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ABSTRAKT 

Práce se zabývá provozem výbojových světelných zdrojů a jejich závislostí na frekvenci 

napájecího proudu.  

První část je věnována popisu teorie výboje, jeho druhů a podmínkám vzniku, vlastnostem a 

použití lidstvem. 

Ve druhé části jsou popsány předřadné systémy světelných zdrojů, indukční a elektronické, 

princip fungování, jejich výhody a nevýhody, a porovnání vlastností mezi sebou.  

V dalších kapitolách jsou uvedeny popisy nízkotlakých a vysokotlakých světelných 

výbojových zdrojů, jejich vlastností, a porovnání charakteristik mezi sebou, a provoz 

nízkotlakých rtuťových výbojových zdrojů, jejich konstrukce, klasifikace a charakteristiky.  

Před praktickým měřením byly popsány vlivy frekvence napájecího proudu na různé 

charakteristiky lineárních zářivek. Také byly realizovány přípravy pro laboratorní měření.  

Byly provedeny laboratorní měření 2 druhů zářivek. Výsledky těchto měření jsou uvedeny v 

závěru. 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  Výbojky; frekvence napájecího proudu; elektrický výboj; indukční 

předřadník; elektronické předřadné systémy; zářivky. 
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ABSTRACT 

The master’s thesis is devoted to exploiting of gas-discharge lamps and their dependence on 

frequency of the supply current.  

The first part describes the theory of discharge, its types and properties, terms of its origin, 

and ways of its exploitation.  

The second part concerns electrical ballast systems of gas discharge light sources, inductive 

(reactive) and electronic ballasts, principles of their functioning, advantages and disadvantages, 

and the comparison of their properties. 

The following chapters deal with low-pressure and high-pressure gas-discharged lamps, 

compare their properties and describe exploitation of fluorescent lamps. 

Before conducting the experiment we have described the influence of frequency of the 

supply current on fluorescent tube lamps. Preparations for laboratory measuring have been also 

implemented.  

During the experiment the two types of lamps have been analyzed, the results of the research 

are summed up in the conclusion. 

 

 

 

KEY WORDS:  Gas-discharge lamps; frequency of the supply current; electric 

discharge; inductive ballast; electronic ballast systems; fluorescent 

lamp. 
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1 ÚVOD 
Lidstvo začalo používat elektrické osvětlení v 19. století. K danému okamžiku bylo 

vyvinuto a projektováno mnoho různých umělých světelných zdrojů, které se liší od sebe nejen 

materiálem, ze kterého jsou vyrobeny, ale i samotným principem jejich fungování. V tomto 

okamžiku existuje velké množství různých světelných zdrojů, které můžeme rozdělit podle 

principu vzniku světla. Druhy zdroje na principu teplotního záření (např. žárovky), záření 

elektrického výboje v plynech a parách kovů (zářivky, výbojky) nebo luminiscence (např. svítivé 

diody). 

Mezi hlavní parametry u umělých světelných zdrojů patří: doba života světelného zdroje 

(udávaný v hodinách), hodnota světelného toku Ф a jeho spektrální složení, teplota 

chromatičnosti Tc a index podání barev Ra. U umělých světelných zdrojů, jejichž činnost závisí 

na elektrické energii, pak také příkon, napětí U, proud I a měrný výkon Mz. Měrný výkon 

charakterizuje efektivnost přeměny energie elektrické na světelnou. [23] 

V posledních desetiletích se staly více obyčejnými výbojový světelný zdroje, a to nejen 

kvůli svým technickým parametrům, ale i ekonomickým. V tomto semestrálním projektu bude 

popsán princip fungování výbojek podle teorii elektrického výboje (popis této teorie je uveden 

v Kapitole 2). 

Jedním z problémů provozu výbojových světelných zdrojů je napájení ze sítě. Pro 

zapalování výbojek je nutné napětí, které je vyšší než napětí v síti, pro tyto účely se používají 

předřadné systémy, které zvyšují napětí na kontaktech zdroje a podporují normální provoz 

světelného zdroje. Dříve byly obvykle používány indukční předřadné systémy s frekvencí 

napájecího proudu 50 Hz, ale s pokrokem v technologii se staly velmi používanými elektronické 

předřadné systémy, které zvyšují frekvenci o 50 kHz. Porovnání těchto dvou přístrojů je popsáno 

v Kapitole 3.  

Stejnému účelu práce je popsat vlastnosti osvětlovacích zařízení s plynem pod vysokým 

tlakem a pod nízkým a porovnává je mezí sebou. V tomto projektu budou popsány vysokotlaké 

sodíkové, rtuťové, halogenidové a xenonové světelné zdroje a nízkotlaké sodíkové a rtuťové 

výbojky. 

Zvláštní pozornost bude věnována nízkotlakým rtuťovým výbojkám, bude popsána jejich 

konstrukce, princip fungovaní, klasifikace a vlastnosti. 
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2 TEORIE VÝBOJE A JEHO PARAMETRY 
Za normálních podmínek je plyn elektrický izolant, tj. skládá se z neutrálních atomů a 

molekul a neobsahuje volné nosiče elektrického proudu. Například vzduch se jako izolant 

využívá pro venkovní vedení, vzduchové kondenzátory a transformátory. Ale ionizovaný plyn má 

elektrickou vodivost. Ionizace plynu je rozpad neutrálních atomů nebo molekul do kladných 

iontů a elektronů elektronovým odloučení od atomů. Ionizace probíhá při ohřevu plynu nebo 

vlivem záření (UV záření, rentgenové záření, radioaktivní) kvůli srážkám atomů a molekul při 

vysokých rychlostech. Výboj je elektrický proud v ionizovaných plynech. Nosiče náboje jsou 

kladné ionty a elektrony. Rekombinace nositelů náboje je proces, při němž plyn přestává být 

elektrickým vodičem, kvůli sjednocení opačně nabitých částic. Existuje samostatný a 

nesamostatný elektrický výboj.[21] [23] 

 

Obr. 2-1 Ionizace plynu [10] 

2.1 Nesamostatný elektrický výboj 

Jev průchodu elektrického proudu v plynu, pozorován pouze při nějakém vnějším vlivu, je 

tzv. nesamostatný elektrický výboj. 

Ohřev plynu z něj dělá elektrický vodič, protože některé z atomů nebo molekul plynu se 

promění na ionty. Pro odtržení elektronů z atomů je potřebná práce proti elektrickým silám mezi 

kladně nabitým jádrem a zápornými elektrony. Minimální energie, která je potřebná k odtržení 

elektronu z atomu nebo molekuly se nazývá ionizační energie. Elektron může být odtržen z 

atomů při srážce dvou atomů, přičemž jejich kinetická energie musí být vetší než ionizační 

energie elektronu. Kinetická energie tepelného pohybu atomů nebo molekul je přímo úměrná 

absolutní teplotě, a tak se se vzrůstající teplotou plynu zvyšuje množství srážek atomů nebo 

molekul, podle kterých také se zvyšuje ionizace. Ionizace při vysoké teplotě se nazývá tepelná 

ionizace. 

Plyn, ve kterém značná část atomů či molekul ionizována, je plazma. Stupeň tepelné 

ionizace plazmatu je závislý na teplotě. Například, při 10 000 K je ionizace menší než 10 % z 

celkového počtu atomů vodíku, ale při teplotě nad 20 000 K, je vodík téměř úplně ionizovaný. 

Plazmové elektrony a ionty se mohou pohybovat pod vlivem elektrického pole.  

Proto je při nízkých teplotách plyn izolátor, při vysokých teplotách se převede do plazmy a 

stává se vodičem elektřiny.[9][10] 
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2.2 Samostatný elektrický výboj 

Jev procházejícího elektrického proudu v plynu nezávislého na vnějším ionizátoru se 

nazývá samostatný elektrický výboj. Pří zvyšování intenzity elektrického pole na určitou 

hodnotu, v závislosti na plynu a jeho tlaku, v plynu začíná protékat elektrický proud bez 

ovlivnění vnějšího ionizátoru. Ve vzduchu, při atmosférickém tlaku, dojde k samostatnému 

elektrickému výboji, když je intenzita elektrického poli asi 3∙10
6
 V/m. Hlavním způsobem 

ionizace plynu v samostatném elektrickém výboji je ionizace atomů a molekul v důsledku 

elektronových srážek. 

Elektronová ionizace je možná, když má elektron kinetickou energii větší než je vazebná 

energie elektronu atomu.  

Vývoj samostatného elektrického výboje v plynu probíhá následujícím způsobem. Volný 

elektron v elektrickém poli získává zrychlení. Je-li elektrické pole dostatečně velké, elektron 

dostava dost velkou kinetickou energie, která stačí pro ionizaci atomu při srážce. První elektron, 

který je příčinou ionizace atomu, a druhý elektron, odtržený při srážce, v elektrickém poli 

začínají zrychlovat ve směru od katody k anodě. Každý z nich při následující kolizi uvolňuje 

jeden elektron, a celkový počet volných elektronů je roven čtyřem. Stejným způsobem se počet 

zvýší na 8, 16, atd. Počet volných elektronů pohybujících se od katody k anodě se zvyšuje podle 

lavinového průrazu, dokud nedosáhnou anody.  

Kladné ionty, vytvořené v plynu, se pohybují pod vlivem elektrického pole od anody ke 

katodě. Na dopadech kladných iontů na katodě a pod vlivem světla emitovaného během vybíjení, 

mohou být osvobozeny z katody nové elektrony. Tyto elektrony jsou urychlovány elektrickým 

polem a vytvoří nové lavinové průrazy, takže proces může pokračovat do nekonečna. 

Koncentrace iontů v plazmě s vývojem zvyšuje samovybíjení a elektrický odpor jiskřiště snižuje. 

Proud v obvodu je obvykle určen pouze pro vnitřní odpor zdroje energie a elektrického odporu 

ostatních obvodových prvků. [10] 

Je-li napájecí zdroj neschopen udržet samostatný elektrický výboj po dlouhou dobu, pak má 

tento výboj název elektrická jiskra. Jiskra se zastaví po krátké době v důsledku velkého snížení 

napětí. Příklad elektrické jiskry je vybíjení kondenzátoru. Blesk je samostatný elektrický výboj. 

Proud v kanálu blesku může být 10 000 až 20 000 A. Doba trvání blesku je několik desítek 

mikrosekund. Samostatný elektrický výboj mezi bouřkovým oblakem a zemí se po několika 

blescích sám ukončí. Protože většina přebytečného elektrického náboje je neutralizována kvůli 

elektrickému proudu protékajícího od oblaku do zemí přes bleskový výboj.[4]  

 

Obr. 2-2 Blesk [4] 
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Doutnavý výboj. Pokles tlaku plynu v jiskřišti podporuje rozšíření kanálu, a proto trubice 

rovnoměrně naplněna plazmou vyzařuje světlo. Tento druh samostatného elektrického výbojů v 

plynech se nazývá doutnavý výboj. Tento typ výboje se používá v nízkotlakých výbojkách.[20] 

Elektrický oblouk. Jestli hodnota proudu v samostatném elektrickém výboji je velmi 

vysoká, pak kladné ionty a elektrony mohou způsobit ohřev katody a anody. Z povrchu katody 

při vysoké teplotě se odtrhují elektrony, které udržují výboj v plynu. Dlouhý samostatný 

elektrický výboj v plynech udržován termoelektrickou emisí z katody se nazývá elektrickým 

obloukem. Tento typ výboje se používá v obloukových výbojkách. 

Využití elektrických výbojů. Srážky elektronů, urychlených elektrickým polem, nejen 

způsobují ionizaci atomů a molekul plynu, ale také vyzařují světlo. Emise světla z plazmy 

samostatného elektrického výboje je široce používána ve všedním životě. Na tomto principu 

funguji zářivky a výbojky, rtuťové křemenné výbojky používané v nemocnicích atd. Vysoká 

teplota plazmového oblouku umožňuje jeho použití pro řezání a svařování kovových konstrukcí, 

pro tavení kovů. 

Je-li napětí malé, většina iontů zanikne rekombinací dříve, než dorazí na elektrody. V této 

fázi je počet elektronů, které předají svůj náboj elektrodám přímo úměrný napětí a platí tedy 

Ohmův zákon. S rostoucím napětím se pohyb elektronů zrychluje, až při určitém napětí jich 

převážná část nestačí rekombinovat a doletí k elektrodám. Komorou prochází nasycený proud, 

který se při dalším růstu napětí dlouho nemění (Ohmův zákon v této fázi výboje již neplatí). K 

dalšímu zvýšení proudu dochází až po překročení zapalovací napětí Uz. Příčinou zvýšení proudu 

je ionizace nárazem - elektrony a ionty vzniklé ionizací narážejí při svém pohybu na neutrální 

molekuly, kterým předávají kinetickou energii získanou urychlením elektrickým polem. Jsou-li 

urychleny dostatečně, mají takovou kinetickou energii, že jsou schopny nárazem na neutrální 

molekulu tuto molekulu ionizovat. Počet iontů tak lavinovitě narůstá a nastává samostatný výboj, 

který je nezávislý na vnějším ionizátoru.[9] 

 

Obr. 2-3 Voltampérová charakteristika plynu [9] 

 

Výbojka má negativní diferenciální odpor vzhledem ke zdroji elektrické energie. Pokud je 

takové zařízení připojeno ke zdroji stejnosměrného napětí, to s postupem času proud stá se velmi 

velkým, a dojde ke poruše světelného zdroje nebo zdroje napětí. 
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Obr. 2-4 Voltampérová charakteristika výbojového světelného zdroje [2] 

 

Aby nedošlo k poškození zařízení, používá se předřadník, které má odpor (aktivní nebo 

induktivní, nebo aktivně-induktivní) stabilizuje proud na optimální hodnotě. 

 

Obr. 2-5 Voltampérová charakteristika předřadníku, který má odpor aktivně-induktivního 

charakteru [2] 
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3 INDUKČNÍ PŘEDŘADNÉ SYSTÉMY VS. ELEKTRONICKÉ 

Jak už bylo napsáno v Kapitole 2.2 pro normální provoz výbojových světelných zdrojů je 

potřeba použít předřadné systémy. Ale předřadníky se používají nejen pro stabilizaci proudu, ale i 

pro zvyšování napětí, protože výbojky mají napětí pro zapnutí větší než napětí v síti. Existují dvě 

druhy předřadných systémů – indukční a elektronické.  

3.1 Indukční předřadné systémy 

Nejjednodušší systém připojení zářivky do sítí je indukční předřadný systém, který má 

jednoduché induktivní reaktance – tlumivku, a doutnavkový startér. 

 

Obr. 3-1 Klasické zapojení lineární zářivky s indukčním předřadníkem a doutnavkovým startérem, 

kde je oranžovou barvou vyznačena cesta proudu přes kontakty výbojky a startér a červenou při 

normálním provozu světelného zdroje [1] 

Startér z Obr. 3-1 pracuje na principu spínání bimetalového kontaktu, který je ohříván 

teplem doutnavého výboje. Pokud je na kontaktech startéru síťové napětí (před vlastním startem 

zářivky), pak doutnavý výboj ohřeje kontakty bimetalu a ty se deformací spojí. Než se ochladí a 

znovu rozpojí, jimi prochází proud, který jednak ohřívá žhavicí elektrody zářivky a jednak budí 

magnetický obvod tlumivky. Po rozpojení kontaktů startéru je změna elektrického proudu 

tlumivkou zároveň změnou jejího buzení, která znamená opačnou změnu magnetického toku 

jádrem tlumivky. Rychlá změna toku způsobí indukci vysokého napětí na svorkách tlumivky a 

toto napětí v součtu se síťovým napětím okamžité hodnoty se objeví na opačných koncích 

zářivky, tedy mezi elektrodami. Pokud je napětí dostatečně velké, dojde k zapálení výboje. Tento 

děj se může několikrát opakovat, dokud výboj nezačne hořet stabilně, ale to snižuje dobu života 

výbojky. Startovací děj můžeme také stručně vysvětlit jako snahu tlumivky zachovat původní 

směr a velikost proudu, který najde cestu obvodem výboje zářivky místo původní cesty přes 

žhavicí elektrody a startér. [1] 

Výsledkem výboje je snížení napětí na zářivce pod hranici doutnavého výboje startéru, tj. 

startér již znovu není schopen sepnout, zářivka svítí až do přerušení vnějšího obvodu vypínačem. 

Tento systém má některé významné nevýhody: 

 nespolehlivý startér, při jeho poruše (opticky - několik blesků před zážehem) snižuje se 

dobu života zářivky; 

 tlumivka má velkou hmotnost a velmi se ohřívá při provozu; 

 nízká účinnost (velké ztráty výkonu); 

 nestabilní světelný tok při kolísání napájecího napětí. 
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3.2 Elektronické předřadné systémy 

Elektronický předřadník je modernější přístroj než indukční předřadné systémy, a může být 

součástí jak světelného zdroje tak i svítidla. 

EP jako součást světelného zdroje je součástí kompaktních zářivek, určených jako přímá 

náhrada klasických žárovek. Elektronika předřadníku je umístěna uvnitř plastového krytu, na 

který je nasazena běžná žárovková patice se závitem. Do stejného krytu jsou upevněny i 

zářivkové trubice, takže celek je možné bez dalších úprav našroubovat do svítidla určeného pro 

klasickou žárovku. Ale v této konstrukci je nevýhoda, takový předřadník není vyměnitelný. [22] 

EP jako součást svítidla přímo nahrazuje konvenční předřadné přístroje ve svítidlech 

určených pro lineární i jednopaticové zářivky. Je to samostatný, vyměnitelný díl. Svítidla pro 

starší řadu zářivek T12 a T8 jsou často konstruovány tak, že stejný korpus (monturu) svítidla lze 

osadit jak konvenčním, tak elektronickým předřadníkem. Modernější typy zářivek T5, ale i 

kruhové zářivky a od nich odvozené typy už jsou konstruovány přímo pro provoz s 

elektronickým předřadníkem. Elektronické předřadníky umožňují i další komfortní funkce, jako 

je stmívání.[22] 

Některé EP mají stmívače, což snižuje spotřebu elektrické energie. Analogově stmívatelné 

předřadníky jsou ovládány malým stejnosměrným napětím 0-10V (1-10V), které je přivedeno ze 

stmívače samostatným vedením. Zapnutí a vypnutí zářivky se musí zajistit spínačem, který je 

součástí stmívače. Stmívač pro zářivky se montuje na místo běžného vypínače. Na rozdíl od 

žárovkového osvětlení není možné jednoduše nahradit vypínač stmívačem, právě pro potřebu 

samostatného ovládacího vedení. Jeden stmívač může ovládat několik předřadníků. [22] 

Často jsou digitálně stmívatelné předřadníky vybaveny funkcí Switch-dimm. Ta umožňuje 

ovládat předřadníky obyčejným tlačítkem. Předřadník ve svítidle je připojen na silové napájení a 

přes tlačítko je k němu přivedena ovládací fáze. Předřadník je vybaven pamětí, takže po vypnutí a 

opětovném rozsvícení se nastaví na stejnou hodnotu. Výhodou tohoto systému je možnost ovládat 

svítidlo větším počtem paralelně zapojených tlačítek z více míst a využít tlačítka jakéhokoli 

výrobce. [22] 

Elektronický předřadník kombinovaný s měničem pro nouzové osvětlení je přístroj, který v 

jednom montážním celku obsahuje jak elektronický předřadník, tak měnič pro dobíjení 

akumulátoru a střídač pro napájení zářivek z akumulátoru. [22] 

 

Obr. 3-2 Elektrická schéma elektronického předřadníku typu IP2153 [5] 
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3.3 Porovnaní předřadných systémů 

V porovnání elektronických předřadných systémů s indukčními, mají EPS řadu výhod: 

 zvyšují dobu života výbojky o 50%; 

 žádné elektromagnetické rušení; 

 ochrana proti nadproudu; 

 nižší hmotnost proti IPS; 

 EP nevydává žádné nepříjemné bzučení; 

 zářivka při rozsvěcení nebliká, kvůli předehřevu elektrod; 

 světlo vyzařované výbojkou je klidné a nechvěje se; 

 kvalitní předřadníky fungují v rozsahu 195 až 250 V vstupního napětí; 

 účiník výbojových světelných zdrojů napájené z EP je blízký jedničce; 

 není potřeba žádné kompenzační zařízení; 

 vlastní spotřeba EPS je menší než IPS; 

 specializované EP umožňují zářivky stmívat, nikoli pouze rozsvěcet. [3][5][22][23][26] 

Těchto výhod se dosahuje především díky tomu, že výbojka s elektronickým předřadníkem 

napojeno vysokofrekvenční proudem 40 až 60 kHz. 

Elektronické předřadníky jsou používány s novou generací zářivky série T5, stejně jako s 

kompaktními zářivkami. 

Ale existují parametry, podle kterých je používání IPS výhodnější: 

 cena EPS je vyšší než IPS; 

 při zapnutí je třeba počítat s tzv. unikajícím proudem a to vede k nutnosti omezit počet 

předřadníků v obvodech s proudovým chráničem; 

 EPS je komplexnější přistroj než IPS.[3][5][22][23] 
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4 PROVOZ NÍZKOTLAKÝCH A VYSOKOTLAKÝCH 

VÝBOJOVÝCH ZDROJŮ 

4.1 Výbojové zdroje světla 

Výbojové zdroji světla se nazývají lampy, ve kterých optické záření vzniká v důsledku 

elektrických výbojů v plynech, par nebo jejich směsí. 

Výbojové zdroji světla mají vysoký světelný výkon a dlouhou dobu života světelného 

zdroje. Také mají různé spektra a široký rozsah výkonu, jasu a dalších parametrů. Proto jsou 

moderní výbojové světelné zdroje jedny z nejvyužívanějších světelných zdrojů. 

Dlouhou dobu bylo známo, že výbojové zdroje světla mají vysokou světelnou účinnost. 

Nicméně, pokusy o jejich použití pro osvětlení nebyly úspěšné kvůli silnému zkreslení barev, 

zejména barvy lidské kůže. První tato nevýhoda byla překonána v nízkotlaké rtuťové výbojce 

v roce 1938. Pak byly vytvořeny výbojky se zářením se spojitým spektrem téměř jakéhokoliv 

složení. Výbojky mají vysokou světelnou účinnost a dobu života světelného zdroje. Světelná 

účinnost moderního výbojového zdroje světla obvykle dosahuje 50 až 220 lm/W a doba života 

světelného zdroje 500 až 30000 hodin V současné době jsou výbojky nejpoužívanější umělé 

zdroje světla. 

Při vybrání vhodného plynu a výboje je možné vytvořit zdroje v téměř jakékoli části nejen 

viditelné, ale i UV a IR spekter. Také je možné získat záření spektra skládajícího se z 

jednotlivých čar nebo nepřetržitého spektra. Tato výhoda výbojek jim otevřela velmi širokou 

aplikaci nejen pro osvětlení, ale i pro speciální účely.[3] 

4.2 Vysokotlaké výbojové zdroje světla 

4.2.1 Sodíkové vysokotlaké výbojové zdroje světla 

Sodíkové výbojky jsou jedna z nejúčinnějších skupin umělých světelných zdrojů. Mají 

vysoký měrný světelný výkon a malý pokles světelného toku na delší dobu hoření. Proto, 

sodíkové vysokotlaké výbojky jsou stále více využívány v různých osvětlovacích systémech, 

zejména pro venkovní osvětlení.  

Vysokotlaké sodíkové výbojky obsahují směs par sodíku a rtuti v plynu s vysokým tlakem 

a zapalovací plyn – xenon. Sodík je hlavní pracovní látka. Rtuť je představena jako vyrovnávací 

plyn, které zvyšuje teplotu výboje a snižuje tepelné ztráty. Rtuť v těchto výbojkách vyzařuje 

velmi málo světla v porovnání se sodíkem. Provozní tlak par sodíku je 4 až 14 kPa, poměr 

parciálních tlaků par sodíku a rtuti okolo 1:15. Xenon poskytuje napětí zapalování 2 až 4 kV a 

zvyšuje světelný výkon tím, že snižuje tepelnou vodivost plazmatu. [3] 

Záření vysokotlaké sodíkové výbojky má zlatý odstín (index podání barev - v rozmezí 20-

25, teplota barvy – 1900-2800 K). To obecně neumožňuje použití těchto výbojek v případech, 

kdy je potřeba rozlišit barvy.[18] 

Zapalování se provádí pomocí speciálního přístroje (vysokonapěťový impulz s 

amplitudou 2-4 kV). Doba rozhoření, během které se mění spektrum záření, je přibližně 5 až 7 
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minut. Po vypnutí výbojky je další zapalování možné až po ochlazení výbojky – 2 až 3 

minuty.[3] 

Oblast použití je vnější a vnitřní osvětlení. Typické objekty jsou ulice, náměstí, silnice, 

křižovatky, dlouhé tunely, velké otevřené prostory (sportoviště, letiště, staveniště, kontejnerové 

plošiny na nádražích), veřejné a soukromé sklady, některé veřejné budovy pro krátkodobý pobyt 

lidí (nádraží, letiště, apod.).[3] 

K výhodám vysokotlakých sodíkových výbojek patří: 

 vysoký měrný výkon při přijatelném podání barev (standardní sortiment má Ra 20 až 25); 

 dlouhá doba života světelného zdroje dosahující až 30 tisíc hodin při dobré stabilitě 

světelného toku během doby života, 

 spolehlivý provoz a snadná údržba; 

 nezávislost na teplotě okolí (-60 až +40 °C); 

 vysoký měrný výkon 60 až 150 lm/W; 

 zvládnutá technologie hromadné výroby a z toho vyplývající přijatelná cena; 

 kompaktní rozměry výbojky i hořáku, umožňující konstruovat materiálově úsporná 

svítidla s dobrou účinností. 

Hlavní nevýhody vysokotlakých sodíkových výbojek: 

 velmi špatný index podání barev; 

 vyšší zápalné napětí; 

 postupný nárůst příkonu v průběhu života. [3] [18] 

 

4.2.2 Rtuťové vysokotlaké výbojové zdroje světla 

Elektrický výboj v rtuťových parách vyzařuje elektromagnetické záření ve viditelném a 

ultrafialovém spektru. Tento výboj se používá ve vysokotlaké rtuťové výbojce, při tlaku 

asi 10
5
 Pa 

Vysokotlaké rtuťové výbojky jsou již dlouho nejběžnější a je to velká skupina světelných 

zdrojů vysokého tlaku. To je způsobeno tím, že při vypouštění rtuti dokáže vytvořit vysoce 

efektivní zdroje v ultrafialové, viditelné a blízké infračervené oblasti viditelného spektra. Tyto 

výbojky mají široký rozsah výkonů, dobu života světelného zdroje je desítky tisíc hodin, jsou 

kompaktní, pokud je to nutné, mají vysoký jas.[7] 

Většina druhů rtuťových vysokotlakých výbojových zdrojů má specifickou aplikaci a pro 

osvětlení se nepoužívá. Tato výbojka je efektivní zdroj ultrafialového záření, používá se v 

lékařství, zemědělství, a měřicí technice. Rtuťové vysokotlaké výbojky používají v 

osciloskopech, projekčních systémech, luminiscenční analýze, tj. v těch případech, které vyžadují 

vysoké zdroje jasu ve viditelném a blízko ultrafialové oblasti spektra.[3] 

Charakteristickým rysem výboje par rtuti pod vysokým tlakem, je téměř úplná absence 

záření ve spektrální červené oblasti. Výboj má čárové spektrum a obsahuje pouze čtyři řádky ve 

viditelné oblasti. Proto vzniká problém s korekcí barevnosti rtuťovou výbojky. Tento problém lze 

vyřešit jedním z následujících způsobů: 

 používání luminoforů; 

 přidání svíticích prvků do rtuťového výboje - halogenidů, jejichž záření vyplňuje mezery 
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mezi viditelnými čárami rtuti; 

 společné používání luminoforů a přidání svíticích prvků. [3] 

K výhodám vysokotlakých rtuťových výbojek patří: 

 dlouhá doba života světelného zdroje 12 000 až 20 000 h; 

 dobrá stabilita světelného toku v průběhu doby života světelného zdroje – úbytek asi 20 % 

počáteční hodnoty; 

 libovolná poloha svícení; 

 malý vliv okolní teploty na parametry výbojky; 

 spolehlivý provoz i při nízkých teplotách (až do –25 °C); 

 nízká cena, vyplývající z vysokého stupně automatizace výroby a z jednodušší technologie 

výroby. [3][19] 

 

Nevýhody: 

 poměrně malá účinnost v porovnání s moderními výbojovými zdroji, především u výbojek 

s malými příkony; 

 horší podání barev, zejména u základního sortimentu; 

 nemožnost – s ohledem na obsah rtuti – odkládat vyhořelé výbojky do komunálního 

odpadu; 

 možnost výbojku po vypnutí zapnout až po jejím vychladnutí; 

 materiálová náročnost, související s poměrně velkými rozměry svíticího povrchu výbojky, 

nevhodnost pro stmívání. [3][19] 

 

4.2.3 Halogenidové vysokotlaké výbojové zdroje světla 

Konstrukce a provoz halogenidového zdroje světla založené na skutečnosti, že halogenidy 

kovů se vypařují jednodušeji než samotné kovy, a neničí křemíkové sklo. Proto uvnitř baňky jsou 

nejen rtuť a argon, ale dále i různé chemické prvky ve formě halogenidů. Po propuštění 

zapalování dosáhne provozní teploty výbojky, halogenidy kovů jsou částečně transformovány do 

plynu. V oblouku se při teplotě několik tisíc kelvinů halogenidy rozpadají se na halogeny a kovy. 

Atomy kovů vyzařují světlo. A v oblasti okolí skla, kde je teplota menší, se atomy kovů a 

halogenů spojují se do jedné molekuly, které se potom opět rozpadají. Tento cyklus má dvě 

výhody: v oblouku je velká koncentrace atomů kovů, které vyzařují potřebná spektra, a vzniká 

možnost používat kovy, které v čisté podobě rychle ničí sklo výbojky, ale když jsou tyto kovy 

jako halogenidy, k ničení výbojky nedochází. Používání halogenidů způsobilo rozšíření počtu 

chemických prvků pro generování záření a dovolilo tvořit výbojové světelné zdroje s různými 

optickými spektry.  A rtuť vyzařuje malou část záření v porovnání s halogenidy, ale funguje jako 

prostředí pro normální hoření výboje.[3] [12] 

Pro osvětlení jsou v současné době nejpoužívanější halogenidové výbojky s 

halogenidovými přísadami s následujícím složením (s výjimkou rtuti a vzněcujícího plynu): 1) 

jodid sodný, thalia a india, a 2), jodid sodný, skandium (a thorium). Svítidla mají spektrum 

skládající se ze samostatných čar rtuti a přísady umístěných v různých oblastech spektra, což 
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umožňuje kombinovat vysoký měrný výkon (80 až 100 lm/W) s přijatelnou kvalitou barev (65 až 

95).[7] 

V halogenidových světelných zdrojích je důležitá rovnoměrnost teploty hořáku. Hořákům 

dávají speciální tvary různé způsoby oteplování chladnější elektrody. Vyrovnání teploty na 

povrchu hořáku může být definováno pouze pro určitou provozní polohu. Proto se často vyrábí 

několik druhů výbojek, z nichž každý je určen pro určitou provozní polohu. Teplotní režim se 

ustálí během asi 5 až 10 minut. [12] 

Hlavní použití svítidla - osvětlení místností, kde je potřeba podaní barev ve vysoké 

věrnosti, například osvětlení divadel, cirkusů, televizních studii apod. pro barevnou televizi a 

barevné natáčení. 

Výhody halogenidových výbojek: 

 možnost široké úpravy spektrálního spektru světla při pomoci různých svíticích prvků, 

sloučenin a jejich kombinací; 

 velký rozsah příkonů (70 až 5 000 W); 

 dobré podání barev při velkém měrném výkonu výbojky; 

 možnost vytvořit kompaktní světelné zdroje s velkým příkonem; 

 dlouhá doba života světelného zdroje. [12] [11] 

K nevýhodám vysokotlakých halogenidových výbojek patří: 

 technologické náročnosti; 

 velká cena; 

 potřeba v zapalovací zařízených; 

 velká citlivost parametrů výbojek na kolísání napětí sítě a na změně teploty okolí; 

 závislost parametrů výbojky od pracovní polohy. [3][13]  

 

4.2.4 Xenonové vysokotlaké výbojové zdroje světla 

Zdrojem světla v xenonové výbojce je oblouk mezi elektrodami. Baňka výbojky je z 

taveného křemene. Při provozu má xenon v ní tlak 2 až 8 MPa. Zážeh oblouku obstarává impulz 

vysokého napětí o hodnotě až 50 kV, který pomůže vytvořit ionizovanou cestu. Hustota 

elektrického proudu v oblouku muže být až 200 A/cm
2
. 

Obvyklá provozní poloha bývala svislá, v současné době běžně i univerzální, nebo 

vodorovná. Při provozu ve svislé poloze je kladná elektroda vždy nahoře, záporná dole, rozměry 

oblouku jsou relativně malé. Zvláštností xenonových výbojek je velmi nízké napětí oblouku a 

vysoké proudové intenzity. Kromě kulových výbojek se používají i trubicové typy se středním 

provozním tlakem kolem jedné atmosféry, někdy extrémně výkonné (stovky kilowattů). Velmi 

často bývají chlazené vodou, obtékající je v souosé skleněné trubici. Velmi silné xenonové 

výbojky mají (zhruba od 10 kW) elektrody zčásti chlazené vodou, která jimi protéká.[24] 

K výhodám vysokotlakých xenonových výbojek patří: 

 kontinuální spektrum záření v rozsahu od 200 až 2000 nm, což je spektrum ve viditelné oblasti 

oka; 

 blízkost teploty chromatičnosti k slunečnímu záření 6100 až 6300 K; 

 vysoké podání barev 95 až 98; 
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 zvyšující charakteristika proudu, která umožňuje připojení výbojky do sítí bez zátěže; 

 nepřítomnost rozehřívací doby; 

 nezávislost pracovních parametrů na teplotě baňky a okolí; 

 schopnost pracovat při nízkých teplotách (až do -50 °C) bez změny parametrů.[7] 

K nevýhodám vysokotlakých xenonových výbojek patří: 

 měrný výkon ve srovnání s jinými výbojkami je nízký - 20 až 50 lm/W; 

 nízká doba života světelného zdroje 500 až 2000 hodin; 

 velká část záření v oblasti infračerveného spektra; 

 tyto výbojky mohou vybuchnout, i když nejsou v provozu; 

 citlivý na vibrace; 

 vyžadují vysokou péči při montáži (povolená odchylka úhlu od horizontální je 30°); 

 obvod výbojky je obtížný, jelikož je nezbytné zajistit pro zapalování impulz napětí 50 kV.  

Xenonové výbojové světelné zdroje se obvykle nepoužívají k osvětlení obytných prostoru, 

kvůli jejich nevýhodám. Tyto výbojky jsou používány tam, kde je vyžadován velmi vysoký jas, 

blízkost slunečního spektra nebo rychlé spuštění. Proto se často používají pro filmové projekce, 

svařování elektrickým obloukem a jiných zvláštních příležitostí. Ale hlavní oblast použití je 

elektrické osvětlení velkých otevřených prostor (náměstí měst, stadiony atd.). [7] 

 

4.3 Nízkotlaké výbojové zdroje 

4.3.1 Sodíkové nízkotlaké výbojové zdroje 

Princip fungování nízkotlakého sodíkového výbojového zdroje je založen na záření sodíku 

ve výboji (délka vlny λ ≈ 589 nm). Křivka závislostí světelné účinnosti záření sodíku na jeho 

tlaku má dva píky. Prvnímu píku odpovídá tlak asi 0,2 Pa. To je tlak, který se používá 

v nízkotlakých výbojkách, při tomto tlaku je proudová hustota 0,1 až 0,5 A/cm
2
. Nízkotlaké 

sodíkové výbojky jsou velmi efektivní zdroj světla, protože čáry záření sodíku leží v oblasti 

blízké maximální citlivosti oka. [7] 

V experimentálních sodíkových výbojkách s optimální proudovou hustotou, průměrem 

trubky a při zvýšené teplotě okolí bylo možné dostat měrný výkon asi 350 lm/W. Ale při 

praktické realizaci je potřeba měnit proud a průměr baňky abych dosáhl optimálního tlaku plynu 

při teplotě v 290 °C, pro jí optimální provoz. 

Pro zapálení plynu v baňce se dodává neon při tlaku 1 až 1,5 kPa, s přídavkem 0,5 až 1 % 

argonu pro snížení napětí zapalování. Sodík je zaveden do lampy v přebytku. Pro zapálení těchto 

výbojek je potřebné napětí 450 až 500 V, proto je potřeba dodatečných přístrojů. Optimální režim 

se ustálí během asi 10 až 15 minut. [3] 

K výhodám nízkotlakých sodíkových výbojek patří: 

 vysoká účinnost přeměny elektrické energie na světlo do 200 lm/W; 

 velká doba života světelného zdroje je asi 20 tisíc hodin, při vysoké stabilitě světelného 

toku během doby života; 

 nezávislost pracovních parametrů na teplotu okolí; 
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 zajišťují dobrou viditelnost i v podmínkách husté mlhy; 

 schopnost pracovat při nízkých teplotách (až do -40 °C) bez změny parametrů. [3][17]  

K nevýhodám nízkotlakých sodíkových výbojek patří: 

 nízké podaní barev Ra = 0, kvůli monochromatickému spektru; 

 vysoké zápalné napětí, a potřeba použit předřadné systémy; 

 růst příkonu v době života světelného zdroje až do 50%. [17] [3] 

Sodíkové výbojové světelné zdroje obvykle se nepoužívají k osvětlení obytných prostoru, 

kvůli jejich špatnému podaní barev. Tyto výbojky jsou používány tam, kde není potřeba barev - 

osvětlení dálnic, tunelů, křižovatek, skladů, průmyslových budov. Také jsou velmi často 

požívány v přístrojích proti mlze, například pro osvětlení ranvejí [3] 

  

4.3.2 Rtuťové nízkotlaké výbojové zdroje 

Zářivka je název nízkotlakové rtuťové výbojového světelného zdroje. 

Trubice je ze skla, naplněna je parami rtuti a argonem, snižujícím zapalovací napětí. Na 

koncích je opatřena elektrodami- s vinutými wolframovými žhavicími vlákny pokrytými emisní 

látkou pro usnadnění zápalu. Zářivky jsou světelné zdroje, ve kterých je viditelné světlo 

vytvořeno nejen zářením rtuti při nízkém tlaku, ale také díky luminoforu, který mění UV záření 

ve viditelné spektrum. [7] 

K výhodám nízkotlakých rtuťových výbojek patří: 

 vysoký měrný výkon až 100 lm/W; 

 dlouhá doba života světelného zdroje je kolem 15 tisíc hodin; 

 vysoký index podání barev Ra dosahujícím hodnoty až 90; 

 velký rozsah příkonů od jednotek do stovek wattů; 

 teplota chromatičnosti od 2700 až 17000 K; 

 nízká cena. [7][16][15] 

K nevýhodám nízkotlakých rtuťových výbojek patří: 

 závislost světelného toku na teplotě okolí; 

 potřeba předřadných a startovacích obvodů, které částečně snižují měrný výkon osvětlovací 

soustavy; 

 vliv počtu zapnutí na dobu života zářivky; 

 míhaní při zapojeni frekvence proudu o 50 Hz. [7][15] 

Více informací o tomto typu výbojek bude dáno v Kapitole 5. 

 

 

 

 



Provoz nízkotlakých a vysokotlakých výbojových zdrojů 28 

4.4 Porovnání nízkotlaké a vysokotlaké výbojové zdroje světla 

Každý druh výbojek má své výhody a nevýhody, v této kapitole bude uvedena porovnací 

informace technických a světelných parametrů těchto výbojek, a oblasti jich použití. 

Parametry světelného toku, jasu, svítivostí, osvětleností jsou velmi závislé na určitých 

parametrech výbojek (délce, šířce, průměru, tvaru výbojky, jí výkonu, frekvence napájecího 

proudu apod.) a proto není možné je uvést do této tabulky (hodnoty v tabulce uvedeny pro 

nejvyužívanější modely výbojových světelných zdrojů). 

Tab. 4-1 Porovnání nízkotlaké a vysokotlaké výbojek [3][7][11][13][15][16][17][18][19] 

Tlak Vysokotlakové Nízkotlakové 

Plyn Sodíkové Rtuťové Halogenidové Xenonové Sodíkové Rtuťové 

Měrný výkon 

Mz 
lm/W 60-150 40-55 80-100 20-50 120-200 60-100 

Doba života 

světelného 

zdroje t 

Tisíc 

hodin 
12-30 12-20 6-20 0,5-2 12-30 12-20 

Index podaní 

barev Ra 
- 20-25 40-60 65-95 95-98 0 60-90 

Teplota 

chromatičnosti 

Tc 

K 
1900-

2800 

3300-

3800 
4500-6000 

6100-

6300 
1800 

2700-

17000 

 

 

Obr. 4-1 Poměrné spektrální složení záření výbojové světelné zdroje v závislosti na vlnové délce 

v nanometrech (1,2,3 spektra halogenidové vysokotlaké výbojek, 4,5 spektra rtuťové vysokotlaké 

výbojek, 6 spekter xenonové vysokotlaké výbojky, 7 spekter sodíkové vysokotlaké výbojky 

s xenonem, 8 spekter sodíkové vysokotlaké výbojky, 9 spekter sodíkové nízkotlaké výbojky [25] 
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Obr. 4-2 Poměrné spektrální složení záření světelné zdroje v závislosti na vlnové délce 

v nanometrech [16] 
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5 PROVOZ NÍZKOTLAKÝCH RTUŤOVÝCH VÝBOJOVÝCH 

ZDROJŮ 

5.1 Konstrukce a zvláštnosti zářivek 

Výzkum vyzařování rtuti při různých tlacích identifikoval dva tlaky, při kterých by výboj 

měl být používán pro účely elektrického osvětlení: 

 oblast nízkého tlaku pár (0,8 až 1,33 Pa); 

 oblast vysokého tlaku pár (10
5
 až 10

6
 Pa). 

Rtuť vybíjená nízkým tlakem tvoří asi 63,7% záření v ultrafialové oblasti spektra, 34,5% z 

tepelných ztrát, a jen 1,8% záření ve viditelném spektru. Z tohoto důvodu vzniká problém 

přeměny UV záření na viditelné. Tento problém byl vyřešen použitím luminiscence. [3] 

 

Obr. 5-1 Konstrukce zářivky, kde 1 je sklo s luminoforem, 2 jsou elektrody, 3 je patice [3] 

Luminiscence je jev samostatného záření objektů pod vlivem procesů, které se netýkají 

ohřevu.  

Fotoluminiscence - svícení pod vlivem UV záření. 

Luminofory - látky, které jsou schopné přeměnit absorbovanou energii na viditelné světlo. 

Každý luminofor je charakterizován absorpčním spektrem a emisním spektrem, emisní spektrum 

je nepřetržité. Přičemž absorpční spektrum leží v oblastech kratších vlnových délek než emisní 

spektrum. 

V zářivkách se používají různé luminofory. Díky luminoforu zářivka vyzařuje 23% záření 

ve viditelném spektru. Změnou složení luminoforu je možně měnit emisní spektrum výbojky ve 

spektrum blízké k dennímu světlu. Pro tyto účely mají zářivky se zlepšeným podáním barev 

několik vrstev luminoforu. [3] 

Luminofor je aplikován na vnitřní povrch skla. Skleněná baňka nepropustí ultrafialové 

záření ven, což je uděláno kvůli ochraně očí pozorovatele. 

Pro vznik výboje musí být dostatečně velké vybíjecí napětí, a proto trubice zářivky obvykle 

má velkou délku. 

Uvnitř baňky zavedena dávková množství rtuti tak, aby její tlak páry byl 0,8 až 1,33 Pa. Pro 

zajištění tepelné stability luminoforu se přidávají páry argonu. Vzhledem k tomu, že tlak páry je 

velmi malý, i malá změna v okolní teploty vede k tomu, že v nejchladnějším místě zářivky 

kondenzuje rtuť, a její tlak se tak změní. To vede k výstupu z režimu optimálního vyzáření, a 

světelný tok velmi klesá. Z tohoto důvodu, optimální teplota okolí pro provoz zářivky je 

18 až 25 °C, které odpovídá optimální teplotě stěn baňky asi 40 °C. A při zvyšování teploty okolí 

světelný tok také klesá.[5]  
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5.2 Klasifikace zářivek 

5.2.1 Klasifikace zářivek podle tvaru 

V závislosti na tvaru baňky existují následující typy  

 lineární zářivky; 

 kompaktní zářivky ve tvaru kroužku, písmen U nebo W a jiný. Ty zabírají menší objem, a 

tím je možnost snížit náklady na svítidlo; 

 lineární žlábkové zářivky ve srovnání lineárními zářivkami mají kratší délku při stejném 

výkonu díky speciálnímu tvaru trubice (80 W zářivka má stejnou délku jako normální 40W). Na 

baňce je množství příčných prohlubní, které zvětšuje délku výboje. [3] 

 

5.2.2 Klasifikace zářivek podle druhu výboji 

V závislosti na druhu výboje jsou zářivky rozděleny do tří typů: 

 zářivky s obloukem s horkými elektrodami; 

 zářivky s doutnavým výbojem se studenými elektrodami; 

 zářivky s vichřivým výbojem bez elektrod. [3] 

Zářivky s obloukem jsou nejekonomičtější, snadno použitelné a získaly nejširší použití ve 

světelné technice. Mohou být rozděleny do osvětlení jak obecných účelů, tak i speciálních. 

Zářivky s doutnavým výbojem se používají pro světelné reklamy a nouzového osvětlení. 

Zářivky s vichřivým výbojem nemají elektrody. Nazývají se indukční lampy. Byly 

vytvořeny v roce 1991-1992. Vytvoření těchto lamp zřejmě představuje novou etapu ve vývoji 

osvětlení - vytváření výbojek s bezkonkurenční době života světelného zdroje. Dobu života 

těchto lamp dosahuje 100 000 hodin. 

V indukčních lampách se používá vysokofrekvenční záření ve víru, generovaného ve směsi 

par rtuti a inertního plynu (argonu nebo kryptonu) v kulové nebo válcové baňce přes cívky, 

připojené k vysokofrekvenčnímu generátoru. Většina indukčních lamp má tři častí: 

Vysokofrekvenční generátor; 

Cívka, která převádí vysokofrekvenční energii do plnění vír; 

Baňka, sklo kterou uvnitř kryté luminoforem, naplněná inertním plynem a malým 

množstvím rtuti. [3] 

 

Obr. 5-2 Indukční lampa [3] 
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5.3 Charakteristiky zářivek 

5.3.1 Elektrické a ekonomické vlastnosti 

1. Nominální napětí Un - napájecí napětí sítě (obvykle 230 V), není důležitá vlastnost, 

protože výbojky fungují při jiných napětí, které je tvořeno předřadnými systémy. 

2. Provozní napětí Up - napětí na zářivce při jejím provozu (při hoření výboje) přibližně 

dvakrát nižší než jmenovité napětí asi 100 až 110 V. 

3. Zapalovací napětí Uz - napětí výbojky potřebné pro vytvoření výboje. Významně vyšší 

než napětí sítě. Zapalovací napětí není konstantní pro stejnou výbojku, protože závisí na 

mnohých parametrech – schéma zapalování, druhu předřadníku, teplotě elektrod a okolí apod. 

4. Nominální výkon Pn. V závislosti na výkonu se rozlišují: 

 zářivky s nízkou spotřebou energie - pod 18 W; 

 zářivky středního výkonu – 18 až 58 W; 

 zářivky velkého výkonu - více než 58 W. 

5. Měrný výkon Mz. Ten závisí na výkonu a indexu podání barev, obvykle se nachází v 

rozsahu 60 až 100 lm/W: 

6. Doba života světelného zdroje závisí na způsobu zapínání zářivky do sítě a druhu 

zářivky, obvykle má hodnotu 20 000 hodin, ale indukční lampa má dobu života okolo 100 000 

hodin[14]. 

7. Závislost parametrů zářivky na napětí. Pří zvyšování napětí sítě se zvyšuje světelný tok a 

jas. Ale doba života světelného zdroje klesá jak při zvyšování napětí tak i při jeho poklesu. [3] 

5.3.2 Světelný vlastnosti 

1. Nominální světelný tok Фn je uveden po 100 hodinách vypalování (žíhání) zářivky. 

Důvodem je, že tyto světelné zdroje mají na začátku provozu poměrně rychlý pokles světelného 

toku (Obr. 5-3). Tento proces pokračuje do budoucna, ale výrazně zpomalí. Po půlce provozu 

zářivky se světelný tok snižuje o 20 až 30% z počátečního. 

 

100 1000 10 000
t, h

Фn

Ф, lm

 

Obr. 5-3 Závislost světelného toku na času provozu [3] 
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2. Index podání barev Ra závisí na druhu zářivky. Pro standardní zářivky se nachází v 

rozmezí 50 až 70, a pro zářivky s lepším podáním barev se dosahuje 97. To je jeden z lepších 

druhů výbojových světelných zdroje z pohledu podání barev. 

3. Teplota chromatičností Tc se pohybuje v rozmezí 2 700 až 17 000 K. To je největší 

rozsah teploty barvy v porovnání s jinými výbojkami.  

4. Závislost světelného toku na teplotě okolního prostředí. Optimální teplota okolního 

prostředí asi 18 až 25 °С. Dovoleny rozsah provozu 5 až 80 °С. 

 

Obr. 5-4 Závislost světelného toku na teplotě okolního prostředí [7] 

5.3.3 Pulzace světelného toku 

Pulzující světelný tok vzniká, protože výbojka je napájena napětím s frekvencí 50 Hz a i 

proud prochází přes nulovou hodnotu 100 krát za sekundu (Obr. 5-5). V souladu s tím se 100 krát 

za sekundu, sníží na nulu a světelný tok výboje Фv. Díky tomu, že výbojka má luminofor, který 

ještě některou dobu vyzařuje světlo (má dosvit), neklesá světelný tok zdroje Фz až na nulu, ale jen 

asi na polovinu.[3] 

Фz

Фv

I

t

 

Obr. 5-5 Závislost světelného toku na čase a proudu [3] 
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Pulzující světelný tok způsobuje zvýšenou únavu očí a může způsobit stroboskopický jev. 

Stroboskopický jev, to je jev zdánlivé nehybnosti nebo pomalé otáčení rychle se otáčejících 

hřídelů nebo jejich částí při rychlostech vícenásobné frekvence zvlnění toku. Nebezpečí tohoto 

jevu je v možnosti poranění při práci při obsluze strojů. 

Při frekvenci napájecího proudu 50 Hz může být pulzace snížena pomoci fázového posunu 

světelných toků nacházejících v blízkosti výbojek. To nesnižuje pulzace jednoho světelného 

zdroje, ale vzhledem k superpozici světelných toků sousedních zdroje celkový světelný tok 

pulzuje mnohem méně. [3] 

Fázový posun světelných toků může být proveden dvěma způsoby: 

 pokud je používána třífázová síť, jsou sousední výbojky připojeny na různé fáze s 

následujícím střídáním fází v řadách, přiklad na Obr. 5-6. 

L1 L2L3 L1L2

L2 L3L1 L2L3

L3 L1L2 L3L1
 

Obr. 5-6 Zapojení výbojek třífázové sítí pro snižování pulzaci 

 pokud je používána jednofázová síť, používá se proti stroboskopickému jevu speciální 

obvod zapalování 

 

Obr. 5-7 Obvod zapalování proti stroboskopickému jevu [3] 

 

Tento systém byl často používán před tím, než se začaly používat elektronické předřadníky. 

To je schéma pro zapojení dvě paralelních výbojek v jednom svítidle. 
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Pro posun sledu fází je kondenzátor zapojen sériově s výbojkou 2. Proto proud výbojky 1 

má aktivně-induktivní charakter a má účiník asi 0,5. Výbojka 2 má aktivně-kapacitní charakter, a 

účiník vetší než 1. A proto má schéma celkový proud induktivního charakteru a účiník ne méně 

než 0,92. 

Koeficient pulzace světelného toku v tomto schématu je 0,15. 

Tlumivka (Tl) instalována v obvodu startéru 2. výbojky je potřebná k vytvoření aktivně-

indukčního proudu v okamžiku zážehu, který poskytuje zvyšování napětí na druhé výbojce. 

Odpor R chrání kondenzátor proti probití a zajištuje jeho vybití po vypnutí od sítě. 

Část schématu, skládající z tlumivek, kondenzátoru a odporu (na Obr. 5-7 uvedená 

přerušovanou čarou) se nazývá indukční předřadný systém. [3] 

Pulzaci jediné výbojky lze snížit pouze o zvýšení frekvence napájecího proudu, která je 

implementována v elektronických předřadných systémech. 
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6 VLIV FREKVENCE NAPÁJECÍHO PROUDU NA 

PARAMETRY VÝBOJKY 

6.1 Vliv frekvence napájecího proudu na elektrické parametry 

výbojky 

Základní rozdíl ve fungování výbojových světelných zdrojů při zvyšování frekvence 

napájecího proudu je v tom, že během beznapěťové pauzy se elektrody nestíhá ochladit a plazma 

rekombinovat do momentu opačného zapalování výbojky. Koncentrace elektronů se při vysoké 

frekvenci mění jen velmi málo za půl periody. Což vede k tomu, že forma křivek napětí a proudu 

pro všichni druhy předřadníků se postupně sbližují. [6] 

 

Obr. 6-1 Oscilogramy proudů a napětí lineární výbojky 40 W při frekvenci 50 Hz, 1000 Hz a 

4000 Hz pro 3 druhů předřadníků: a – induktivního charakteru, b – cistě aktivního 

charakteru, c – kapacitního charakteru [6] 

Na Obr. 6-1 je vidět, že formy křivek proudu a napětí nejsou sinusoidální a velmi se liší u 

různých typů předřadníků, ale při větších hodnotách frekvence se vnější podoba těchto křivek 

zvětšuje. Od frekvence napájecího proudu 900 Hz a větší křivky proudu a napětí velmi málo 

závisí na typu předřadníku. 
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Obr. 6-2 Dynamické voltampérové charakteristiky lineární výbojky 40 W při frekvenci 50 Hz, 

1000 Hz a 4000 Hz pro 3 druhů předřadníků: a – induktivního charakteru, b – cistě aktivního 

charakteru, c – kapacitního charakteru [6] 

 

Na těchto obrázcích je dobře vidět, jak se se zvyšující frekvencí napájecího proudu mění 

dynamická charakteristika výbojového světelného zdroje, a čím vyšší frekvence tím více vypadá 

tato charakteristika jako lineární. 

6.2 Vliv frekvence napájecího proudu na pulzace světelného toku 

S růstem frekvence napájecího proudu koeficient pulzace světelného toku klesá, při 

frekvenci 50 Hz je tento koeficient přibližně roven 0,6, při 1000 Hz asi 0,25 a při 5000 Hz méně 

než 0,1. Tento pokles je kvůli setrvačnosti vyzařování luminoforu a od frekvence 1000 Hz 

hloubka pulzace tak malá, že stroboskopický jev přestává existovat. [6] 

6.3 Vliv frekvence napájecího proudu na světelnou účinnost zdroje 

Při růstu frekvence napájecího proudu asi do 20 kHz je zvyšování světelné účinnosti zdroje 

nelineární. Při dalším zvyšování frekvence světelná účinnost roste velmi pomalu. 
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Obr. 6-3 Závislost světelné účinnosti světelného zdroje na frekvenci napájecího proudu při 

konstantním výkonu výbojky (1) a při konstantní amplitudě proudu (2) [6] 

Při fungování výbojového světelného zdroje se síťovou frekvencí 50 Hz závisí světelná 

účinnost výbojky na typu předřadníku. S růstem frekvence se tato závislost ztrácí, a při frekvenci 

400 Hz už přestávají mít vliv na parametry světelného zdroje. 

 

Obr. 6-4 Závislost parametrů světelného zdroje na frekvenci napájecího proudu: Uak – rozdíl 

napětí mezi anodou a katodou, E – gradient potenciálu, P1 – specifický výkon výboje (při 

diametru baňce db=26 mm a při konstantní amplitudě proudu) [6] 

Zlepšení světelné účinnosti výbojky s růstem frekvence napájecího proudu vzniká kvůli 

poklesu rozdílu mezi potenciály anody a katody a poklesu ztrát výkonu ve výboji. Proto růst 

světelné účinnosti u výbojových světelných zdroje s malou délkou baňky je lepší než u výbojek 

s velkou délkou baňky. 
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6.4 Vliv frekvence napájecího proudu na dobu života světelného 

zdroje 

 

Obr. 6-5 Závislost doby života lineární zářivky ЛХБ 40-4 na frekvenci napájecího proudu [6] 

Na Obr. 6-5 je vidět, že doba života lineární zářivky mění se se změnou frekvence 

napájecího proudu. Nejprve doba života výbojky rychle roste s růstem frekvence napájecího 

proudu asi do 1 kHz, ale při následujícím zvyšování frekvence napájecího proudu začíná rychle 

klesat, po překročení hodnoty frekvence 5 kHz jde spad doby života světelného zdroje pomalu. 

Tato závislost doby života lineární zářivky na frekvenci napájecího proudu se netýká všech 

druhů výbojových světelných zdrojů, kvůli tomu, že doba života výbojek závisí i na jiných 

parametrech jako forma baňky, velikost výbojky, způsobu zapalovaní atd. 
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7 REALIZACE PŘÍPRAV PRO LABORATORNÍ MĚŘENÍ 

Pro přístup do laboratorního měření výbojových světelných zdroje na frekvenci napájecího 

proudu je potřeba se seznámit s teoretickými základy tohoto měření. 

Jednou ze zvláštností výbojových světelných zdrojů je závislost cesty výboje na rozmístění 

v prostoru, na Obr. 7-1 vertikální rozmístění výbojky s paticí nahoře označena jako 0°, a 

horizontálnímu rozmístění odpovídají obrázky 90° a 270°.[8] 

 

 

Obr. 7-1 Cesty výboje u výbojového světelného zdroje [8] 

 

Při měření s různými rozmístěními výbojky je možné dostat různé hodnoty světelného toku, 

proto při měření různých výbojek budou používaný stejné podmínky.  

Během laboratorních měření je třeba používat osciloskop, který je schopen zobrazit křivky 

několika různých hodnot na jednom obrázku. Budou používány 3 kanály osciloskopu, pro měření 

napětí, proudu a světelného toku. Přičemž světelný tok bude měřen pomoci luxmetru. Ten 

luxmetr nebyl kalibrován, proto bude měřit nějakou relativní hodnotu přímo úměrnou luxu a 

lumenu. 

Na Obr. 8-2 uveden příklad změřených hodnot z osciloskopu během jedné napěťové 

periody (hodnota napětí ve voltech a relativního světelného toku v procentech vykresleny podle 

hlavní osy, a hodnoty proudu v ampérech podle vedlejší osy). Na kterém je vidět, že křivka napětí 

má tvar velmi podobný sinusoidě, jejíž kvadratický průměr je osciloskop schopen vypočítat, což 

platí i pro střední hodnotu světelného toku. Ale při malých frekvencích napájecího proudu, má 

křivka proudu tvar odlišný od sinusoidy a osciloskop není schopen vypočítat její hodnotu 

kvadratického průměru, která bude spočtena podle Rovnice 7.1:  

  √
 

 
∑  

 

 

   

 √
  
    

       

 
  (         )                             (   ) 

kde  ii jsou jednotlivé hodnoty, 

       n je počet hodnot. 
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Obr. 7-2 Příklad obrázku z osciloskopu 

 

Při zapojení do sítí lineární zářivky je potřeba v předřadníku. Budou měření kompaktní 

zářivky, kteří mají v své patici elektronicky předřadník, a lineární zářivka pro měření parametru 

kterou je potřeba použít tlumivku pro stabilizace hoření výboje. Blokové schémata měření jsou na 

Obr. 7-3 a Obr. 7-4. 
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Obr. 7-3 Blokové schéma měření parametrů kompaktních zářivek 
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Obr. 7-4 Blokové schéma měření parametrů lineární zářivky 

Postup dvě měření bude podoben. Vysokofrekvenčním generátorem budou zadány hodnoty 

napětí a frekvence, kterými budou napájený zářivky. Za pomoci cenzoru proudu bude měřen 

proud, luxmetrem bude měřeno relativní světelný tok. A všichni naměřené hodnoty budou 

zobrazeny pomoci osciloskopu. 
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8 LABORATORNÍ MĚŘENÍ ZMĚNY PROVOZNÍCH 

PARAMETRU VÝBOJOVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ V 

ZÁVISLOSTI NA FREKVENCI NAPÁJECÍHO PROUDU 

Během laboratorního měření byly změřeny dva typy výbojových zdrojů světla. Nejprve 

byly změřeny kompaktní zářivky Tungsram E6 20W a OSRAM DULUX PRO MINI TWIST 

20W. Za pomoci vysokofrekvenčního generátoru byly generovány frekvence napájecího proudu a 

velikost napětí. Měření byly provedeny s napětím 230 V, 210 V a 190 V, a s frekvence v rozsahu 

20 až 500 Hz pro zářivku firmy Tungsram a v rozsahu 20 až 2 000 Hz pro zářivku firmy 

OSRAM. Za pomoci osciloskopu byly změřeny hodnoty proudu ve jmenovaných jednotkách a 

relativní hodnoty světelného toku, které byly přepočteny na procentní jednotky podle 

Rovnice  8.1,  

   
  
  

           (       )                                            (   )   

kde  Фr je naměřena relativní hodnota světelného toku,  

       Фn je nominální světelný tok při frekvenci napájecího proudu 50 Hz, 

         Ф% je procentní hodnota světelného toku. 

8.1 Laboratorní měřeni kompaktních zářivek  

 

Obr. 8-1 Grafické zobrazení závislosti světelného toku zářivky Tungsram E6 20W na frekvenci 

napájecího proudu při různých velikostech napětí 

Na Obr. 8-1 je dobře vidět, že se vzrůstající frekvencí napájecího proudu se zvyšuje i 

světelný tok. To se stává kvůli tomu, že luminofor má schopnost vyzařovat světlo i v době po 

přerušení buzení. A kvůli tomu, že křivka proudu se mění k sinusoidě, a zvětšuje se doba hoření 

výboje. 
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Obr. 8-2 Grafické zobrazení závislosti světelného toku zářivky OSRAM DULUX PRO MINI 

TWIST 20W na frekvenci napájecího proudu při různých velikostech napětí 

Na Obr. 8-2 je vidět, že pro tento model kompaktní žárovky nejdříve se vzrůstající 

frekvencí do 200 Hz napájecího proudu se zvyšuje i světelný tok. Pak při frekvenci 

200 až 500 Hz je světelný tok maximální, a po 500 Hz začíná se pomalu klesat. Zvyšovaní 

světelného toku je možné vysvětlit jako pro předchozí zářivku kvůli luminoforu. A snižování je 

možné pravděpodobně vysvětlit tím, že elektronický předřadník této zářivky není schopen dobře 

fungovat na vysokých frekvencích. 

Z měření těchto dvou zářivek vyplývá, že zvyšující frekvence napájecího proudu má 

příznivý vliv na světelný tok kompaktní zářivky, ale je třeba jiných EPS, které budou schopny 

dobře stabilizovat výboj i při velkých frekvencích. 

8.2 Laboratorní měřeni lineární zářivky  

Druhé měření bylo provedeno pro lineární zářivku SYLVANIA Luxline Plus T8 18W/830. 

Tento model lineární zářivky nemá ve své konstrukci PS, proto pro stabilizace výboje byly 

použity tlumivky. Specifičností tohoto měření je závislost impedance tlumivky na frekvenci 

napájecího proudu, kterou je možné popsat Rovnici 8.2 
 

 ̅                                  (           
            )     (   ) 

 

Z Rovnice 8.2 vyplývá, že se zvyšující frekvencí napájecího proudu se zvětšuje jak 

induktance, tak i impedance tlumivky celkem. Proto pro měření závislosti světelného toku na 

frekvenci napájecího proudu je použito pro každou hodnotu frekvence individuální tlumivky, aby 

velikost hodnoty proudu neklesala. Ale v tomto měření byly použity jen 3 tlumivky, s parametry 

zanesenými do Tab. 8-1. 
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Tab. 8-1 Parametry použitích tlumivek 

Tlumivka Nominální proud Odpor Indukčnost při 100 Hz Indukčnost při 1000 Hz 

[A] [Ω] [mH] [mH] 

LAYRTON 0,37 72,5 955 902 

ZUMTOBEL 0,43 41,7 963 860 

HELVAR 1,00 12,0 615 584 

 

V této tabulce je nominálním proudem proud protékající tlumivkou při napětí 230 V a 

frekvenci 50 Hz. 

Během měření byly změřeny hodnoty proudu a světelného toku pro každou tlumivku při 

napětí 230 V a 210 V, pro tlumivku LAYRTON v rozsahu frekvence 25 až 2000 Hz, a pro 

tlumivky ZUMTEL a HELVAR v rozsahu 50 až 2000 Hz. Za pomoci těchto naměřených hodnot 

pro různé frekvence a tlumivky byl sestrojen graf závislosti světelného toku na frekvenci 

napájecího proudu, nominální hodnotě světelného toku odpovídá světelný tok při používání 

tlumivky LAYRTON s frekvenci napájecího proudu 50 Hz. 

 

Obr. 8-3 Grafické zobrazení závislosti světelného toku lineární zářivky SYLVANIA Luxline Plus 

T8 18W na frekvenci napájecího proudu při různých velikostech napětí 

 

 

 

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1 10 100 1000 10000

Ф%, % 

f, Hz 

Při U=230 V

Při U=210 V



Laboratorní měření změny provozních parametru výbojových světelných zdrojů v 

závislosti na frekvenci napájecího proudu 

46 

Na Obr. 8-3 je vidět tři oblasti odpovídajícím jednotlivém tlumivkám. Pokles světelného 

toku si vysvětluji velkým poklesem proudu kvůli zvětšující se frekvenci a s ní i impedanci 

tlumivky. Ale při stejné velikosti proudu u výbojky při napájení vetší frekvencí je světelný tok 

také vetší. Z čehož vyplývá, že vzrůstající frekvencí se zlepšují světelné parametry lineární 

zářivky, pokud je zachován proud. To je možné vidět na Obr. 8-4, na kterém jsou hodnoty 

světelného toku v závislosti na frekvenci napájecího proudu při hodnotách proudu 0,1 A a 0,35 A. 

Světelný tok uveden procentně poměrem v prvním případě k světelnému toku při napájení 

proudem 100 mA a frekvence 45 Hz, a k světelnému toku při napájení proudem 350 mA a 

frekvence 200 Hz. 

 

 

Obr. 8-4 Grafické zobrazení závislosti světelného toku lineární zářivky T8 18W na frekvenci 

napájecího proudu při údržbě velikosti proudu. 
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9 ZÁVĚR 
Cílem diplomové práce bylo studovat vliv frekvence napájecího proudu na technické a 

světelné parametry výbojových světelných zdroje. 

 Proto byla potřeba nejprve prostudovat fyzikální základ výboje v plynech, proč vzniká, jak 

dlouho trvá, a co se děje s atomy a molekulami ve výboji. Tak bylo uznáno, že existuje několik 

druhu výboje, byl popsán rozdíl mezi nimi, a uvedeny cíle používání těchto výbojů lidmi. Jedním 

z cílů je používání doutnavého výboje ve výbojových světelných zdrojích. 

Pak byly popsány dva typy předřadných systémů, indukční a elektronické. Uvedeny 

základy jich fungování a vliv na parametry výbojek. Byly také popsány výhody používání EP 

v porovnání s IPS, a téměř všechny tyto výhody jsou spojeny s tím, že EPS pracuje s 

vysokofrekvenčním proudem. Z toho vyplývá, že elektronické předřadníky jsou výhodnější než 

indukční nejen o základních parametrech, ale také mají celou řadu dalších funkcí, například 

stmívání. Z čehož lze usuzovat, že IPS je reliktem minulosti, a budoucnost jde za využíváním 

elektronických předřadných systémů.  

V této práci byly také popsány základní typy výbojek, které jsou široce používány v 

současné době. Popsáno jejich fungování, jejich hlavní charakteristiky jsou měrný výkon, 

světelný tok, index podání barev a teplota chromatičnosti. Pro každý druh výbojek byly uvedeny 

výhody a nevýhody a základní oblasti jejich použití.  

Údaje byly zvláště uvedeny pro zářivky, protože to je jeden z nejběžnějších typů umělého 

osvětlení obytných budov, byla popsána jejich konstrukce, fungování, klasifikace, technické a 

elektrické parametry. 

V této práci byly také popsány závislosti různých parametrů (doba života světelného zdroje, 

pulzace, světelná účinnost a elektrické parametry proudu a napětí) světelných zdrojů na frekvenci 

napájecího proudu.  

V praktické části byly změřeny závislosti světelného toku na frekvenci napájecího proudu 

pro 2 modely kompaktních zářivek od různých výrobců a pro jednu lineární zářivku. Po skončení 

měření se podařilo dostat následující výsledky. U kompaktní zářivky s EPS ve své konstrukci 

světelný tok roste s růstem frekvence napájecího proudu do hodnoty asi 500 Hz, a pak začíná 

klesat kvůli nedokonalosti práce elektronického předřadného systému v tomto rozsahu. U lineární 

zářivky je také růst světelného toku s vzrůstající frekvencí proudu při podmínce zachování 

elektrických parametrů.  

Ale v této práci byla zjištěna pouze závislost světelných parametrů na frekvenci. Dalším 

postup výzkumu je možnost prozkoumat jiné parametry zářivek (elektrické a ekonomické) 

v závislosti na frekvenci pro účelnost používání zářivek při vysoké frekvenci a zjištění optimální 

frekvence pro každý typ výbojky (především s ohledem na dobu života světelného zdroje a měrný 

výkon). 
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