/865 a LED moduly TESLUX - 
HDR fotografie 
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Pro lepší porovnání rozložení jasu mezi lineárními zářivkami a LED moduly byly vytvořeny 
obrázky 8-18 až 8-23. Jedná se o procentuální odchýlení absolutní hodnoty jasu LED trubic od 
zářivek OSRAM stanovené dle následujícího vzorce 

"% =
"� − "�

"�
	 ∙ 100								�%; cd ∙ m�, cd ∙ m�, cd ∙ m��, (8.4) 

kde I1 je absolutní hodnota jasu LED modulu a I2 je absolutní hodnota jasu lineární zářivky. Místa 
s menší intenzitou jasu než u lineárních zářivek jsou prezentovány chladnými barvami a naopak 
místa s větší intenzitou jasu jsou znázorněné teplými barvami. Z porovnání je patrné, že u 
veškerých LED modulů převažují chladné barvy, protože udržovaná osvětlenost v místnosti po 
výměně výrazně klesla. Dobře patrné jsou v rovině svítidla C0 – C180 peaky. Červené zabarvení 
v horní části skříně značí přesáhnutí hodnoty jasu o 100 a více procent než u lineární zářivky. Je to 
dáno faktem, že plocha dvířek skříně je z lesklého materiálu a většina dopadajícího světelného toku 
se odráží směrem k pozorovateli. Další zajímavostí je to, že odrazové plochy svítidel mají fialovou 
barvu. Je to způsobeno tím, že LED moduly vyzařují světelný tok do jednoho poloprostoru, a tím 
nedochází k odrazům od odrazných ploch svítidla. 

Z jasové analýzy místnosti SA 5.10 lze usoudit, že určité LED moduly jsou naprosto nevhodné 
pro náhradu za lineární zářivky T8 ve stávajících svítidlech. Nejhorší LED modul je TESLUX 240 
SMD pro jeho nízkou intenzitu osvětlení a ostrými špičkami svítivosti ve tvaru A. Jak už bylo 
několikrát řečeno LED modul TESLUX 360 SMD se zdá jako nejvhodnější náhrada ze 
zkoumaných světelných LED zdrojů. 

 

8.5 Finanční nákladnost provozu jednotlivých světelných zdrojů 
Osvětlení se velmi významně podílí na spotřebě elektrické energie nejen v domácnostech, ale 

i širokém odvětví průmyslu. Neustále rostoucí ceny elektřiny nutí spotřebitele k úsporám 
odebíraného výkonu. V této kapitole je rozebrána finanční návratnost týkající se náhrady lineárních 
zářivek za LED moduly. Pro porovnání byly simulovány dva případy provozu osvětlovací 
soustavy: 

1. Nepřetržitý provoz 7 dní v týdnu 
2. Provoz 5 dní v týdnu po 8 hodinách 

 

Jak už bylo zmíněno a měřením potvrzeno, světelný tok LED modulů je nižší oproti lineárním 
zářivkám. Aby byl tento nedostatek v osvětlení místnosti kompenzován, navyšuje se počet svítidel 
o 30 %. V našem případě ponecháme stávající jedno svítidlo. 

Při výpočtu je pro zjednodušení zanedbaný udržovací činitel pro všechny světelné zdroje a 
budoucí inflace. V praxi by ale měl projektant postupovat jiným způsobem. Potenciál LED modulů 
je potřeba maximálně využít, a tím je nechat svítit po celou dobu jejich užitečné doby života. Podle 
normy [3] ČSN EN 12464-1 je udržovací činitel z závislý na provozních charakteristikách 
světelných zdrojů a předřadníků, svítidel a na plánu údržby. Udržovací činitel vychází ze vzorce 
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W = WX ∙ WY ∙ WZ[ ∙ W\X									�−�, (8.5) 

kde ZZ je činitel stárnutí zdrojů, ZS je činitel stárnutí a znečištění svítidel, ZPO je činitel znečištění 
povrchu osvětlovaného prostoru a ZFZ je činitel funkční spolehlivost zdrojů. 

 Tabulka 8-6 představuje pořizovací náklady světelných zdrojů a jejich technické parametry. 
Uvazovaná cena za elektrickou energii je 4,5 kč/kWh. Výrobci LIGHTDEC a OSRAM uvádí u 
svých světelných zdrojů stejnou spotřebu, a proto je vybrán od každého pouze jeden zástupce. 

 

 

Tab. 8-6 Parametry a pořizovací náklady pro osvětlení 

 
P t cena 

[W] [h] [kč/ks] 

OSRAM Lumilux L36/840 36 15000 60 

LIGHTDEC SMD 1200-I-40/8M 18 50000 1500 

TESLUX 240 SMD 12,7 35000 1500 

TESLUX 360 SMD 27 35000 1500 

 

 

 

 

Obr. 8-24 Porovnání nákladů na osvětlení světelných zdrojů 1. provozu 
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Obr. 8-25Porovnání nákladů na osvětlení světelných zdrojů 2. provozu 

 

 

Z grafických závislostí Obr. 8-24 a 8-25 je vidět porovnání nákladů na osvětlení místnosti SA 
5.10 dvou provozů v průběhu 20 let. První provoz představuje nepřetržité svícení 7 dní v týdnu. 
Navzdory vyšším nákladům při pořizování LED zdrojů oproti lineárním zářivkám, se ale investice 
do úspornějšího vrátí již mezi jedním a druhým rokem. Jedná se o LED moduly LIGHTDEC a 
TESLUX 240 SMD, i když je u TESLUXu garantovaná nižší provozní doba, a tím vzniká kratší 
interval na výměnu světelného zdroje. Nesmíme však zapomenout na fakt, že výměnou za 
úspornější variantu klesne intenzita osvětlení v místnosti. Pro tento případ byla vybrána LED 
trubice TESLUX 360 SMD, která je po stránce světelných parametrů schopná konkurovat lineární 
zářivce. Úspory na elektrické energii zde sice jsou, ale díky vysoké ceně a častější výměně LED 
modulu, než u výrobce LIGHTDEC, nastane doba návratnosti až za 19 let. 

Druhý provoz je charakteristický tím, že se zde uvažuje svícení pouze 5 dní v týdnu po 8 
hodinách. Doba návratnosti se u LED modulů LIGHTDEC a TESLUX 240 SMD prodloužila na 7 
a 8,5 let. LED modul TESLUX 360 SMD se sice v 16. roce dostal pod náklady za zářivku, ale 
vysoká cena LED modulu zapříčinila okamžitý nárůst a křivka se zvedla nad náklady za zářivku. 

Do výpočtů jsou zahrnuté pouze náklady na pořízení nového světelného zdroje. Náklady na 
výměnu světelného zdroje specializovanou firmou by se hodně projevily u lineárních zářivek, 
protože mají až o 70 % nižší životnost než LED moduly. Investiční náklady provozu osvětlovací 
soustavy se v průběhu let mohou změnit. Postupem vývoje se ceny LED modulů snižují, ale stoupá 
cena za spotřebovanou energii. Je zapotřebí vybírat světelné zdroje s ohledem na světelné 
parametry a do budoucna možné úspory. 
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9 ZÁVĚR 
Cílem této diplomové práce je rozebrat problematikou ohledně náhrady světelných zdrojů 

pomocí LED zdrojů. Těžiště práce je praktická část, ve které je provedeno kontrolní měření a 
následné samotné posouzení možné náhrady lineární zářivky T8 za LED modul. 

Teoretická část 

Teoretická část je zaměřena na rešerši týkající se tématu práce. V úvodní části jsou popsány 
základní světelné pojmy a veličiny, dále jsou rozděleny určité světelné zdroje, kde je mimo jiné 
vysvětleno, proč platí zákaz výroby obyčejných žárovek, a proč mají halogenové žárovky vyšší 
účinnost než klasické. U výbojových světel je podrobněji popsána problematika týkající se 
nízkotlakých lineárních zářivek, neboť tato diplomová práce je právě zaměřená na náhradu za LED 
trubicové zdroje. Čtvrtá kapitola pojednává o elektroluminiscenčních zdrojích světla. Zde je 
popsán princip činnosti LED diod, získávání bílého světla, chlazení a hlavní přednosti 
luminiscenčních diod. Následující kapitola je zaměřena na náhradu lineárních zářivek trubicovými 
LED zdroji světla, kde je uvedeno, jaké výhody přináší tato náhrada, posouzení kvalitativních 
požadavků na osvětlovací LED soustavu, porovnání parametrů současných lineárních zářivek a 
LED trubic a možnost řízení světelného toku u LED. Poslední šestá kapitola popisuje prostředí 
moderního výpočetního programu pro návrh osvětlovacích soustav ReluxPro. 

Praktická část 

Praktická část této diplomové práce je rozdělena na dvě kapitoly v oblasti kontrolního měření 
a následné samotné posouzení možné náhrady lineární zářivky T8 za LED modul. Kontrolní měření 
se uskutečnilo u třech lineárních zářivek výrobce OSRAM L36/830, 840, 865 a čtyřech LED 
modulech LIGHTDEC a TESLUX. 

Křivky svítivosti jsou velmi důležité pro návrh osvětlovací soustavy. Znázorňují prostorové 
rozložení svítivosti daného světelného zdroje nebo zdroje umístěného ve svítidle. Pomocí 
počítačového programu GPM, který ovládá goniofotometr, se naměřili k řivky svítivosti světelných 
zdrojů a zdrojů umístěných ve svítidle. Lineární zářivky samy o sobě nevyhovují pro použití 
v osvětlovacích systémech, protože vyzařují světelný tok do všech směrů. Ten je potřeba usměrnit, 
a proto se zářivky umísťují do svítidel. LED moduly vyzařují většinu světelného toku pouze do 
jednoho poloprostoru. Umístěním do svítidla poklesla svítivost zdrojů TESLUX, protože se trubice 
více zahřívá, došlo k výraznému zúžení křivek svítivosti u modulů LIGHTDEC a u všech LED 
náhrad se objevil skokový nárůst svítivosti v úhlu 55°, který má negativní vliv na kvalitu osvětlení. 
Velký problém byl zjištěn u LED modulů TESLUX, kde např. u typu 240 SMD naměřená hodnota 
svítivosti I = 1224,2 lm neodpovídala hodnotě garantované výrobcem I = 1000 lm. Podobné, ale 
v opačném případě, to je u indexu barevného podání, kde pouze LED modul LIGHTDEC SMD 
1200-I-40/8M splňoval garantovanou hodnotu Ra = 80. Účinnost svítidla se se při použití lineárních 
zářivek pohybovala kolem 60 %, kdežto při použití LED trubice stoupla účinnost až o 20 %, protože 
LED trubice nevyužívají pro usměrnění světelného toku odrazné plochy svítidla.  

Při náhradě lineární zářivky LED modulem je vhodné odpojit stávající indukční předřadník 
včetně kompenzačního kondenzátoru. Dojde tak ke snížení odebíraného činného výkonu přibližně 
o 20 % a navýšení účiníku. Jedná se hlavně u větších osvětlovacích soustav, kde ušetřením 
odebíraného výkonu zhruba 3 W na zdroji se docílí nižších nákladů na provoz osvětlovací soustavy 
a odlehčení kompenzačních baterií. 

Dále byly změřeny pomocí spektroradiometru spektra všech zdrojů umístěné v kulovém 
integrátoru. Zde je patrná odlišnost pro přeměnu na bílé světlo v použití typu luminoforu. Lineární 
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zářivky mají nespojité spektrum v podobě několika peaků, aby se docílilo vysokého měrného 
světelného výkonu zdroje. Spektrální charakteristiky LED modulů mají oproti zářivkám spojité 
spektrum specifické dvěma vrcholy. První vrchol se nachází na vlnové délce přibližně 450 nm a 
druhý vrchol se u mnohých LED modulů liší a pohybuje se v rozmezí vlnových délek 530 až 600 
nm v závislosti na barevného podání zdroje. Teplejší světelné zdroje mají první vrchol užší a menší 
a druhý vrchol má na větší vlnové délce. 

Z naměřených hodnot byla také stanovena grafická závislost doby náběhu a ustálení světelného 
toku zdrojů. Na obrázku 7-6 je znázorněná klasická křivka lineární zářivky, kde ze začátku je patrný 
peak, který představuje neúspěšné zapálení výboje. Zatímco u zářivek světelný tok stoupá a ustálení 
nastane již po 10 minutách, u LED modulů naopak světelný tok v závislosti na oteplení zdroje klesá 
a ustálení nastává přibližně po 30 minutách. 

Následující kapitola č. 8 se zabývá počítačovou simulací LED náhrad v reálných podmínkách. 
Pro modelovou simulaci v programu ReluxPro a reálné měření se zvolila místnost SA 5.10. 
Výstupem z ReluxPro je velikost osvětlení na srovnávací hladině a rozložení jasu v místě 
pozorovatele včetně indexu oslnění. Při záměně lineární zářivky za LED modul došlo ke snížení 
udržované osvětlenosti až o 42 % a rovnoměrnosti osvětlení. Nejhůře dopadla LED trubice 
TESLUX 240 SMD, kde největší osvětlenost je E = 123 lx oproti lineární zářivce OSRAM 
L36/840, která má E = 208 lx. Naopak nejvyšší osvětlenost z LED modulů měl typ TESLUX 360 
SMD, kde maximální hodnota osvětlenosti je E = 193 lx. Hodnoty mezi návrhem a skutečností se 
částečně lišily. Tato rozdílná hodnota může být způsobená zadáním nepřesných parametrů 
místnosti, jako jsou např. jiný barevný odstín zdí a interiérového vybavení, odraznost povrchů 
apod.  

Dalším cílem této práce bylo vytvoření snímků zabývající se rozložení jasu v místnosti. 
Výstupní obrázky z ReluxPro jsou porovnány s HDR fotografiemi. Zde je patrná velmi dobrá 
osvětlenost i rovnoměrnost osvětlení místnosti u lineární zářivky OSRAM L36/840. U LED 
modulů je na stěně a skříni v rovině svítidla C0 – C180 dobře pozorovatelný peak, který byl patrní 
již u křivek svítivosti. Hlavní nevýhodou LED modulů je jejich vysoký jas. Nejvyšší jas lineární 
zářivky OSRAM L36/840 v místě pozorovatele je 10100 cd/m2 a u LED modulu LIGHTDEC SMD 
1200-I-45 je 76200 cd/m2. To se promítá do vyhodnocený oslnění z hlediska metody UGR. LED 
moduly mají vyšší index oslnění, než lineární zářivky. Hodnoty UGR vypočtené z programu 
LumiDISP a ReluxPro se liší a ve většině případů převyšují. Tato skutečnost může být způsobená 
nesprávným zadáním velikostí aktivních svíticích ploch. Na rozdíl od zářivek, kde se musí 
započítat i odrazné plochy svítidla, LED moduly tuto plochu nepotřebují a za aktivní světelnou 
plochu by se měla brát plocha LED diod. Nikde však tento problém není podrobně popsán, a proto 
pro zjednodušení byla u LED trubic stanovena světelná plocha v rozměru délky a šířky samotné 
trubice. 

Poslední částí je stanovení doby návratnosti LED zdrojů. Byly zvoleny dva provozy s různou 
dobou svícení. Do výpočtu jsou zahrnuté pouze náklady na pořízení nového světelného zdroje a 
cena za 1 kWh spotřebované energie. U prvního provozu, kdy světlo bylo rozsvíceno 24 hodin 7 
dní v týdnu, se investice do LED náhrady vrátila mezi prvním a druhým rokem. Jedná se o obě 
trubice LIGHTDEC a TESLUX 240 SMD. Při posouzení u trubice TESLUX 360 SMD se doba 
návratnosti stanovila až na 19 let. Tato dlouhá doba je zapříčiněná vysokým příkonem a častější 
výměně světelného zdroje. Druhý provoz představoval 8 hodinové svícení 5 dní v týdnu. Doba 
návratnosti se u obou LED modulů LIGHTDEC a TESLUX 240 SMD prodloužila v závislosti na 
příkonu světelného zdroje na 7 a 8,5 let. 
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Vybrat nejvhodnější LED modul za lineární zářivku T8 není zdaleka jednoduchá záležitost. 
Vyměnit zářivky za LED trubice v osvětlovací soustavě nelze provést, aniž by byly zváženy dopady 
na kvalitu osvětlení, hlavně v poklesu udržované osvětlenosti a rovnoměrnosti. Pro zamezení 
rušivého oslnění se doporučuje zvolit LED trubice, které mají matné provedení krytu, a proto 
z jasové analýzy vyšel nejlépe typ LIGHTDEC SMD 1200-I-40/8M. Tento modul se ale potýká 
s problémem nejnižší osvětlenosti ze všech zkoušených náhrad a úzkými křivkami svítivosti. 
Nejvyšší osvětlenost byla naměřena u LED modulu TESLUX 360 SMD, ale naměřený index 
podání barev, i když výrobce uvádí hodnotu Ra ≥80, je 72, a proto by nemohl tento zdroj být použit 
do většiny prostorů. Trubice s čirým krytem lze zvolit pouze do svítidel, kde je rušivému oslnění 
zabráněno účinným cloněním nebo polohou. 

Návrh dalšího postupu 

Pokud by se měla tato diplomová práce dále rozvíjet, mohla by být zaměřená na problematiku 
kolem stávajícího indukčního předřadníku. Pokud stávající předřadník ponecháme zapojený, 
nastane na něm úbytek napětí, což má s největší pravděpodobností vliv na celkový světelný tok 
zdroje. Dále by mohla být práce rozšířena o problematiku náhrady stávajícího svítidla za LED 
svítidlo a naměřené hodnoty mezi sebou porovnat. Světelné zdroje by mohly být také vyhodnoceny 
na fotobiologickou bezpečnost.  
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