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ABSTRAKT 
Cílem práce je shrnout znalosti z oblasti výbojových světelných zdrojů a zabývat se jejich 

světelnými a elektrickými vlastnostmi. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

Teoretická část se zabývá konstrukcí světelných zdrojů, fotometrickými parametry a případným 

zapojením zdrojů do sítě. Seznamuje čtenáře s podrobným dělením jednotlivých typů 

výbojkových světelných zdrojů na různé podtypy a podkategorie. V praktické časti jsou měřeny 

různé vlastnosti světelných zdrojů a následné poznatky z měření jsou vyhodnoceny. 

  

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  světelný zdroj, žárovka, výbojka, zářivka, rtuťová výbojka, 

halogenidová výbojka, vysokotlaká sodíková výbojka, nízkotlaká sodíková výbojka, indukční 

výbojka, směsová výbojka, sirná výbojka, xenonová výbojka, konvenční předřadník, elektronický 

předřadník, zapalovač 
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ABSTRACT 
The aim of my bachelor’s thesis is to provide a summary about discharge lights sources. It 

deals with their light and electric qualities. The work is divided into theoretical and practical part. 

The theoretical part pays attention to the construction of light sources; it provides information 

about photometric parameters and explores the connections the light sources into the power 

network. It describes the discharge lamp subtypes and subcategories. In practical part the quality 

of light sources is measured and the following results of measurement are evaluated.  

 

 

KEY WORDS:  light source, light bulb, gas-discharge lamp, fluorescent lamp, 

mercury-vapour lamp, metalhalid lamp, sodium-vapour high-pressure 

lamp, sodium-vapour low-pressure lamp, electrodeless lamp, mix light 

lamp, sulphur lamp, xenon arc lamp, lighting ballast, electronic ballast, 

igniture 

 

 



 Obsah 

 

8 

OBSAH 

ABSTRAKT .................................................................................................................................................. 6 

ABSTRACT .................................................................................................................................................. 7 

OBSAH .......................................................................................................................................................... 8 

SEZNAM OBRÁZKŮ ................................................................................................................................ 10 

SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK ....................................................................................................... 12 

ÚVOD .......................................................................................................................................................... 13 

TEORETICKÁ ČÁST .................................................................................................................................. 14 

1 SVĚTLO ................................................................................................................................................... 15 

2 ROZDĚLENÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ PODLE VZNIKU SVĚTLA ............................................ 17 

2.1 TEPLOTNÍ ZDROJE SVĚTLA .............................................................................................................. 17 

2.2 VÝBOJOVÉ ZDROJE SVĚTLA ............................................................................................................ 17 

2.3 LUMINISCENČNÍ ZDROJE ................................................................................................................. 18 

3 ROZDĚLENÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ PODLE KONSTRUKCE ................................................. 19 

3.1 ŽÁROVKA - OBYČEJNÁ ..................................................................................................................... 19 

3.2 ŽÁROVKA – HALOGENOVÁ .............................................................................................................. 20 

3.3 VÝBOJOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE ........................................................................................................ 21 

3.3.1 ZÁŘIVKY ................................................................................................................................. 21 

3.3.2 VYSOKOTLAKÁ RTUŤOVÁ VÝBOJKA ....................................................................................... 23 

3.3.3 VYSOKOTLAKÁ HALOGENIDOVÁ VÝBOJKA ............................................................................ 25 

3.3.4 VYSOKOTLAKÁ SODÍKOVÁ VÝBOJKA ..................................................................................... 29 

3.3.5 NÍZKOTLAKÁ SODÍKOVÁ VÝBOJKA ......................................................................................... 31 

3.3.6 INDUKČNÍ VÝBOJKY ................................................................................................................ 32 

3.3.7 SIRNÁ VÝBOJKA ...................................................................................................................... 33 

3.3.8 XENONOVÁ VÝBOJKA ............................................................................................................. 34 

4 ZAPOJENÍ VÝBOJKOVÝCH ZDROJŮ DO SÍTĚ ............................................................................ 36 

4.1 KONVENČNÍ PŘEDŘADNÍK ................................................................................................................. 36 

4.1.1 TLUMIVKA .............................................................................................................................. 36 

4.1.2 ZAPALOVAČ ............................................................................................................................ 37 

4.2 ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK ........................................................................................................... 38 

PRAKTICKÁ ČÁST .................................................................................................................................... 39 

5 MĚŘENÍ ZÁVISLOSTI SPEKTRA VÝBOJKY NA PŘÍKONU VÝBOJKY .................................. 40 

6 MĚŘENÍ VYZAŘOVACÍ CHARAKTERISTIKY SODÍKOVÝCH VÝBOJEK ............................ 43 

7 VLIV POLOHY VÝBOJKY NA SVĚTELNÝ TOK ........................................................................... 47 

8 ZÁVĚR ..................................................................................................................................................... 51 

8.1 NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU .............................................................................................................. 51 



  

 

9 

POUŽITÁ LITERATURA ........................................................................................................................ 52 

PŘÍLOHA A ............................................................................................................................................... 53 

 



 Seznam obrázků 

 

10 

SEZNAM OBRÁZKŮ 
Obr. 1-1 Elektromagnetická vlna [1] ............................................................................................. 15 

Obr. 1-2 Spektrum elektromagnetických vln [1] ............................................................................ 16 

Obr. 1-3 Relativní citlivost lidského oka [1] .................................................................................. 16 

Obr. 2-1 Rozdělení světelných zdrojů podle vzniku světla a konstrukce ........................................ 18 

Obr. 3-1 Rtuťová výbojka s luminoforem Tesla RVL-X 400W ....................................................... 23 

Obr. 3-2 Germicidní rtuťová výbojka 80W .................................................................................... 23 

Obr. 3-3 Rtuťová výbojka s baňkou z Woodova skla Philips HPW-T 125W .................................. 24 

Obr. 3-4 Halogenidová výbojka Narva HPC-T 1000W ................................................................. 25 

Obr. 3-5 Halogenidová výbojka Narva HPC-E 400 W na konci životnosti ................................... 25 

Obr. 3-6 Halogenidová výbojka Osram HQI 2000W konstruovaná pro horký zápal .................... 26 

Obr. 3-7 Halogenidová výbojka Sylvania HSI 70W ....................................................................... 26 

Obr. 3-8 Halogenidová výbojka s keramickým hořákem Philips CDM-TT ................................... 28 

Obr. 3-9 Vysokotlaká sodíková výbojka Sylvania SHP-TS 600W .................................................. 29 

Obr. 3-10 Vysokotlaká sodíková výbojka s Penningovou směsí Tesla SHCP 110W ..................... 29 

Obr. 3-11 Sodíková výbojka na konci životnosti (došlo k reakci sodíku se stěnou hořáku a ten 

následně explodoval) .............................................................................................................. 30 

Obr. 3-12 Sodíková výbojka se dvěma hořáky - Lucalox LU250/SBY/T/40 ................................... 30 

Obr. 3-13 Nízkotlaká sodíková výbojka Philips SOX-E 66W ......................................................... 31 

Obr. 3-14 Indukční výbojka LVD Saturn 200W [11] ..................................................................... 32 

Obr. 3-15 Sirná výbojka Philips 1000W [13] ................................................................................ 33 

Obr. 3-16 Xenonová výbojka Osram XBO 3000W [15] ................................................................. 35 

Obr. 4-1 Paralelní zapojení ............................................................................................................ 37 

Obr. 4-2 Semiparalelní zapojení .................................................................................................... 37 

Obr. 4-3 Sériové zapojení ............................................................................................................... 38 

Obr. 5-1 Spektrum výbojky RVIM 400W zapojené na tlumivce 400W, vertikální poloha svícení . 41 

Obr. 5-2 Spektrum výbojky RVIM 400W zapojené na tlumivce 400W, horizontální poloha svícení

 ................................................................................................................................................ 41 

Obr. 5-3 Spektrum výbojky RVIM 400W zapojené na tlumivce 150W, vertikální poloha svícení . 42 

Obr. 6-1 Výbojka Tesla SHR 250W ................................................................................................ 44 

Obr. 6-2 Vyzařovací charakteristika výbojky Tesla SHC 250W .................................................... 45 

Obr. 6-3 Vyzařovací charakteristika výbojky SHR 250W .............................................................. 45 

Obr. 7-1 Výbojka S-Lamp RVI 400W ............................................................................................. 47 

file:///C:/Users/Martin/Desktop/BP2%20n.doc%23_Toc325526739
file:///C:/Users/Martin/Desktop/BP2%20n.doc%23_Toc325526742
file:///C:/Users/Martin/Desktop/BP2%20n.doc%23_Toc325526744
file:///C:/Users/Martin/Desktop/BP2%20n.doc%23_Toc325526747
file:///C:/Users/Martin/Desktop/BP2%20n.doc%23_Toc325526749
file:///C:/Users/Martin/Desktop/BP2%20n.doc%23_Toc325526752
file:///C:/Users/Martin/Desktop/BP2%20n.doc%23_Toc325526756


 Seznam obrázků 

 

11 

Obr. 7-2 Závislost světelného toku na pozici natočení výbojky ..................................................... 48 

Obr. 7-3 Tvar výboje v poloze +90° a poloha výbojky při měření ................................................. 48 

Obr. 7-4 Tvar výboje při 45° a poloha výbojky při měření ............................................................ 49 

Obr. 7-5 Tvar výboje při 0° a poloha výbojky při měření .............................................................. 49 

Obr. 7-6 Tvar výboje při -45° a poloha výbojky při měření........................................................... 49 

Obr. 7-7 Tvar výboje při -90° a poloha výbojky při měření........................................................... 50 

Obr. P-0-1 Schéma zapojení měřícího přípravku .......................................................................... 54 

Obr. P-0-2 Fotografie měřícího přípravku .................................................................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Seznam symbolů a zkratek 

 

12 

SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

 

LED Light Emiting Diode (svítivá dioda) 

AM Amplitudová modulace 

c Rychlost světla 

λ Vlnová délka [nm] 

Ra Index barevného podání 

EU Evropská unie 

E27 Edisonova patice o průměru 27mm 

E40 Edisonova patice o průměru 40mm 

P Příkon [W] 

υ Teplota [°C] 

UV Ultrafialové záření 

U Elektrické napětí [V] 

l délka [m] 

Pm Měrný světelný výkon [lm/W] 

p Tlak [Pa] 

Tc Teplota chromatičnosti [K] 

 světelný tok [lm] 

f frekvence [Hz] 

I proud [A] 
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ÚVOD 
Světlo a jeho umělé vytváření provází lidstvo už od pravěku. Člověk se nejdříve naučil 

rozdělávat oheň pro úpravu potravin. Aby měl v noci pocit bezpečí, nechával oheň hořet i přes 

noc. Oheň a jeho světlo odhánělo divoká zvířata od lidských obydlí. Světlo se stalo synonymem 

bezpečí a klidu. Pro člověka má tedy světlo výjimečné postavení. I v Bibli je zmínka o světle, a to 

hned v první knize Genesis: „I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo.“ Člověk se snažil odpradávna 

světlo vytvářet, a to hlavně díky ohni (louče, svíčky a petrolejové lampy). Vše se změnilo 

s vynálezem elektřiny. Elektrické světlo je mnohem jednodušší na údržbu a vytváření a také je 

mnohem bezpečnější než oheň. Je také mnohem výkonnější a snadno regulovatelnější. Může 

osvětlit velký stadion, nebo si ho můžeme nosit v kapse v podobě malé svítilny. 

 Každé svítidlo potřebuje mít v sobě nějaký světelný zdroj. V současné době existuje 

mnoho typů světelných zdrojů. Jedním z těchto typů jsou výbojky. Princip elektrického výboje ve 

zředěném plynu je znám od roku 1675, kdy byl náhodně objeven. Poté byl jev dlouhou dobu 

studován a stal se základem při vytvoření elektrického oblouku a výrobě obloukové lampy. První 

výbojky byly vyrobeny ve 20. letech minulého století. Od těch dob se výbojky vyvíjely a staly se 

jedním z nejsložitějších a nejúčinnějších světelných zdrojů. V současné době se stále pracuje na 

zlepšování jejich parametrů a rozhodně se nedá říci, že by byly z trhu vytlačovány jinými 

technologiemi, např. technologií LED.  
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1 SVĚTLO 
Podle Maxwellovy elektromagnetické teorie má světlo charakter elektromagnetického vlnění 

různých vlnových délek. Různé optické jevy jako je odraz, lom, ohyb a interference světla a 

elektromagnetického vlnění můžeme velmi dobře vysvětlit vlnovým modelem světla. Můžeme 

stručně uvést, že světelné vlnění je příčné vlnění, při kterém periodicky proměnlivé veličiny, jako 

je například intenzita elektrického pole E a intenzita magnetického pole H, jsou kolmé na směr 

vlnění. Kromě toho vektory E a H jsou navzájem kolmé (Obr.1). Všeobecně všechny směry 

kmitání vektorů E a H kolmé na směr postupu 

vlnění jsou stejné. Ve speciálním případě (při 

lineárně polarizované elektromagnetické vlně) 

je jeden směr kmitání vektoru E kolmý na směr 

postupu vlnění upřednostněný oproti ostatním 

směrům.  

Světelné vlnění lze popsat sinusovou popř. 

kosinusovou funkcí intenzity elektrického pole 

E (x,t), eventuelně funkcí intenzity 

magnetického pole H (x,t).  

Světelné vlnění je dále charakterizováno 

vlnovou délkou, případně frekvencí. Vlnová délka závisí na prostředí, ve kterém světlo prochází. 

Může se šířit v hmotném i nehmotném prostředí (vakuum). Frekvence je na prostředí nezávislá, je 

to obrácená veličina doby kmitu. Vlnová délka je dráha vlnění za dobu kmitu.  

Jak ukazuje obr. 2, známe velmi široké spektrum elektromagnetických vln. Toto spektrum 

bylo nazváno „Maxwellovou duhou“. Hlavním zdrojem záření je pro nás Slunce. Jsme též stále 

vystaveni skrz naskrz pronikání radiových a televizních signálů. Zasahují nás mikrovlny 

radarových systémů a telefonních spojů. Jsou zde elektromagnetické vlny od světelných zdrojů, 

od elektrických strojů, od rentgenových přístrojů a radioaktivních materiálů. Kromě toho k nám 

zasahuje kosmické záření — zářeni hvězd a dalších objektů z naší Galaxie.  

Stupnice má otevřené konce: vlnové délky elektromagnetických vln nemají žádnou 

principiální spodní ani horní hranici. Některé oblasti v elektromagnetickém spektru na obr. 2 jsou 

označeny známými názvy jako rentgenové záření nebo radiové vlny. Tyto názvy označuji zhruba 

definované oblasti vlnových délek, ve kterých se běžně užívají určité druhy zdrojů a detektorů 

elektromagnetických vln. Jiné oblasti na obr. 2, označené např. čísly televizních kanálů nebo AM 

(amplitudová modulace) u rozhlasu, reprezentují určitá pásma vlnových délek, určená pro 

specifické komerční a jiné účely. V elektromagnetickém spektru nejsou žádné mezery. Všechny 

elektromagnetické vlny, ležící kdekoliv ve spektru, se šiří vakuem stejnou rychlostí c. Viditelná 

část spektra je pro nás přirozeně zvláště zajímavá. Obr. 3 ukazuje relativní citlivost lidského oka 

ke světlu různých vlnových délek. Střed viditelné oblasti leží asi u 555 nm, jejíž barvu vnímá 

lidské oko jako žlutozelenou. Hranice viditelné oblasti se nedají dobře definovat. Křivka citlivosti 

oka se totiž blíží k nule na dlouhovlnné i krátkovlnné straně. Interval mezi 430 nm až 690 nm 

bychom mohli vzít jako hranice, při nichž klesne citlivost vnímání lidského oka na 1% své 

maximální hodnoty. Lidské oko ovšem může vnímat i vlnové délky za těmito hranicemi, pokud 

je intenzita světla dost velká. [1, s. 890-891]   

Obr. 1-1 Elektromagnetická vlna [1] 
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Obr. 1-2 Spektrum elektromagnetických vln [1] 

 

Obr. 1-3 Relativní citlivost lidského oka [1] 
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2 ROZDĚLENÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ PODLE VZNIKU 

SVĚTLA 
Ve světelném zdroji vzniká světlo několika způsoby. Rozlišujeme tři typy vzniku světla 

v rozsahu 380 – 780 nm: 

a) vyzařování světla vyvolané tepelným buzením v souladu s Planckovým zákonem 

b) vybuzení atomů plynu nebo par kovů v elektrickém poli za vzniku elektrického výboje 

c) luminiscence pevných látek 

2.1 Teplotní zdroje světla 

 

Každé pevné těleso zahřáté na vysokou teplotu vysílá do okolí složené záření. Je zajímavé, 

že schopnost některých látek vysílat záření do okolí, je spjata se schopností látek pohlcovat 

záření. Planckův zákon vyjadřuje závislost intenzity vyzařování na vlnové délce a teplotě. 

Intenzita vyzařování je podíl zářivého toku vyzařovaného z plošného prvku zářiče. Z Planckova 

zákona víme, že maxima teplotních křivek se posouvají s vyšší teplotou ke kratším vlnovým 

délkám.  Energie vyrobená zahřátým tělesem je při stejné teplotě vyšší, čím více je toto těleso 

schopno záření pohlcovat. Podíl zářivého toku, který těleso absorbuje a podíl toku dopadajícího 

se nazývá činitel pohlcení. 

Těleso, které je schopno pohltit veškeré záření, které dopadá na jeho povrch se nazývá černé 

těleso (černý zářič), kdy je činitel pohlcení α=1. Černé těleso je myšleným objektem (dutinou), 

do něhož světelný paprsek vletí, ale je po několika odrazech celý pohlcen.  

Materiál, který by se choval jako černé těleso zatím není znám. Zákony teplotního 

vyzařování vycházejí z předpokladu, že se jedná o vyzařování černého tělesa. Intenzita 

vyzařování skutečného zářícího tělesa je vždy menší než vyzařování černého tělesa. Podíl těchto 

dvou intenzit vyzařování, teplotního zářiče a černého tělesa se nazývá emisivita.  

Z Kirchhoffova zákona víme, že emisivita se rovná činiteli pohlcení. Z toho vyplývá, že 

látky, které jsou dobré zářiče, jsou dobrými absorbátory, nezávisle na vlnové délce. Jsou tzv. 

neselektivní. Emisivita neselektivního zářiče je menší než jedna, říká se mu šedý zářič. 

Jedná-li se o zářič, jehož emisivita je v uvažovaném oboru spektra závislá na vlnové délce se 

nazývá selektivní zářič. Nejlepším příkladem tohoto typu zářiče je wolfram. [2] [3, s. 14-17] 

2.2 Výbojové zdroje světla 

Přivede-li se atomu tepelná nebo kinetická energie může elektron překonat přitažlivou sílu 

atomového jádra a přejít na dráhu s vyšší energií. Atom se nalézá v tzv. vybuzeném stavu. Jedná 

se o přechodný jev, který trvá velmi krátkou dobu (v řádu desítek nanosekund) a elektron se vrátí 

zpět do dráhy s menší energií a při svém návratu uvolní elektromagnetickou energii v podobě 

fotonu.  

V každém atomu jsou možné jen určité konkrétní přechody, které mohou emitovat fotony o 

určité energii a vlnové délce, takže vzniká velký počet spektrálních čar různých vlnových délek, 

tzv. spektra. Podle jejich tvaru je třídíme na spektra spojitá, čárová a kombinovaná. 
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Spojité spektrum vysílá pevná látka, jako například wolfram nebo luminofor. Čárová spektra 

vznikají, září-li atomy plynů nebo par kovů (neon, argon, rtuť, sodík, xenon). Kombinované 

spektrum je kombinací spektra spojitého a čárového.  

K vyzáření fotonu je potřeba atom vybudit pomocí budícího napětí. Každý plyn nebo pára 

mají různá budící napětí. Přivedením kinetické energie lze dále energetický stav atomu změnit 

tak, že dojde k oddělení elektronu a vzniku nabitého atomu – iontu. Výše napětí, které je nutné ke 

vzniku iontu, se nazývá ionizační napětí. Velikosti ionizačních napětí se také liší podle plynů a 

par. [2] [3, s. 22-27] 

2.3 Luminiscenční zdroje 

U luminiscenčních zdrojů dochází k luminiscenci pevných látek. Luminiscence je jev, při 

kterém se z atomů nebo molekul vyzařuje do okolí energie v podobě fotonů. Energie je uvolněná 

při samovolném návratu elektronů do původní základní polohy z nestabilního stavu, do kterého 

se dostaly vnějším vlivem. Vybuzení může nastat po působení elektrického pole – 

elektroluminiscence. Tento jev se využívá u svítících kondenzátorů. Dále vybuzení může nastat 

při působení světelného záření – fotoluminiscence – tento jev nastává u rtuťových vysokotlakých 

výbojek, v nichž se ultrafialové záření rtuťových par transformuje pomocí malé vrstvy 

luminoforu na viditelné spektrum světla. Elektrony se v atomech mohou pohybovat jen po 

určitých drahách. Každá dráha má svou energetickou hladinu, a proto vyzářený foton má při 

luminiscenci určité hodnoty energie. Záření při luminiscenci proto dosahuje jen některé vlnové 

délky. Spektrum záření je z tohoto důvodu čárové.  [2] [3, s. 21-22] 
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Obr. 2-1 Rozdělení světelných zdrojů podle vzniku světla a konstrukce 
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3 ROZDĚLENÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ PODLE 

KONSTRUKCE 
 

3.1 Žárovka - obyčejná 

Žárovka je nejznámějším představitelem světelných zdrojů. Patří do skupiny teplotních 

zdrojů světla. Žárovky jsou nejoblíbenějším světelným zdrojem díky malým nárokům na 

instalaci, díky širokému druhovému sortimentu, možnosti stmívání, velmi nízké ceně a skvělému 

podání barev.  

Žárovka se skládá z vlákna, nosného systému vlákna a baňky s paticí. Vlákno je vyrobeno 

z wolframu a je většinou stočené do dvojité spirály. Je podpíráno tenkými ale pevnými 

molybdenovými drátky – držáky. Držáky jsou zataveny do skleněné nožky, která je přitavena na 

talířek. Z talířku vybíhají přívodní drátky, které napájejí vlákno. Uprostřed talířku se nachází 

čerpací trubička, pomocí které je vyčerpán ze žárovky vzduch. Čerpací trubičkou se žárovka také 

naplní inertním plynem – nejčastěji argonem, u kvalitnějších typů žárovek se používá krypton a 

xenon, vždy ale s příměsí dusíku. Talířek je na své spodní části rozšířen a je přitaven k baňce. 

V místě zátavu talířku a baňky je přitmelena patice, která je z mosazi nebo hliníku.  

Typy skla klasických žárovek můžeme rozdělit na žárovky čiré (baňka je čistá), matové 

(baňka je zakalená), opálové (do skla baňky je přidána látka, která má za úkol zjemnit světlo), 

s reflexní vrstvou (infražárovky). Malou skupinu tvoří žárovky barevné – partyžárovky – do 

jejichž skla je přidána barva, která má za úkol zbarvit světlo žárovky. Žárovky se vyrábějí 

v různých tvarech baňky – iluminační, svíčkové, trubkové, hruškové. [3, s. 33-36] [4, s. 113-117] 

[5] 

Výhody použití obyčejných žárovek: 

 tvar a rozměry, jednoduchost konstrukce a nízká hmotnost 

 automatizovaná výroba – nízká cena 

 přímé napájení ze sítě, možnost regulace, okamžitý start na plný výkon 

 vynikající podání barev (Ra = 100) 

 snadná výměna, neobsahují žádné jedovaté látky 

 

Nevýhody použití obyčejných žárovek: 

 velmi krátká životnost, velký pokles světelného toku v průběhu života 

 nízká účinnost – max. 4% celkového výkonu je energie, která je přeměněna na 

světlo, zbytek je ztráta 

 odpařující se wolfram se usazuje na baňce a snižuje její čirost 

 

Historie 

S osvětlením elektrickým proudem se experimentovalo od začátku 19.století, kdy Humphry Davy 

ve své laboratoři žhavil materiály o malé rezistivitě elektrickým proudem. V roce 1854 Heinrich 
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Göbel vytvořil předchůdkyni žárovky, ale nenechal si ji patentovat. Žárovka byla tedy 

znovuvynalezena v roce 1879 Thomasem Alvou Edisonem. Edison vynalezl také k žárovce 

patici, která je na jeho počest nazývána Edisonova – Exx.  [5] 

 

Konec prodeje obyčejných žárovek v EU 

Jelikož žárovky mají velmi nízkou účinnost, rozhodla se Evropská unie k zákazu prodeje 

obyčejných žárovek. Zákaz prodeje je rozčleněn na etapy a začal 1.září 2009. Za zákazem stojí 

snižování emisí oxidu uhličitého a také šetření elektrickou energií. Žárovky, které mají specielní 

uplatnění (mikrovlnky, trouby), ale mají nízkou účinnost, zůstávají a budou se nadále prodávat, 

protože neexistuje jejich náhrada. [6] 

1.září 2009 Konec všech matných žárovek se závitem E27 a čirých žárovek s výkonem 100W 

a vyšším se závitem E27 

1.září 2010 Konec žárovek se závitem E27 s příkonem 75W a vyšších 

1.září 2011  Konec žárovek se závitem E27 s příkonem 60W a vyšších 

1.září 2012 Konec žárovek se závitem E27 s příkonem 40W, 25W a 15W 

1.září 2013 Požadavek na zvyšování účinnosti kompaktních zářivek a LED zdrojů 

Rok 2014  Přezkoumání a zhodnocení zákazu 

1.září 2016 Konec prodeje halogenových žárovek s nízkou účinností (C třída) 

 

3.2  Žárovka – halogenová 

Halogenová žárovka je druh žárovky, u které teplota vlákna dosahuje velmi vysokých teplot 

– vyšší světelné účinnosti – a v plynné náplni žárovky je příměs halogenů nebo jejich sloučenin 

(jod, brom, chlor).  

V halogenových žárovkách probíhá tzv. halogenový cyklus regenerace. Při určité teplotě a 

vhodné konstrukci žárovky odpařený wolfram z vlákna putuje ke stěně žárovky, kde se sloučí 

s halogenem na halogenid wolframu, který se vrací zpět k vláknu. Poblíž vlákna se vlivem jeho 

vysoké teploty molekula halogenidu rozpadá na halogen, který se vrací zpět ke stěně žárovky, a 

wolfram, který přispívá ke zvýšení koncentrace jeho par poblíž vlákna, a tím zpomaluje 

vypařování wolframu z vlákna. Je-li rychlost rozkladu halogenidů stejná, nemělo by wolframu 

z vlákna ubývat. Tuto podmínku ale nejde splnit, protože se wolfram přemisťuje z relativně 

teplejších míst na místa chladnější a po čase dojde k přepálení vlákna.  

Halogenový cyklus probíhá při teplotách vyšších jak 250 °C. Jelikož obyčejné „měkké“ sklo 

nevydrží tak vysokou teplotu, musí být na výrobu halogenových žárovek použito sklo mnohem 

víc tepelně odolnější. Používá se sklo s vysokým obsahem oxidu křemičitého, tzv. křemičité sklo, 

které dovoluje oteplení baňky až na 600 °C.  

Použití křemičitého skla má ale několik nevýhod. První nevýhodou je, že při dotyku holou 

rukou se na povrch baňky přenesou soli obsažené v potu. Ty se pak při zapnutí žárovky a nahřátí 

baňky vleptají do skla, kde způsobí rekrystalizaci skla a prasknutí baňky. Po dotyku rukou musí 

být žárovka umyta technickým lihem, aby se soli rozpustily a nedošlo k poškození baňky. 

Druhou nevýhodou je, že křemičité sklo propouští ultrafialové záření. K zamezení propouštění 
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UV záření se do baňky halogenové žárovky přidává oxid titaničitý nebo oxid ceričitý. Tyto 

halogenové žárovky mají obchodní označení UV-STOP nebo UV-BLOCK.  

Jako plynná náplň baňky se používá krypton, méně často sloučeniny halogenu jako např. 

methyljodid nebo methylbromid. V současné době se do plynné náplně halogenové žárovky 

přidává i vzácný plyn xenon. Výsledkem je delší doba životnosti žárovky a lepší světelné 

vlastnosti. Žárovky s touto náplní se používají ve fotografických ateliérech nebo v automobilech.   

Halogenové žárovky jsou vyráběny v mnoha variantách konstrukce:  

 lineární – používají se v oblíbených halogenových reflektorech. Jejich wattáž se dělí 

podle délky baňky (80 mm: 60-150W; 114 mm: 100-500W; 185 mm: 1000W; 250 

mm: 1500W; 334 mm: 2000W). Osazují se do patice R7s15. Mají předepsanou 

vodorovnou polohu svícení, která se může vychýlit maximálně o 4%. Provozní napětí 

je většinou 230 V. 

 automobilové – používají se v reflektorech automobilů. Většinou mají dvě vlákna 

(potkávací a dálkové světla). Vyrábí se v typech H1, H2, H3, H4 a H7. Provozní 

napětí je 12V nebo 24V.  

 jednopaticové – používají se jako nízkonapěťové žárovky (6V, 12V, 24V) se 

v reflektorech a mají mnohem delší životnost než síťové halogenové žárovky. 

 s paticí E27, popř. E40 – tyto žárovky jsou přímou náhradou klasických žárovek. 

Halogenová žárovka je umístěna v baňce klasické žárovky, proto vypadá velmi 

podobně jako klasické žárovky. Poloha svícení je libovolná. Podle účinnosti se dělí 

do dvou skupin – B a C. Skupina C, jelikož má nízkou účinnost, bude v roce 2016 

Evropskou unií zakázána k prodeji. Žárovky s paticí E40 se používají jako náhrada 

výbojek a vysokowattážních žárovek. Uvnitř tohoto typu žárovek je lineární 

halogenová žárovka a poloha svícení je vodorovná. [3, s. 37-42] [4, s. 117-120] [7] 

 

3.3 Výbojové světelné zdroje 

 

3.3.1 Zářivky 

Zářivka je typ nízkotlaké rtuťové výbojky se žhavenými elektrodami. Jelikož převážná část 

spektra zářivky je v ultrafialovém záření, používá se k transformaci na viditelné spektrum vrstva 

luminoforu. Podle použitého typu luminoforu se mění spektrum zářivky a světelná účinnost. 

V zářivce je jedna nebo více vrstev luminoforu. Technologie luminoforů je v současné době na 

velmi vysoké úrovni, proto se zářivky staly všeobecně oblíbeným světelným zdrojem a také hojně 

rozšířeným. Mají velmi dobré vlastnosti světla (Ra=80) a velmi vysoký měrný světelný výkon (až 

100 lm/W). Vynikajících parametrů světla se dosahuje při použití nových typů zářivek 

v kombinaci s elektronickými předřadníky. [4, s. 121] 
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3.3.1.1 Lineární zářivka 

Lineární zářivka je velmi rozšířeným světelným zdrojem. Je to trubice z měkkého 

sodnovápenatého skla, na obou koncích opatřená paticí s dvěma kolíky. Na každé patici jsou 

žhavící elektrody, které jsou z wolframu, jejich tvar je spirálový. Na povrchu elektrod je 

nanesena emisní hmota uhličitanů barya, stroncia nebo vápníku ke zlepšení zapalování. Plynnou 

náplní zářivky je směs argonu a neonu. Tlak plynné náplně je kolem 400 Pa. Velmi důležitou 

náplní zářivky je rtuť. Zářivka pracuje v režimu nasycených par rtuti a uvnitř každé zářivky je jí 

pár miligramů. Jelikož se rtuť postupem času ze zářivky ztrácí (absorpce do skla trubice), dávkuje 

se více rtuti než je potřeba. Aby se předešlo absorpci do skla, je na trubici nanášena vrstva oxidu 

hlinitého. Další vrstvou uvnitř trubice je luminofor. V současné době se používá technologie 

třípásmových luminoforů, které mají vyšší účinnost přeměny ultrafialového záření na viditelné 

spektrum a také mají lepší vlastnosti vůči účinkům nízkotlakého výboje.  

Zářivka je nelineární obvodová zátěž, která vyžaduje stabilizaci proudu a zařízení pro 

zapálení výboje. Obě funkce probíhají v tzv. předřadníku. Předřadník se skládá z tlumivky, která 

má za úkol stabilizovat proud, a doutnavkového zapalovače. Zapálení vlastního výboje je složitý 

proces. Po připojení obvodu na sít se objeví na doutnavce síťové napětí. Tím dojde k doutnavému 

výboji a ohřátí bimetalových pásků z nichž jsou elektrody vyrobeny. Při dostatečném zahřátí se 

pásky ohnou směrem k sobě a spojí se. Při jejich spojení začne obvodem procházet velký proud, 

který začne ohřívat žhavící elektrody v zářivce. Při dostatečném zahřátí elektrody emitují 

elektrony do plynné náplně zářivky. Po chvilce se rozepnou elektrody v doutnavce zapalovače, 

protože se již ochladily. Jelikož v obvodu je zapojena indukčnost, dojde v velkému napěťovému 

nárazu v řádu stovek voltů a v zářivkové trubice, kde je dostatek volných elektronu, je zapálen 

výboj.    

Lineární zářivky se vyrábí v různých délkách, průměrech trubice a wattáži. Průměr trubice se 

udává v osminách palce za písmenem T. Dříve se sériově vyráběly zářivky s průměrem T12 

(38mm) – od jejich výroby se již upustilo, ale dají se ještě nalézt ve starší elektroinstalaci. Jejich 

napájení bylo možné pouze přes indukční předřadník. Vyráběly se ve wattážích 20, 25, 40, 65 a 

80W. V současné době se nejvíce používají zářivky o průměru T8 (26mm). Tyto zářivky 

nahrazují typ T12. Vyrábí se v různých wattážích od 10W do 58W. Mohou se napájet jak 

indukčním, tak elektronickým předřadníkem. Dalším typem zářivek je typ T5. Tento typ se napájí 

pouze elektronickým předřadníkem, vyrábí se ve variantách 14, 21, 28 a 35W. [3, s 43-51] [4, s. 

121-128] 

Podle použitého skla a luminoforu můžeme zářivky rozdělit na zářivky: 

 pro běžné účely (osvětlení obytných prostor, kanceláří, chodeb) 

 germicidní - bez luminoforu a se sklem umožňující propouštět ultrafialové záření 

(likvidace bakterií, sterilizace pracovních nástrojů) 

 erytemální – svítí pouze UV spektru, tzv. černém světle (buzení fluorescence) 
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Obr. 3-2 Germicidní rtuťová 

výbojka 80W 

 

3.3.1.2 Kompaktní zářivky 

V současné době je kladen velký důraz na nahrazování klasických žárovek novými 

úspornějšími světelnými zdroji. Nejznámější a nejefektivnější je kompaktní zářivka. První typy 

kompaktních zářivek přišly na trh na začátku 80. let z dílny firmy Philips. Tyto kompaktní 

zářivky byly opatřeny paticí E27 a měly dvě výbojové trubice a indukční předřadník vevnitř. Od 

té doby se vývoj kompaktních zářivek posunul dopředu. Kompaktní zářivky do patice E27 

používají výhradně elektronický předřadník, zvýšil se i počet trubic a změnil se i jejich tvar a 

délka. V současné době je možné sehnat kompaktní zářivky ve výkonovém rozmezí od 5W do 

200W. Tvary výbojových trubic jsou nejčastěji ve tvaru písmene U, spirálově stočené a nebo ve 

tvaru kruhu. 

Dalším typem kompaktních zářivek jsou jednopaticové dvoupinové nebo čtyřpinové zářivky. 

Dvoupinové mají uvnitř doutnavkový startér a ke svému provozu potřebují pouze indukční nebo 

elektronický předřadník. Čtyřpinové potřebují ke svému provozu jak startér, tak i předřadník. [3, 

s. 52-58] [4, s. 129-138] 

 

3.3.2 Vysokotlaká rtuťová výbojka 

 

Obr. 3-1 Rtuťová výbojka s luminoforem Tesla RVL-X 400W 

 

Rtuťová výbojka je světelný zdroj, v němž světlo vzniká ve 

rtuťovém výboji uvnitř hořáku za tlaku kolem 100 kPa. Je podobný 

zářivkám, jen s tím rozdílem, že pracuje za mnohem vyšších teplot a 

tlaků. Hořák je vyroben z tvrdého křemenného skla. Uvnitř hořáku 

jsou zataveny elektrody z wolframu a jedna pomocná elektroda pro 

zapálení výboje. Elektrody jsou do hořáku zataveny přes 

molybdenovou fólii, díky níž dochází ke stejné teplotní dilataci skla 

hořáku a elektrody. Na povrchu hořáku je emisní vrstva oxidů, 

podobně jako u zářivek. Uvnitř hořáku je malé množství rtuti a 

vzácného plynu argonu, který usnadní zapálení výboje. Hořák je kryt 

vnější baňkou, která je vyrobena z měkkého skla při výkonu výbojky 

do 125W a nebo z tvrdého skla při výkonech nad 125W. Uvnitř 

výbojky je inertní plyn o nízkém tlaku (dusík, argon), který brání 

oxidaci zátavů hořáku. Na baňku je nanesena vrstva luminoforu, 

který transformuje ultrafialové záření rtuťového výboje na viditelné 
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spektrum světla. Výbojky se vyrábějí nejčastěji s paticí E27 nebo E40.  

Při svém provozu výbojka potřebuje indukční předřadník pro omezení protékajícího proudu. 

První výboj se zapaluje uvnitř hořáku mezi pomocnou elektrodou a pracovní elektrodou a je 

stabilizován pomocí rezistoru. Tím se ionizuje prostor hořáku a zapaluje se hlavní výboj mezi 

pracovními elektrodami. K ustálení výboje dochází po 5 minutách od zapálení. Pokud je tok 

proudu do výbojky přerušen a výbojka zhasne, musí se nechat vychladnout 3-5 minut a poté se 

může znovu zapnout.  

 

 

Obr. 3-3 Rtuťová výbojka s baňkou z Woodova skla Philips HPW-T 125W 

Náhradní teplota chromatičnosti rtuťových výbojek se pohybuje kolem 3000-3400 K, záleží 

na typu použitého luminoforu. Index podání barev je nízký Ra=40-60. Některé firmy vyrábí 

výbojky s označením De Luxe, které je možno použít v interiérovém osvětlení (výstavní prostory, 

chodby). Tyto výbojky mají lepší světelné parametry než klasické rtuťové výbojky. Život 

výbojek se pohybuje mezi 10 000 až 25 000 h. 

Rtuťové výbojky byly první vynalezenou vysokotlakou výbojkou. V roce 1927 je vynalezl 

Denic Gabor, zaměstnanec firmy Siemens-Halske. Od té doby prošla jejich konstrukce velkými 

změnami. Původní výbojky neměly luminofor, později byly opatřovány zmatnělým sklem a 

nakonec luminoforem. Jejich wattáže se také vyvíjely a nakonec se ustálily na výkonech 50, 80, 

125, 250, 400, 700, 1000 a 2000W. Vyrábějí se ve variantách s luminoforem (veřejné osvětlení), 

bez luminoforu (použití UV záření), bez baňky (germicidní, horské slunce), s baňkou z Woodova 

skla (buzeni fluorescence). [3, s. 63-68] [4, s. 139-144] 

Technické parametry vybraného zástupce rtuťových výbojek: 

Název:  Philips HPL-N  

Příkon:  125W 

Index podání barev: 46 

Teplota chromatičnosti:  4100K 

Světelný tok: 6200lm 

Měrný světelný výkon:  50lm/W 

 

3.3.2.1 Směsové výbojky 

Zvláštní skupinu rtuťových výbojek tvoří směsové výbojky. Směsová výbojka se skládá ze 

rtuťového hořáku a žárovkové spirály. Obojí je uvnitř baňky, která je stejná jako pro 

vysokotlakou rtuťovou výbojku. Toto spojení s sebou nese řadu výhod i nevýhod. K výhodám 
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patří použití wolframového vlákna jako předřadníku pro výbojku a také doplnění spektra 

rtuťového hořáku v červené oblasti. Nevýhodou je malý měrný výkon, který se pohybuje mezi 20 

až 30 lm/W. Vyrábí se ve variantě, která je podobná rtuťové výbojce nebo ve variantě 

s odrazovým reflektorem. Směsové výbojky lze použít jako přímou náhradu silnějších 

obyčejných žárovek. Směsové výbojky se vyrábějí ve variantách 100, 160, 250 a 500W 

s paticemi E27 nebo E40. Jejich životnost je velmi vysoká, pohybuje se kolem 6000 hodin, ale 

může dosáhnout i 24000 hodin. Dlouhá životnost je hlavně způsobena předepsanou polohou 

svícení, která je většinou kolmá. [4, s. 144-145] 

Technické parametry vybraného zástupce směsových výbojek: 

Název:  Philips ML  

Příkon:  160W 

Index podání barev: 65 

Teplota chromatičnosti:  3600K 

Světelný tok: 3200lm 

Měrný světelný výkon:  19lm/W 

 

3.3.3 Vysokotlaká halogenidová výbojka 

 

 

Obr. 3-4 Halogenidová výbojka Narva HPC-T 1000W 

 

Vysokotlaké halogenidové výbojky jsou vylepšené rtuťové výbojky. 

Jejich záření nevzniká pouze v parách rtuti, ale také díky štěpení a 

slučováni sloučenin halových prvků (převážně jod, brom). Záření těchto 

sloučenin doplní záření rtuti a vzniká tak světlo jiných parametrů a 

vlastností – záření v červené části spektra apod.  

Halogenidové výbojky vypadají podle konstrukce velmi podobně 

rtuťovým výbojkám. Uvnitř výbojky se nachází hořák s křemenného skla 

s elektrodami. Uvnitř hořáku nachází malé množství rtuti a také již 

zmiňované halogenidové sloučeniny. Nejčastěji se používají prvky kovů 

vzácných zemin (sodík, thalium, indium..) v kombinaci s halogeny jod a 

brom. Chlor a fluor se nepoužívají, protože 

narušují stěnu hořáku. Samotné prvky kovů se 

samovolně nechtějí účastnit výboje. 

Obr. 3-5 

Halogenidová výbojka 

Narva HPC-E 400 W 

na konci životnosti 
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Obr. 3-7 Halogenidová výbojka Sylvania HSI 70W 

Sloučeniny jodu a bromu s prvky kovů vzácných zemin jsou při pracovních teplotách (700-750 

°C) v hořáku stálé a nejsou nijak agresivní vůči sklu hořáku a také mají vysoký tlak par. Díky 

vysokému tlaku par je zajištěna dostatečná koncentrace sloučenin ve výboji a tudíž i měrný 

výkon výbojky. Podle druhu a množství sloučeniny použité uvnitř horáku výbojky se mění i 

spektrum, světelný tok a index podání barev.  

Používané kombinace halogenů s prvky vzácných zemin: 

 NaI + TlI + InI – Zdroj bílého světla s měrným výkonem 70 až 110 lm/W a Ra kolem 

65. Tuto kombinaci používají výrobci Osram, Philips a Tesla 

 DyI3 + HoI3 + TmI3 + TlI – Zdroj světla s vynikajícím podáním barev Ra je vyšší než 

90 a měrným světelným výkonem kolem 85 lm/W. Kombinaci požívá Philips a 

Osram (HMI) 

 ScI3 + NaI + LiI – Zdroj světla podobnému sodíkovým výbojkám s nažloutlým 

nádechem. Ra je kolem 75 a měrný světelný výkon je 85 lm/W. Kombinaci používá 

Sylvania a GE. 

 SnBr2 + SnI2 – Zdroj světla se skvělým podáním barev (Ra=98), výbojky s touto 

náplní se používají v televizních studiích. Kombinaci používá například EYE Iwasaki 

 

Obr. 3-6 Halogenidová výbojka Osram HQI 2000W konstruovaná pro horký zápal 

Uvnitř hořáku jsou jako u rtuťových výbojek wolframové elektrody pokryté vrstvou emisní látky 

(ThO2, Y2O3). Elektrody jsou do hořáku zataveny přes molybdenové folie. Uvnitř hořáku je také 

inertní plyn, nejčastěji argon, v menší míře i neon a xenon. Hořák je kryt vnější baňkou. Prostor 

mezi hořákem a baňkou buď vyplněn argonem a nebo je v něm vakuum. Baňka je většinou 

válcovitá, u výbojek s lepšími 

světelnými parametry je 

eliptická pokrytá luminoforem. 

U specielních 

krátkoobloukových výbojek se 

vnější baňka nepoužívá.  

Zapálení výboje probíhá 

buď jako u rtuťových výbojek 

(pomocnou zapalovací 

elektrodou), a nebo pomocí 

vysokonapěťového impulsu. 

Výboj nejdřív probíhá v parách 

rtuti a argonu a se zvyšující se 
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teplotou se aktivují sloučeniny halogenidů. Výbojka naběhne do normálových hodnot během 3-6 

minut.  

Halogenidové výbojky mají oproti jiným druhům výbojek řadu výhod. K největším výhodám 

patří široké možnosti použití halogenů a vytvoření tak velkého množství různých spekter světla. 

Halogenidové výbojky se vyrábějí v různých příkonových řadách (20 – 24000W). Dalšími 

výhodami jsou vynikající podání barev a velmi dlouhá životnost.  

Nevýhodou je použití zapalovacího zařízení (s výjimkou některých typů nízkowattových a 

výbojek na 400 V). Dalšími nevýhodami jsou různé vlastnosti světla při různých polohách 

svícení a také dlouhá časová prodleva mezi znovuzapáleními výboje při výpadku sítě. Tento 

problém je vyřešen u specielního typu halogenidových výbojek se specielní konstrukcí výbojky a 

zvláštním typem zapalovacího zařízení, které vytvoří vysokonapěťový impuls 30 kV a znovu 

zapálí výbojku. [3, s. 69-72] [4, s. 145-149] 

 

Technické parametry vybraného zástupce halogenidových výbojek: 

Název:  Sylvania HSI-SX  

Příkon:  250W 

Index podání barev: 68 

Teplota chromatičnosti:  4100K 

Světelný tok: 23000lm 

Měrný světelný výkon:  92lm/W 

 

3.3.3.1 Halogenidová výbojka s keramickým hořákem 

Spojením technologie halogenidových výbojek a materiálu hořáku výbojek sodíkových 

vznikly halogenidové výbojky s keramickým hořákem. Hořák je podobně jako u sodíkové 

výbojky vyroben z polykrystalu Al2O3. Oproti sodíkové výbojce je ale menší a tlustší. Některé 

firmy (Osram), vyrábí hořáku ve tvaru elipsoidu. Tvar hořáku kopíruje tvar výboje a díky tomu je 

rovnoměrně rozložená teplota v hořáku. Malé rozměry hořáku umožňují vyrábět i malé výkony 

tohoto typu výbojek. Nejnižší výkonová řada začíná už na 20 W. Nejvyšší výkonové řada se 

vyrábí v 400W verzi.  

Oproti klasické halogenidové výbojce tento typ vyniká vynikajícím podáním barev (u 

některých typů i Ra > 90). Teplota chromatičnosti se během života mění velmi málo, maximálně 

o 200K. Teplota chromatičnosti se liší podle typů – u některých výbojek je 3000K, u jiných 

4200K a vyrábí se i typy s teplotou 5600K. Velkou výhodou je univerzální poloha svícení, u 

které se nemění kolorimetrické vlastnosti. Výbojka najíždí na jmenovité světelné parametry po 5 

minutách od zapálení výboje. Další výhodou použití tohoto typu výbojek je vynikající měrný 

světelný výkon, který se pohybuje od 80 až po 120 lm/W. V nejbližších letech se očekává 

zvyšování měrného světelného výkonu, hlavně díky použití monokrystalické formy Al2O3 nebo 

použití Y2O3 jako materiálu hořáku.  
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Obr. 3-8 Halogenidová výbojka s keramickým hořákem Philips CDM-TT 

Halogenidová výbojka s keramickým hořákem se dá samozřejmě provozovat na indukčním 

předřadníku, lepších světelných parametrů ale dosáhne použitím vysokofrekvenčního 

elektronického předřadníku. Pro zapálení výboje je nutné vytvořit vysokonapěťový impuls 

podobně jako u sodíkových nebo halogenidových výbojek. Typ s nízkým výkonem (do 150W) je 

hlavně navržen k použití v interiérovém osvětlení – chodby, kanceláře, obchodní centra a 

výstavní plochy. Vyšší výkony jsou určeny k osvětlení exteriérů, parků, zahrad a ulic. [8] 

 

Technické parametry vybraného zástupce halogenidových výbojek s keramickým hořákem: 

Název:  Osram Powerball HCI-T 70/942  

Příkon:  70W 

Index podání barev: 96 

Teplota chromatičnosti:  4200K 

Světelný tok: 6800lm 

Měrný světelný výkon:  92lm/W 
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3.3.4 Vysokotlaká sodíková výbojka 

 

 

Obr. 3-9 Vysokotlaká sodíková výbojka Sylvania SHP-TS 600W 

Podobně jako páry rtuti mohou páry sodíku 

zajišťovat emisi světla ve výbojkách. Konstrukce 

výbojek je odlišná od rtuťových, protože sodík má nižší 

tlak par a také nižší budící potenciál. Sodík je také velmi 

reaktivní v ionizovaném stavu, proto je konstrukce 

hořáku zcela odlišná než u rtuťových výbojek. 

Vysokotlaká sodíková výbojka má tlak par v hořáku 

přibližně 2.10
4
 Pa a teplota výboje se pohybuje kolem 

800°C. Zvýšení tlaku par sodíku nevede k absorpci 

rezonančních čar 589,0 nm a 589,6 nm, ale dochází 

k jejich rozšíření, díky čemuž je spektrum vysokotlakých 

sodíkových výbojek dosti široké. Optimálního tlaku se 

v hořáku výbojky dosahuje při vysoké teplotě. Běžné 

křemenné sklo nedokáže vydržet dlouhodobě takto 

vysokou teplotu a roztaví se. Jako materiál hořáku se 

používá korund (oxid hlinitý), který dokáže vydržet 

vysoké teploty a také je odolný vůči působení 

sodíkových iontů. Uvnitř hořáku jsou rovněž jako u 

jiných typů výbojek 2 wolframové elektrody, na jejichž 

povrchu je nanesena emisní vrstva. Dále je v hořáku 

netečný plyn argon nebo xenon. U specielního typu 

sodíkových výbojek se používá Penningova směs, která 

se skládá z neonu a argonu. Tato plynná náplň má horší 

účinnost než použití argonu a xenonu, ale má velkou 

výhodu v tom, že k zapojení výbojky není potřeba 

zapalovač. Sodík je do hořáku vnesen ve formě 

amalgamu a to v poměru 2:1 (sodík:rtuť). Kvůli 

přítomnosti rtuti jsou sodíkové výbojky řazeny do 

nebezpečného odpadu po skončení životnosti.  

Obr. 3-10 Vysokotlaká sodíková 

výbojka s Penningovou směsí Tesla 

SHCP 110W 
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Obr. 3-11 Sodíková výbojka na konci životnosti (došlo k reakci sodíku se stěnou hořáku a ten 

následně explodoval) 

Hořák se montuje do nosné konstrukce a ta se přitaví k vnější baňce. Prostor mezi hořákem a 

baňkou je vyplněn vysokým stupněm vakua. Vakuum má zajistit ochranu niobových zátavů 

hořáku před oxidací a také snížit tepelné ztráty. Vysoké vakuum je ve výbojce udržováno pomocí 

baryového getru.  

Vysokotlaké sodíkové výbojky mají při použití řadu výhod. Mezi hlavní výhody patří vysoký 

měrný výkon (až 150 lm/W) a velmi dlouhá životnost (16 – 28 tisíc hodin). Mezi nevýhody patří 

nutnost použití zapalovacího zařízení a také dlouhá prodleva mezi vypnutím a znovu zapnutím 

výbojky při výpadku proudu. Tato prodleva bývá 3-7 minut. V náročných aplikacích (osvětlení 

tunelů) je potřeba, aby výbojky nastartovaly ve velmi krátké době po vypnutí. Proto byly 

vyvinuty specielní sodíkové výbojky se dvěma hořáky, které umožňují okamžitý náběh. Jeden 

hořák se po vypnutí chladí, zatímco druhý svítí. Tento typ výbojek má bezkonkurenční délku 

života, která se pohybuje kolem 50 tisíc provozních hodin. 

 

Obr. 3-12 Sodíková výbojka se dvěma hořáky - Lucalox LU250/SBY/T/40 

Sodíkové výbojky mají pří nižších výkonech (50 a 70W) patici E27, při vyšších výkonech 

(100 – 1000W) patici E40. Dále se na sodíkové výbojky osazují specielní patice typu PG12-1 

(35, 50, 100W) a patice typu RX7s (70 a 150W). [3, s. 75-78] [4, s. 150-154] 

 

Technické parametry vybraného zástupce vysokotlakých sodíkových výbojek: 
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Název:  Osram SON-T (NAV-T)  

Příkon:  400W 

Index podání barev: <25 

Teplota chromatičnosti:  2000K 

Světelný tok: 48000lm 

Měrný světelný výkon:  120lm/W 

 

3.3.5 Nízkotlaká sodíková výbojka 

 

Princip nízkotlakých výbojek je znám již od třicátých let 20. století a je velmi podobný 

nízkotlakým rtuťovým výbojkám. Výboj probíhá v parách sodíku o velmi nízkém tlaku (0,1 – 

1,5Pa) a teplotě výboje kolem 270°C. Konstrukce nízkotlaké sodíkové výbojky je zcela odlišná 

od ostatních typů výbojek. Hořák je ve tvaru písmene U, je zhotoven z vápenatého skla, zevnitř 

pokrytého sklem boritým, které chrání vápenaté sklo před reaktivními parami sodíku. Na obou 

koncích výbojové trubice jsou zataveny elektrody z wolframu pokrytém emisní vrstvou. Výboj 

pracuje v režimu nasycených par, jejichž tlak je dán teplotou nejchladnějšího místa hořáku. Aby 

se zabránilo kondenzaci par sodíku, jsou rovnoměrně po obvodu hořáku důlky (tzv. chladné 

zóny), které mají za úkol udržovat dostatečné množství sodíku v kapalném stavu. Díky tomuto 

řešení je koncentrace par sodíku v celém hořáku rovnoměrná a výboj je homogenní a doba 

rozhoření výboje je kratší. Hořák je naplněn velkým množství sodíku a tzv. Penningovou směsí 

(neon + argon). Okolo hořáku je vnější baňka. Prostor mezi hořákem a baňkou je vyčerpán na 

vysoké vakuum, jehož tlak je udržován pomocí baryového getru. Na vnitřní povrch baňky je 

nanesena odrazná vrstva In2O3, která propouští skrz baňku viditelné světelné záření, ale 

infračervené záření vrací zpět dovnitř baňky a zabraňuje tak unikání tepla z výbojky. Nízkotlaké 

sodíkové výbojky jsou osazeny specielní bajonetovou paticí BY-22d.  

Nízkotlaké sodíkové výbojky potřebují pro svůj provoz specielní předřadné zařízení, které 

vytvoří dlouhodobě vysoké napětí, které je důležité pro zapálení výboje – rozptylový 

transformátor, hybridní předřadník a nebo kondenzátor připojený na odbočku tlumivky.  

 

Obr. 3-13 Nízkotlaká sodíková výbojka Philips SOX-E 66W 

Existují dva typy nízkotlakých sodíkových výbojek – se sníženými tepelnými ztrátami a bez 

snížených tepelných ztrát. Oba typy mají čirou válcovou baňku a patici BY-22d. Výkonnostní 

rozsah nízkotlakých sodíkových výbojek se pohybuje od 18W do 180W. Výbornou vlastností 

tohoto typu výbojek je jejich měrný výkon, který se pohybuje až kolem 200 lm/W. Životnost je 

kolem 20 tisíc provozních hodin. Mezi nevýhody patří monochromatické žluté světlo (Ra=0), 
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Obr. 3-14 Indukční výbojka 

LVD Saturn 200W [11] 

 

měnící se světelný tok během života výbojky (vzroste o 40%), velká délka výbojky (180 W typ 

má délku více než 1 metr), náročná technologie výroby (vysoká cena) a použití specielních 

předřadníků a svítidel. [9]  

 

Technické parametry vybraného zástupce nízkotlakých sodíkových výbojek: 

Název:  Philips SOX-E  

Příkon:  66W 

Index podání barev: 0 

Teplota chromatičnosti:  1800K 

Světelný tok: 10500lm 

Měrný světelný výkon:  160lm/W 

 

3.3.6 Indukční výbojky 

 

Indukční výbojky jsou typem výbojek, v nichž je výboj vyvolán vnějším vysokofrekvenčním 

polem. Zvláštností tohoto typu výbojek je bezelektrodová konstrukce výbojového prostoru. 

Indukční výbojky byly dlouhou dobu vyvíjeny a zkoušeny pouze v laboratořích (od 70. let) a 

poprvé přišly na trh na začátku 90. let.  

První komerční indukční výbojky uvedla na trh společnost Philips a nesly označení QL. 

Tento typ indukční výbojky má hruškovitý tvar baňky a na spodní části baňky je trubice, do níž je 

vloženo feritové jádro s indukční cívkou. Cívka je napájená proudem, který má frekvenci 2,65 

MHz. Baňka nemá žádné elektrody, uvnitř je pouze inertní plyn (argon) a páry rtuti. Na vnitřním 

povrchu baňky je nanesen luminofor, který transformuje ultrafialové záření do viditelného 

spektra. Na vnějším povrchu je kovová síťka, která má za úkol odstranit šum, který by mohl rušit 

rádiový příjem. Výbojky mají velmi dobré světelné vlastnosti, index barevného podání je vyšší 

než 80, měrný světelný výkon se pohybuje kolem 70 lm/W a doba náběhu je 0,5 s. Výbojky mají 

také bezkonkurenčně dlouhý světelný život, který se pohybuje kolem 60 000 hodin.  

 

Dalším typem indukčních výbojek je typ Endura od 

Osramu. Od Philips QL se liší hlavně konstrukcí – výbojový 

prostor je uzavřený závit vytvarovaný do pravoúhlého 

půdorysu. Uvnitř výbojové trubice je argon a amalgám rtuti. 

Celý systém pracuje podobně jako u QL, ale s tím rozdílem, že 

feritová jádra obklopují výbojový prostor na protilehlých 

stranách výbojové trubice. Systém pracuje na frekvenci 250 

kHz, kterou vytváří frekvenční generátor. Výbojka se vyrábí ve 

třech výkonových řadách – 70, 100 a 150W. Výbojky mají 

dobré světelné vlastnosti a velmi dlouhou životnost, která se 

pohybuje okolo 60 000 hodin.  

Třetím komerčně vyráběným typem indukční výbojky je 

produkt firmy GE zvaný Genura. Tato výbojka je svým tvarem velmi podobná kompaktním 
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zářivkám. Je opatřena paticí E27. Uvnitř světelného zdroje se skrývá výbojová trubice a reflektor, 

který má za úkol usměrnit světelný tok a také zajistit ochranu před rádiovým rušením. Tento typ 

má ale oproti konkurenčním výbojkám kratší život (10 000 hodin) a také nižší světelný tok. [4. s. 

138-139] [10] 

 

Technické parametry vybraného zástupce indukčních výbojek: 

Název:  Osram Endura 70/840  

Příkon:  70W 

Index podání barev: 80 

Teplota chromatičnosti:  4000K 

Světelný tok: 6500lm 

Měrný světelný výkon:  90lm/W 

3.3.7 Sirná výbojka 

 

Sirná výbojka byla vynalezena v roce 1990. Pracuje na podobnému principu buzení výboje 

jako indukční výbojka, ale s tím rozdílem, že výboj je buzen velmi vysokou frekvencí. Frekvence 

je vytvářena v magnetronu a pohybuje se kolem 2,45 GHz. Podobně jako indukční výbojka 

neobsahuje žádné elektrody a má velmi dlouhou životnost. Velká elektronegativita síry vylučuje 

použití kovových elektrod – podlehly by velmi rychle oxidaci. 

 Sirná výbojka je koule, uvnitř které je čistá síra, argon a velmi malé množství prvků 

vzácných zemin. Argon pomáhá při zapálení výboje a samotný výboj hoří v parách síry. Baňkou 

výbojky musí být rotováno, aby byla rovnoměrně zahřátá a aby se do výboje dostala všechna síra 

uvnitř baňky. Rychlost rotace je 0 až 6 tisíc otáček za minutu. Aby se výbojkou dalo rotovat, je 

k ní přitaven rotační hrot. Jelikož je výbojka buzena velmi vysokou mikrovlnou frekvencí, musí 

být umístěna uvnitř ochranného plechového nebo mřížového krytu z důvodu rušení rádiových 

signálů, a nebo poškození zdraví lidí. Světlo je z ní poté odváděno světlovodem. Šířka baňky se 

pohybuje od 30 do 50 mm v závislosti na výkonu. Sirné výbojky se vyrábí v rozmezí výkonů od 

600 do 1300W, záleží na použití.  

Mají velikou výhodu, protože se jejich světlo dá ztlumit a barevné podání světla se nezmění. 

Další výhodou je barevné spektrum, které je velmi podobné spektrální křivce lidského oka. 

Životnost výbojky je velmi vysoká, pohybuje se od 60 do 100 tisíc provozních hodin, životnost 

magnetronu se pohybuje kolem 20 tisíc hodin. Měrný světelný výkon se podle výrobce pohybuje 

kolem 140 lm/W. Velkou nevýhodou světelného 

zdroje jsou rozměry předřadníku a magnetronu a 

také použití světlovodu. Velmi vysoká cena a málo 

výrobců brání komerčnímu užití. V současné době 

jsou sirné výbojky používány pro osvětlování 

velkých hal na výrobu letadel, jako luxusní osvětlení 

interiéru nebo při pěstování. [12] [13] 

Obr. 3-15 Sirná výbojka Philips 1000W [13] 
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3.3.8 Xenonová výbojka 

 

Xenonová výbojka je příkladem výbojky, kdy je světlo vyzařováno hlavně ve spojitém 

spektru, na rozdíl od sodíkové výbojky, u které je záření nespojité. Optimální spojité světelné 

spektrum vzniká při vysokém proudu výbojem a vysokém tlaku plynu nebo par ve výbojce. 

Účinnost se zvyšuje se zatížením výbojky a není závislá na provozní teplotě. Jelikož je teplota 

výboje velmi vysoká, používá se jako materiál baňky křemenné sklo. Inertní plyn xenon má 

několik spektrálních čar ve viditelném spektru a také má těžké, málo pohyblivé ionty. Proto se 

používá jako výplň v mnoha typech lamp.  

Xenonové výbojky se vyrábí ve výkonech hlavně okolo 2 kW a používají se v projektorech 

v kinosálech nebo v majácích. Velké výbojky s výkony okolo 10 až 25 kW se používají při 

simulaci svitu slunce a v obloukových pecích. Výbojky velmi vysokých výkonů (až 65 kW) se 

používají k osvětlení sportovních stadionů a center měst.  

Xenonová lampa se skládá z wolframových elektrod umístěných naproti sobě. Výbojka je 

plněna čistým xenonem. Baňka výbojky je z křemičitého skla. Vyrábí se dva typy xenonových 

výbojek – kompaktní (XE) a lineární (XB).  

U kompaktního typu oblouk uvnitř výbojky měří jen několik milimetrů, je stabilizovaný 

elektrodami a nachází se uprostřed výbojky. Výbojky jsou napájeny stejnosměrným proudem. 

Jelikož je oblouk velmi krátký, potřebuje ke svému provozu nízké napětí a vysoký proud (někdy i 

kolem 100 A). Výbojka je plněna xenonem na velmi vysoký tlak (kolem 12 barů). Výbojka má 

podobné světelné spektrum a intenzitu světla jako Slunce. 

U lineárního typu je výboj stabilizovaný stěnou výbojky a je dlouhý (řádově několik 

centimetrů). Baňka výbojky je vyrobena stejně jako u kompaktního typu z křemičitého skla. 

Lineární výbojka je napájena střídavým proudem (proto je výboj stabilizován stěnou výbojky).  

U obou typů je náplní plyn xenon, který umožňuje rozhoření výboje ihned po zapálení 

oblouku. K zapálení výboje je ale potřeba zapalovač, který jej zapálí vysokofrekvenčním 

impulsem. Napětí impulsu se pohybuje okolo 30 až 40 kV. U výbojek s pomocnou zapalovací 

elektrodou se pohybuje okolo 10 až 15 kV. Teplota chromatičnosti xenonové výbojky se 

pohybuje mezi 5000 až 6000 K, měrný světelný výkon záleží na typu a výkonu zdroje – může být 

až 50 lm/W. Xenonové výbojky svítí ve velkém množství i v infračervené části spektra, proto 

mají světelném vlastnosti podobné Slunci.  

Specielním typem xenonových výjek jsou výbojky zábleskové. Jejich baňka je  vyrobena 

z křemičitého skla a může mít buď tvar tyčinky a nebo může byt stočena do spirály. Jsou 

používány jako blesk u fotoaparátů, signální překážková svítidla nebo se používají 

v kopírovacích přístrojích. Výboj je vyvolán impulsním napětím 10-15 kV a proud obloukem je 

okolo 20 – 70 A. Výboj trvá velmi krátkou dobu – 2 až 5 ms. Měrný světelný výkon výbojky je 

25 lm/W pro lineární typ a 30 lm/W pro typ spirálový. [14, s. 277-289] 

 

Technické parametry vybraného zástupce xenonových výbojek: 

Název:  Osram XBO  

Příkon:  1600W 

Světelný tok: 60000lm 
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Měrný světelný výkon:  37,5lm/W 

DC napětí na výbojce: 24V 

DC proud výbojkou: 65A 

 

 

Obr. 3-16 Xenonová výbojka Osram XBO 3000W [15] 
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4 ZAPOJENÍ VÝBOJKOVÝCH ZDROJŮ DO SÍTĚ 
 

Jelikož výbojkové zdroje světla se chovají jako nelineární zátěž (čím vyšší proud protéká 

výbojem, tím nižší je napětí na výboji), potřebují výbojkové zdroje světla tzv. předřadník. 

Předřadník zajistí omezení proudu a podle typu výbojky se k němu přidává i zapalovač.  

V současné době se používají dva typy předřadníků – konvenční a elektronický.  

4.1 Konvenční předřadník 

Konvenční předřadníky bývají nejčastěji ve složení tlumivka, tyristorový zapalovač a 

kompenzační kondenzátor. 

4.1.1 Tlumivka 

 Odporová tlumivka – samostatný rezistor může být používán jako tlumivka. Toto 

uspořádání má ale velkou nevýhodu. Přebytečná energie je přeměněna rezistorem na teplo a 

tím velmi klesá účinnost celého zapojení. Při použití rezistoru jako tlumivky dochází také 

k velkému zkreslení průběhu proudu. Odporová tlumivka se používá pouze ve směsových 

výbojkách, kde jako rezistor funguje žárovkové vlákno.  

 Kapacitní tlumivka – v síti 50 Hz jsou kapacitní tlumivky nevhodné předřadníky, protože na 

začátku každé poloviny periody potřebuje kondenzátor na své nabití velké množství 

energie. Tím pádem vznikají velké špičkové proudové impulsy, které způsobují blikání 

výbojky. Kapacitní tlumivku lze použít na mnohem vyšší  frekvenci než je 50 Hz.  

 Indukční tlumivka – indukční tlumivku tvoří cívka, která má dvě funkce. V první řadě musí 

dodávat správný výkon a proud. Druhým úkolem cívky je pomoci při startu výbojky. Cívka 

musí být tichá, musí mít dostatečně dlouhou životnost, musí absorbovat minimum energie a 

nesmí mít škodlivý vliv na výkon nebo životnost výbojky. Účinnost cívky je mezi 80 až 

95%. Ztráty jsou způsobeny odporem vinutí, zvyšováním teploty vinutí a celé cívky hlavně 

díky vířivým proudům a hysterezi.  

Cívka je navinuta do tvaru válce na jádrech z plechů. Nejčastěji je cívka navinutá na 

sestavě plechů ve tvaru písmene T a celá je krytá sestavou ve tvaru písmene U. Existují dva 

druhy tlumivek –pro rtuťové výbojky a pro sodíkové/halogenidové výbojky. U tlumivek 

pro rtuťové výbojky je na výstupu vyšší napětí (ale nižší proud), kdežto u tlumivek 

pro sodíkové výbojky je na výstupu nižší napětí (ale vyšší proud). Tlumivky se vyrábí 

ve verzích odpovídajících příkonu výbojek. Výkonové rozsahy pro sodíkové výbojky jsou 

35, 50, 70, 100, 150, 250, 400, 600 a 1000W. Pro rtuťové výbojky jsou rozsahy 50, 80, 125, 

250, 400, 750 a 1000W. Dále se vyrábí ještě specielní vysokovýkonové tlumivky pro 

halogenidové výbojky na napětí 230V nebo 400V, které mají výkon 2000W. Tyto tlumivky 

mají odlišnou konstrukci než ostatní typy. Dvě cívky jsou navinuty proti sobě na pleších ve 

tvaru obdélníku a uprostřed spojeny jedním koncem. Jelikož tlumivky jsou indukčnost, 

odebírají ze sítě jalový výkon. Pro kompenzaci jalového výkonu se 

k indukčnímu předřadníku připojuje kondenzátor.  
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4.1.2 Zapalovač 

Další důležitou součástkou v zapojení konvenčního předřadníku je zapalovač. Zapalovač je 

součástka, která vyvine při zapojení světelného zdroje do sítě impulsní napětí, které zapálí výboj 

ve výbojce. Toto napětí se pohybuje od 2,5 do 5 kV a impuls trvá do zapálení výboje a ustálení 

proudu. Kvůli napěťovému impulsu je nutno brát zřetel při dimenzování vodičů ve výbojkových 

svítidlech a instalovat vodiče, které jsou testované na vysoké napětí. Zapalovače se vyrábí podle 

příkonu výbojky a vyrábí se v mnoha kombinacích výkonových řad. Nejčastěji používanými 

výkonnostními řadami jsou 35-70W, 100-400W a 600-1000W. Zapalovač se nepoužívá 

u rtuťových výbojek a sodíkových výbojek, které obsahují Penningovu směs. Zapojuje se vždy 

za tlumivku semiparalelně, sériově nebo paralelně k výbojce, záleží na typu zapalovače. 

Semiparalelní typ vyžaduje lehce odlišnou konstrukci tlumivky. [14 s. 319-325] [16] 

Schémata zapojení konvenčního předřadníku: 

 

 

Obr. 4-1 Paralelní zapojení 

 

Obr. 4-2 Semiparalelní zapojení 
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Obr. 4-3 Sériové zapojení 

4.2 Elektronický předřadník 

 

Elektronický předřadník byl vyvinut jako náhrada konvenčního předřadníku, který má 

velkou hmotnost, rozměry a také velké ztráty. Mezi hlavní přednosti elektronických předřadníků 

patří nízká hmotnost a malé rozměry. Elektronické předřadníky se nejdříve začaly objevovat u 

kompaktních zářivek, poté u lineárních a nakonec se začaly prosazovat i u vysokotlakých 

výbojek. Elektronický předřadník plně nahradí tlumivku, zapalovač i kompenzační kondenzátor.  

Elektronický předřadník je napájen ze sítě 230V a 50 Hz. Ve svém zapojení obsahuje měnič, 

který vytvoří napětí o vyšší frekvenci než je frekvence sítě a tímto napětím je pak napájena 

výbojka.  Některé typy elektronických předřadníků dokáží plně regulovat napětí na výboji a 

stmívat tak výbojky. Některé typy pro použití ve veřejném osvětlení obsahují specielní software, 

který má za úkol rozsvítit výbojku na 100% výkon ve večerních a ranních hodinách, kdy je na 

ulicích rušno. Přes noc, kdy není na ulicích velký pohyb lidí, zase sníží výkon o 40%, a tak šetří 

elektrickou energii. Další výhodou elektronického předřadníku je, že prodlužuje životnost 

výbojky, a to hlavně díky stabilizaci napětí a pomalému náběhu výbojky.  

Elektronické předřadníky neobsahují tlumivku, proto je jejich účiník mnohem větší než u 

indukčních, a nepotřebují proto kondenzátor pro kompenzaci jalového výkonu. Na elektronických 

předřadnících nevznikají velké ztráty, jsou proto úspornější než indukční. Největším neduhem 

elektronických předřadníků je jejich vysoká pořizovací cena, která je několikrát vyšší 

v porovnání s indukčními. [4, s. 134-135] [17] [18] 
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5 MĚŘENÍ ZÁVISLOSTI SPEKTRA VÝBOJKY NA PŘÍKONU 

VÝBOJKY 
Měření mělo za úkol zjistit, jak se změní spektrum halogenidové výbojky S-Lamp RVIM 

400W v závislosti na příkonu. Nejdříve výbojka pracovala na předřadníku se 400W tlumivkou 

pro sodíkové výbojky. Během provozu se měřilo spektrum výbojky a data se ukládala 

do počítače. Po najetí na nominální parametry světla (spektrum se již neměnilo) se výbojka 

vypnula a nechala se vychladnout. Aby se změnil příkon výbojky, byla změněna tlumivka 

v předřadníku ze 400W tlumivky na 150W tlumivku. Výbojka se poté opět zapnula a nechala se 

najet na neměnné parametry světla. Během měření se opět měřilo spektrum a data se ukládala do 

počítače. Pak byla výbojka vypnuta a nechala se vychladnout. Obě měření byla prováděna ve 

vertikální poloze. Pro zjištění, zda poloha výbojky mohla ovlivnit měření, bylo spektrum výbojky 

změřeno ještě v horizontální poloze se zapojením 400W tlumivky. 

 

Měření spektra 

Měření spektra je jedno ze základních fotometrických měření. Spektrum se dá změřit 

různými způsoby. Pro měření spektra se používají spektroradiometry, spektrometry a 

spektrofotometry. Pro měření byl využit spektroradiometr Konica Minolta CS-1000A. 

Spektroradiometr zaznamenával do počítače po 10 s spektrum výbojky. Spektrum bylo měřeno 

do té doby, pokud se již neměnilo a výbojka tak dosáhla svých provozních parametrů.  

 

Výbojka S-Lamp RVIM 400W 

Jedná se o halogenidovou výbojku svítící v modré části spektra. Konstrukce výbojky je 

podobná jako u halogenidových výbojek vyráběných firmou Tesla a Teslamp. Výbojka má jako 

svou náplň rtuť a jodid indný. Výbojka se používá v polygrafii, scénickém osvětlení a také při 

léčení kojenecké žloutenky (hyperbilirubinemie).  

Technické parametry: 

Napětí: 230V 

Příkon: 400W 

Světelný tok: 12000lm 

Měrný výkon: 30lm/W 

Účinné spektrum: 380-460 nm 

Střední délka života: 2000 provozních hodin 

Index podání barev: 0 
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Obr. 5-1 Spektrum výbojky RVIM 400W zapojené na tlumivce 400W, vertikální poloha svícení 
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Obr. 5-2 Spektrum výbojky RVIM 400W zapojené na tlumivce 400W, horizontální poloha svícení 
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Obr. 5-3 Spektrum výbojky RVIM 400W zapojené na tlumivce 150W, vertikální poloha svícení 

 

 

Vyhodnocení měření 

Cílem měření bylo zjistit změnu spektra barevné výbojky v závislosti na příkonu. Výsledný 

graf spektra je sestaven z hodnot naměřených po osmi minutách od startu výbojky, čili 

v nominálních parametrech provozu. Z naměřených hodnot je patrno, že poloha svícení na 

spektrum výbojky nemá značný vliv. Z naměřených grafů lze sledovat, že grafy jsou velmi 

podobné, liší se pouze minimálně. Výsledná barva světla byla modrobílá s převažující modrou 

složkou. Když porovnáme grafy spektra změřené při příkonu 400W s grafem změřeným při 

příkonu 150W, vidíme hodně rozdílů. Prvním rozdílem je vymizení peaků v červené a žluté části 

spektra. Druhým rozdílem je velký nárůst peaku v modré části spektra a také vznik druhého 

peaku v této části. Barva světla byla sytě modrá s velmi malou bílou složkou, výboj uvnitř hořáku 

byl stálý. Příkon halogenidové výbojky má tedy velký vliv na její spektrum. Výsledný poznatek 

se dá využít například ve scénickém osvětlení.  
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6 MĚŘENÍ VYZAŘOVACÍ CHARAKTERISTIKY 

SODÍKOVÝCH VÝBOJEK 
 

Měření má za úkol zjistit, jak vypadá vypařovací charakteristika specielní reflektorové 

výbojky Tesla SHR 250W, a porovnat ji s vyzařovací charakteristikou výbojky Tesla 250W, 

která bude také změřena. Výbojky byly měřeny v horizontální poloze. Napájení bylo zajištěno 

indukčním předřadníkem. Výbojky se nechaly po zapnutí najet na nominální parametry a nechaly 

se 10 minut svítit. Pomocí luxmetru bylo zjištěno, že výbojky dosáhly svých jmenovitých hodnot, 

a mohlo se začít měřit. Nejdříve byla změřena výbojka Tesla SHR 250W a poté Tesla SHC 

250W.  

 

Měření vyzařovací charakteristiky 

Vyzařovací charakteristika je jedna ze základních vlastností světelných zdrojů. Podává 

informace o rozložení záření do prostoru. Dá se měřit několika metodami. Pro zjištění vyzařovací 

charakteristiky byla zvolena metoda měření pomocí goniofotometru. Samotné měření probíhalo 

tak, že výbojkou bylo pootočeno kolem její osy vždy o 15 stupňů, pak se goniofotometr otáčel 

kolem své osy vždy o 5 stupňů a fotočlánek zaznamenával intenzitu osvětlení a data se ukládala 

automaticky do počítače. Výbojkou bylo pootočeno kolem její osy z 0° na 180° po 13 dílech. Na 

každý jeden díl podélného pootočení výbojky připadá 37 dílů pootočení goniofotometru kolem 

jeho osy. Goniofotometr se otáčel z 0° na 180°. Výbojkou bylo pootáčeno kolem její osy 

z důvodu, aby se předešlo chybě, kdy by hořák byl zastíněn konstrukcí výbojky.  

 

Výbojka Tesla SHR 250W 

Jedná se o sodíkovou výbojku se specielním odrazným luminoforem. Luminofor je nanesen 

pouze do spodní poloviny povrchu baňky výbojky, zbytek je čirý. Tato konstrukce má za úkol 

směřovat světlo vrchlíkem výbojky do prostoru. Luminofor je vyroben z oxidu křemičitého. 

Hořák výbojky je stejné konstrukce, jaká se používá u obyčejných sodíkových výbojek. Výbojka 

je určená do svítidel typu hlubokozářič. 

Technické parametry: 

Napětí: 230V 

Příkon: 250W 

Střední délka života: 5000 provozních hodin 

Index podání barev: <25 
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Obr. 6-1 Výbojka Tesla SHR 250W 

 

Výbojka Tesla SHC 250W 

Jedná se o standardní vysokotlakou sodíkovou výbojku s korundovým hořákem. V hořáku se 

nachází amalgám rtuti a sodíku, argon, neon a xenon. Baňka výbojky nemá na sobě nanesen 

žádný luminofor, je čirá.  

Technické parametry: 

Napětí: 230V 

Příkon: 250W 

Světelný tok: 27000lm 

Měrný výkon: 108lm/W 

Střední délka života: 5000 provozních hodin 

Index podání barev: <25 
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Naměřené hodnoty vyzařovací charakteristiky 
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Obr. 6-2 Vyzařovací charakteristika výbojky Tesla SHC 250W 
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Obr. 6-3 Vyzařovací charakteristika výbojky SHR 250W 
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Vyhodnocení měření 

Cílem měření bylo zjistit vyzařovací charakteristiku dvou odlišných typů sodíkových 

výbojek. Z naměřené charakteristiky pro výbojku Tesla SHR je patrné, že odrazný luminofor má 

nemalý vliv na výsledný tvar vyzařovací charakteristiky. V krajních polohách (+90° a -90°) 

odrazný luminofor cloní a propouští jen velmi málo světla. Světlo je od luminoforu odráženo 

směrem k vrchlíku výbojky. Tuto vlastnost vidíme nejlépe při měření polohy 0°, kdy je osa 

výbojky ve směru fotočlánku. Největší množství světla je výbojkou propouštěno v poloze, kdy je 

výbojka pod úhlem 35° (+35° a -35°). V této poloze hořák přímo osvětluje fotočlánek a menší 

část světla je ještě odrážena od luminoforu směrem k fotočlánku.  

U výbojky Tesla SHC 250W je vyzařovací charakteristika úplně jiná. V krajních polohách 

(+90° a -90°) je intenzita osvětlení nejvyšší, světlo od hořáku přímo osvětluje fotočlánek a plocha 

hořáku otočená k fotočlánku je největší. Během otáčení výbojky se zmenšuje plocha hořáku, 

která je nasměrovaná na fotočlánek. Díky tomu se zmenšuje i intenzita osvětlení. Nejnižší 

intenzita osvětlení je při poloze v 0°, kdy na fotočlánek dopadá velmi malé množství světla 

z výbojky.  
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7 VLIV POLOHY VÝBOJKY NA SVĚTELNÝ TOK 
 

Měření má za úkol zjistit, jaký vliv má poloha výbojky na její světelný tok. Poloha může mít 

vliv na délku výboje, na její spektrum, světelný tok a příkon. Vedlejším důsledkem vlivu polohy 

může být i větší přestup tepla z hořáku na stěnu baňky, čímž se zvýší teplotní ztráty. 

 

Měření 

Měření probíhalo na goniofotometru. Výbojka byla upevněna na specielní konstrukci ke 

goniofotometru. Měření probíhalo tak, že se výbojkou otáčelo po pěti stupních od 0° do 180°. 

Poloha 90° znamená, že výbojka je paticí dolů a hořák je v kolmé poloze. Poloha 0° znamená, že 

hořák je v horizontální poloze. Poloha -90° znamená, že výbojka je paticí nahoru a hořák je ve 

svislé poloze (viz přiložené obrázky výbojů). Během každého pootočení byl zaznamenán světelný 

tok výbojky.  

 

Výbojka S-Lamp RVI 400W 

Jedná se o halogenidovou výbojku, bílé barvy světla. Hořák je naplněn rtutí a směsí jodidů 

thalia, india a sodíku. Teplota chromatičnosti se pohybuje okolo 4200K. Výbojka je určena 

k osvětlení větších ploch, kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu světla (sportoviště, výrobní 

haly, parky a zahrady, výstavní plochy, scénické a slavnostní osvětlení).  

 

Technické parametry: 

Napětí: 230V 

Příkon: 400W 

Světelný tok: 30 000lm 

Měrný výkon: 75lm/W 

Střední délka života: 4000 provozních hodin 

Teplota chromatičnosti: 4100 – 4300K 

 

  

Obr. 7-1 Výbojka S-Lamp RVI 400W 
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Naměřené charakteristiky 
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Obr. 7-2 Závislost světelného toku na pozici natočení výbojky 

 

 

Obr. 7-3 Tvar výboje v poloze +90° a poloha výbojky při měření 
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Obr. 7-4 Tvar výboje při 45° a poloha výbojky při měření 

 

 

Obr. 7-5 Tvar výboje při 0° a poloha výbojky při měření 

 

 

Obr. 7-6 Tvar výboje při -45° a poloha výbojky při měření 
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/ 

Obr. 7-7 Tvar výboje při -90° a poloha výbojky při měření 

 

Vyhodnocení měření 

Cílem měření bylo zjistit vliv polohy výbojky na její světelný tok. Z naměřených hodnot je 

patrné, že poloha má opravdu velký vliv na světelné parametry výbojek. Nejvyšší světelný tok 

byl u výbojky dosažen ve svislé pozici hoření výboje (+90°). Ve prospěch tohoto jevu hraje hned 

několik faktů. Délka oblouku v hořáku je velmi krátká (výboj je pouze mezi elektrodami a je 

rovný, viz obr.3), takže odpor oblouku bude nízký. Plocha, kterou dochází z výbojky k úniku 

tepla, je velmi malá, tudíž ztráty tepla jsou také velmi nízké a nemusí do výbojky téct energie, 

která by se snažila je vyrovnat. Teplo v tomto případě uniká do vzduchu, který je špatný tepelný 

vodič. Při opačné poloze (-90°) je hořák, dalo by se říct, ve stejné poloze jako v předchozím 

případě. Ztráty tepla jsou ale mnohem vyšší. Teplo je odváděno z výbojky paticí, která má dobrou 

tepelnou vodivost a je absorbováno do keramické objímky. Z tohoto důvodu je světelný tok o 

dost nižší, protože do výbojky musí být dodávána mnohem vyšší energie, potřebná k ohřevu 

hořáku na užitnou teplotu. Při pozici 0° je z výbojky odváděno největší množství tepla velkou 

plochou baňky výbojky. Světelný tok je proto velmi nízký, oproti maximální hodnotě klesl o více 

něž 25%. Délka oblouku v hořáku byly velmi dlouhá, výboj kopíroval tvar hořáku. Odpor 

oblouku byl proto vyšší než při ±90°. V této pozici je provozována většina svítidel, využívající 

výbojky jako světelný zdroj. Měření mohlo být ovlivněno prouděním vzduchu v okolí výbojky, 

kolísáním napětí v síti nebo vibracemi.  
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8 ZÁVĚR 
 

Cílem bakalářské práce bylo zabývat se vlastnostmi výbojek a jejich měřením. Práce byla 

z důvodu přehlednosti a názornosti rozdělena na dvě části – na část teoretickou a praktickou. 

Na začátku teoretické části jsou světelné zdroje rozděleny podle fyzikálního vzniku světla. 

Dále se teoretická část zabývá světelnými zdroji z pohledu konstrukce. Tato část dělí světelné 

zdroje na skupiny podle vzniku světla a také podle konstrukčního uspořádání. Na začátku 

kapitoly je věnovaná malá pozornost žárovkám z důvodu možnosti využití žárovkového vlákna 

jako odporového předřadníku u směsových výbojek. Zbytek kapitoly rozebírá dopodrobna 

tematiku výbojkových světelných zdrojů a výbojky dělí na typy podle tlaku a náplně uvnitř 

hořáku. U každého typu jsou uvedeny jeho fotometrické a provozní vlastnosti a zapojení do sítě. 

Dále je u všech typů vždy uveden jeden zástupce konkrétního typu výbojky pro ilustraci 

technických parametrů. Poslední kapitola teoretické části se zabývá zapojováním výbojkových 

zdrojů do elektrické sítě a přibližuje tak tematiku předřadníků a jejich vlastností.  

V praktické části jsou měřeny vlastnosti některých typů výbojek. První měření se zabývá 

změnou spektra v závislosti na příkonu výbojky. Jednalo se o specielní halogenidovou výbojku 

svítící v modré části spektra. Z měření vyplynulo, že se spektrum změní a výbojka bude svítit 

více v modré části spektra. Poklesne však světelný tok. Druhé měření mělo za úkol porovnat 

vyzařovací charakteristiku reflektorové sodíkové výbojky s obyčejnou sodíkovou výbojkou. 

Z naměřených charakteristik je patrné, že reflektorové sodíkové výbojky mají vynikající 

vyzařovací charakteristiku, pokud je chceme použít ve svítidlech typu hlubokozářič. Vyzařovací 

charakteristika obyčejné sodíkové výbojky se lépe hodí do širokožářičových svítidel, kde je ještě 

upravena odrážedlem. Třetí měření mělo za úkol zjistit, jak se změní vyzařovaný světelný tok 

výbojky při změně její polohy. Z měření je patrné, že nejvyšší světelný tok měla výbojka ve 

svislé poloze (paticí dolů), kdy u ní docházelo k nejmenším tepelným ztrátám. Nejnižší světelný 

tok měla naopak při poloze horizontální, kdy byla plocha, kterou unikalo teplo z výbojky, 

největší. Pro usnadnění měření byl vyhotoven měřící přípravek, který usnadňuje spínaní a 

zapojování výbojkových zdrojů do elektrické sítě. Bližší informace o tomto přípravku jsou 

v Příloze A.  

8.1 Návrh dalšího postupu 

 

Pokud by se měla práce dále rozpracovat, mohla by být zaměřena hlavně na měření 

vlastností světelných a elektrických parametrů v závislosti na poloze výbojky. Mohly by být 

změřeny jak fotometrické vlastnosti (světelný tok, spektrum), tak elektrické vlastnosti (například 

příkon). Dalším důležitým faktem při provozu výbojek je proudění vzduchu okolo výbojky. Bylo 

by dobré změřit již zmíněné parametry v uzavřeném a otevřeném svítidle, při proudění vzduchu a 

bez proudění vzduchu.  
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PŘÍLOHA A 
 

Univerzální předřadník pro měření výbojek 

 

Parametry:  

 Vstupní napětí: max. 230V 

 Vstupní proud: max. 10A 

Přípravek je možno použít při spouštění a měření výbojek. Do sítě se připojuje pomocí 

přístrojové vidlice GSD3. Jeho univerálnost spočívá ve vyměnitelné tlumivce, která není součástí 

přípravku a připojí se externě pomocí banánků. Takto lze připojit rozmanité množství tlumivek 

různých wattáží a typů. K přípravku se může připojit paralelně voltmetr k zjištění napětí na 

výboji a sériově ampérmetr k zjištění proudu protékajího výbojkou. U připojování voltmetru je 

ale nutno voltmetr připojit až po rozhoření výboje – vysokonapěťový impuls by totiž voltmetr 

zničil. Přípravek lze samozřejmě provozovat i bez voltmetru a ampérmetru. K přípravku lze 

připojit kompenzační kondenzátory, které slouží ke kompenzaci jalového výkonu. Na boční 

straně přípravku je tabulka s kapacitami kompenzačních kondenzátorů pro různé typy výbojek. 

Každá výkonová řada tlumivky potřebuje jinou velikost kompenzačních kondenzátorů, proto 

nejsou součástí přípravku.  

Přípravek je možno provozovat na 3 režimy: 

 bez zapalovače – spouštění vysokotlakých rtuťových výbojek a sodíkových výbojek 

s Penningovou směsí 

 se zapalovačem  

o spouštění vysokotlakých sodíkových a halogenidových výbojek v rozsahu 

výkonů 35-400W 

o spouštění vysokotlakých sodíkových a halogenidových výbojek v rozsahu 

výkonů 600-1000W 

Mezi režimy se přepíná kolíbkovými přepínači. U přepínače 1 znamená poloha I provoz bez 

zapalovače, poloha II znamená provoz se zapalovačem - zapojení přepínače 2. U přepínače 2 

poloha I je provoz se zapalovačem 35-400W a poloha II je zapojení zapalovače 600-1000W. 

Výstupní vodiče ze zapalovačů mají silikonovou izolaci odolávající trvalému napětí 6 kV – 

v zapojení se bude objevovat pouze vysokonapěťový překmit max. 5kV.  
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Obr. P-0-1 Schéma zapojení měřícího přípravku 

 

 

 Obr. P-0-2 Fotografie měřícího přípravku 


