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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 použitím v praxi. 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 byla udělána simulace základních elektrických parametrů vysokotlakých 

výbojových zdrojů světla pomoci programu SIMULINK/MATLAB. Jako rezultát byly získány 

grafické zobrazení závislostí proudu, napětí a příkonu na frekvenci napájecího proudu. Pomocí 

další simulace byly sestrojeny dynamické voltampérové charakteristiky pro různé frekvence 

napájecího proudu. Byla provedena příprava k laboratornímu měření a samotné měření 

kompaktních a lineárních zářivek. Byla sestrojena grafická zobrazení světelných a elektrických 

parametrů v závislostech na frekvenci napájecího proudu. 

 

 

 

 

 

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

předřadník; elektronické předřadné systémy; zářivky; simulace; 

laboratorní měření. 
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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 laboratory experiments the influence of frequency of the supply current on different 

properties of gas-discharge lamps was described. Besides, simulation of basic electric parameters 

of high-pressure gas-discharged lamps was implemented in the program SIMULINK/MATLAB. 

As a result, the received graphs show the dependence of current, voltage and electric power on 

time. Another simulation included building of dynamic current-voltage characteristics at various 

frequencies of the supply current. Preparations for the laboratory experiment and the experiment 

itself were implemented. Compact and tube low-pressure fluorescent lamps were measured. The 

received graphs show the influence of change in frequency of the current on the operational 

parameters of the discharge light sources. 

 

 

 

 

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

discharge; inductive ballast; electronic ballast systems; fluorescent 

lamps; simulation; laboratory measurements. 
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SEZNAM SYMBOLŮ  
Symbol  Vysvětleni Jednotka 

db Diametr baňky m 

E Gradient potenciálu V/m 

f Frekvence Hz 

G Elektrická vodivost dráhy výboje S 

i Elektrický proud ve výbojce A 

I Elektrický proud A 

L Indukčnost H 

Lps Indukčnost předřadného systému H 

L Jas cd/m
2
 

Lkp Jas korekční žárovky v prázdném kulovém integrátoru cd/m
2
 

Lks Jas korekční žárovky s vypnutým měřicím světelným 

zdrojem v kulovém integrátoru 

cd/m
2
 

Mz Měrný výkon lm/W 

ne Hustota elektronů m
-3

 

P Činný elektrický výkon W 

Pn Nominální výkon W 

P1 Specifický výkon výboje W/m 

Q Jalový elektrický výkon var 

r Poloměr m 

R Odpor Ω 

Rps Odpor předřadného systému Ω 

Ra Index podání barev - 

S Zdánlivý elektrický výkon VA 

t Čas s 

Tc Teplota chromatičnosti K 

U Napětí V 

Um Maximální hodnota napětí V 

Un Nominální napětí V 

Up Provozní napětí V 

Uz Zapalovací napětí V 

Uak Napětí mezi anodou a katodou V 

u Napětí mezi elektrodami výbojky V 

uL Napětí na indukčnosti V 
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Symbol  Vysvětleni Jednotka 

ur Napětí na odporu V 

us Síťové napětí V 

x Hodnota trichromatické souřadnice - 

XL Induktance Ω 

y Hodnota trichromatické souřadnice - 

Z Impedance Ω 

λ Vlnová délka m 

ρ Odrazivost % 

Ф Světelný tok lm 

Фn Nominální světelný tok lm 

Фv Světelný tok výboji lm 

Фz Světelný tok zdroji lm 

Фr Relativní světelný tok - 

Ф% Relativní světelný tok % 

ω Úhlová frekvence rad·s
-1

 

cosф Účiník - 
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SEZNAM ZKRATEK 
 

Zkratka  Vysvětleni 

EP Elektronické předřadník 

EPS Elektronické předřadné systémy 

IPS Indukční předřadné systémy 

IR Infračervené 

PS Předřadné systémy 

UV Ultrafialové 

VA Voltampérová 
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1 ÚVOD 
Lidstvo začalo používat elektrické osvětlení v 19. století. Bylo vyvinuto a vyprojektováno 

mnoho různých umělých světelných zdrojů, které se liší od sebe nejen materiálem, ze kterého 

jsou vyrobeny, ale i samotným principem jejich fungování. V současné době existuje velké 

množství různých světelných zdrojů, které můžeme rozdělit podle principu vzniku světla. Podle 

principu vzniku světla je můžeme rozdělit do třech skupin - teplotní 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 

(udávaná 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.[25] 

V posledních desetiletích se staly výbojové světelné zdroje velmi používanými, a to nejen 

kvůli svým technickým parametrům, ale i ekonomickým. V této diplomové práci bude popsán 

princip fungování výbojek podle teorie 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 na desítky až stovky kilohertzů (kHz). Porovnání 

těchto dvou přístrojů je popsáno v Kapitole 3.  

Účelem práce je také popsat vlastnosti výbojových světelných zdrojů s plynem pod 

vysokým a nízkým tlakem a porovnat je mezi sebou. V této práci 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. 

Pro lepší pochopení fyzikálních dějů výbojových světelných zdrojů bude provedena 

simulace elektrických parametrů dle fyzikálních a matematických modelů. Simulace bude 

provedena pro vysokotlaký sodíkový a rtuťový výbojový světelný zdroj v programu 

SIMULINK/MATLAB.  

V praktické části této práce bude provedena příprava k laboratornímu měření. Budou 

vyobrazena bloková a elektrická schémata laboratorního měření, vytvořen přípravek pro 

spolehlivý a bezpečný provoz světelného zdroje během měření. Budou také provedena 

laboratorní měření kompaktních a lineárních zářivek z důvodu jejich rozdílné konstrukce. 

Všechny získané výsledky diplomové práce budou uvedeny v Závěru. 
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2 TEORIE VÝBOJE A JEHO PARAMETRY 
Za normálních podmínek je plyn elektrický izolant, tzn. 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. Oproti tomu ionizovaný 

plyn má elektrickou vodivost a stává se proto vodičem. 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) díky 

srážkám atomů a molekul při vysokých rychlostech (viz. Obr. 2-1). Výboj je elektrický proud v 

ionizovaných plynech. Nosičem náboje jsou kladné ionty a elektrony. Rekombinace nosičů 

náboje je proces, při němž plyn přestává být elektrickým vodičem díky sjednocení opačně 

nabitých částic. Existují dva typy elektrického výboje: samostatný a nesamostatný výboj.[23][25] 

 

Obr. 2-1 Ionizace plynu [12] 

2.1 Nesamostatný elektrický výboj 

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

tzv. nesamostatný elektrický výboj.[12] 

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

změní na ionty. Pro odtržení elektronů z atomů je potřebná energie oproti 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 

atomu při srážce dvou atomů, přičemž jejich kinetická energie musí být větší 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 se také zvyšuje ionizace. Ionizace při vysoké teplotě se nazývá tepelná 

ionizace.[11][12] 

Plyn, ve kterém značná je část atomů či molekul ionizována, se nazývá 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.[11]  

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

stává se vodičem elektřiny.[11][12] 
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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

-1
. Hlavním způsobem 

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

elektronových srážek.[2] 

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

energie elektronu atomu.[2] 

Vývoj samostatného elektrického výboje v plynu probíhá následujícím způsobem. Volný 

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

dostává dostatečně velkou kinetickou energii, která stačí pro ionizaci atomu při srážce. První 

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

poli se 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.[2] 

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

katodě. Díky dopadu kladných iontů na katodu a pod vlivem světla emitovaného během vybíjení, 

mohou být uvolňovány 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 se 

snižuje. Proud v obvodu je obvykle určen pouze vnitřním odporem zdroje energie a elektrickým 

odporem ostatních obvodových prvků.[12] 

Není-li napájecí zdroj schopen udržet samostatný elektrický výboj po dlouhou dobu, pak se 

tento výboj nazývá elektrickou jiskrou. Jiskra se zaniká po krátké době v důsledku velkého 

snížení napětí. Příkladem elektrické jiskry je vybíjení kondenzátoru. Atmosférický výboj je 

samostatný elektrický výboj. Proud v kanálu blesku může být 10 až 20 kA. Doba trvání výboje je 

několik desítek mikrosekund. Samostatný elektrický výboj mezi bouřkovým oblakem a zemí se 

po několika blescích sám ukončí. Většina přebytečného elektrického náboje je neutralizována 

kvůli elektrickému proudu protékajícího od oblaku do zemí přes bleskový výboj.[2] 

Pokles tlaku plynu v jiskřišti podporuje rozšíření kanálu, a proto trubice rovnoměrně 

naplněna plazmou vyzařuje světlo. Tento druh samostatného elektrického výboje v plynech se 

nazývá doutnavý výboj. Tento typ výboje se používá v nízkotlakých výbojkách.[22] 

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 je 

udržován termoelektrickou emisí z katody a nazývá se elektrickým obloukem. Tento typ výboje 

se používá v obloukových výbojkách. 
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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, doutnavky a 

řada jiných lamp. Vysoká teplota plazmového oblouku umožňuje jeho použití pro řezání a 

svařování kovových konstrukcí, a také pro tavení kovů.[2] 

Je-li napětí na výboji malé, většina iontů zanikne rekombinací dříve, než dorazí na 

elektrody. V této fázi je počet elektronů, které předají náboj elektrodám přímo úměrný napětí a 

platí Ohmův zákon. S růstem napětí 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 dlouhou dobu nemění (Ohmův zákon v této fázi již neplatí). K 

dalšímu přírůstku proudu dochází až po překročení zapalovací napětí Uz. Příčinou zvětšení 

proudu je ionizace nárazem - elektrony a nabité ionty, vzniklé ionizací, narážejí při svém pohybu 

na neutrální molekuly, kterým předávají kinetickou energii získanou urychleným elektrickým 

polem. Jsou-li dostatečně urychleny, mají takovou kinetickou energii, že jsou schopny nárazem 

na neutrální molekulu tuto molekulu ionizovat. Počet iontů se tak lavinovitě zvětšuje a nastává 

samostatný výboj, který je nezávislý na vnějším ionizátoru. Voltampérová charakteristika plynu 

uvedena na Obr. 2-2.[11] 

 

Obr. 2-2 Voltampérová charakteristika plynu [11] 

Dle Obr. 2-3 výbojka má negativní diferenciální odpor vzhledem ke zdroji elektrické 

energie. Pokud je takové zařízení připojeno ke zdroji stejnosměrného napětí, s postupem času 

proud roste, až nakonec dojde k poruše světelného zdroje nebo zdroje napětí. 
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Obr. 2-3 Voltampérová charakteristika výbojového světelného zdroje [7] 

Aby nedošlo k poškození zařízení, používá se předřadník, který má impedanci (aktivní, 

induktivní, nebo aktivně-induktivní charakter) a ta stabilizuje proud na optimální hodnotě. Jak je 

možné vidět na Obr. 2-4, odpor aktivního charakteru (rezistor) má lineární voltampérovou 

charakteristiku, odpor induktivního charakteru (tlumivka) má inverzní voltampérovou 

charakteristiku, ale jejich celkový odpor má normální voltampérovou charakteristiku (se 

vzrůstajícími hodnotami napětí velikost proud také roste). 

 

Obr. 2-4 Voltampérová charakteristika předřadníku, který má odpor aktivně-induktivního 

charakteru [7] 
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3 INDUKČNÍ PŘEDŘADNÉ SYSTÉMY VS. ELEKTRONICKÉ 

V kapitole 2.2 bylo popsáno, že pro normální provoz výbojových světelných zdrojů je 

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

pro zvyšování napětí, protože výbojky potřebuji pro zapnutí napětí větší, než je napětí v síti. 

Existují dva druhy předřadných systémů – indukční a elektronické. 

3.1 Indukční předřadné systémy 

Nejjednodušším systémem pro připojení zářivky do sítě je indukční předřadný systém, 

který má jednoduchou induktivní reaktanci – 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 [6] 

Startér z Obr. 3-1 pracuje na principu spínání bimetalového kontaktu. Kontakt se ohřívá 

teplem doutnavého výboje. Je-li na kontaktech startéru napětí sítě (před vlastním startem 

zářivky), pak doutnavý výboj zahřeje bimetalové kontakty a ty se deformací spojí. Než se ochladí 

a opět rozpojí, prochází jimi velký proud, který jednak zahřívá žhavicí elektrody zářivky a jednak 

budí magnetický obvod tlumivky. Po rozpojení kontaktů startéru tlumivka mění elektrický proud 

současně se změnou jejího buzení, která znamená změnu magnetického toku jádrem tlumivky 

v opačném směru. Rychlá změna toku způsobí indukci vysokého napětí na svorkách tlumivky. 

Součet tohoto napětí a napětí sítě okamžité hodnoty se objeví na opačných koncích zářivky, mezi 

elektrodami. Je-li napětí dostatečně velké, dojde k zapálení výboje. Startovací děj se může 

několikrát opakovat, do stabilizace hoření výboje, ale to snižuje dobu života výbojky. Tento děj 

je možné vysvětlit jako snahu tlumivky zachovat původní směr a velikost proudu, který najde 

cestu obvodem výboje zářivky místo původní cesty přes žhavicí elektrody a startér.[6] 

Výsledkem zapálení 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 určité nevýhody: 

 nespolehlivý startér - při jeho poruše se snižuje doba života zářivky, nemusí sepnout 

napoprvé a opotřebovávají se tak elektrody; 

 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 (dále EP) je modernější zařízení než indukční předřadné systémy a 

může být součástí jak světelného zdroje, tak i svítidla. Příklad elektrického schématu je na 

Obr. 3-2. 

EP jako část světelného zdroje je součástí kompaktních zářivek. Elektronika předřadníku je 

umístěna uvnitř plastového krytu, na který je nasazena Edisonova žárovková patice E27 nebo 

E14. Do stejného plastového krytu jsou nainstalovány i zářivkové trubice, takže celek je možné 

bez dalších úprav našroubovat do svítidla vyrobeného pro klasickou žárovku. Nevýhodou této 

konstrukce je nevyměnitelnost takového předřadníku při jeho poruše.[24] 

EP jako část svítidla přímo nahrazuje konvenční předřadné přístroje ve svítidlech 

stanovených pro jednopaticové a lineární zářivky. Jedná se o samostatný a vyměnitelný díl. 

Svítidla pro starší řadu lineárních zářivek T12 a T8 jsou často konstruovány tak, že stejný korpus 

svítidla lze osadit jak konvenčním, tak elektronickým předřadníkem. Modernější typy lineárních 

zářivek T5, ale i kruhové a indukční zářivky a jiné typy moderních zářivek už jsou konstruovány 

pouze pro provoz s EP. Výhodou elektronických předřadníků jsou dodatečné funkce, jako je 

například stmívání.[24] 

Některé EP mají stmívače, které snižují spotřebu elektrické energie. Analogově stmívatelné 

předřadníky jsou ovládány stejnosměrným napětím v rozmezí 0 až 10 V nebo 1 až 10 V, které je 

přivedeno ze stmívače zvláštním vedením. Spínač, který je součástí stmívače, musí zajistit 

zapnutí a vypnutí zářivky. Stmívač se montuje na místo obyčejného vypínače. Na rozdíl od 

žárovkového osvětlení není možné nahradit vypínač stmívačem, kvůli potřebě samostatného 

ovládacího vedení. Velkou výhodou je možnost ovládáni několika předřadníků jedním 

stmívačem.[24] 

Zároveň s analogovými stmívatelnými předřadníky existují i digitální. Často digitálně 

stmívatelné předřadníky se vybavují funkcí Switch-dimm. Tato funkce přidává možnost ovládat 

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

fáze je přivedena k předřadníku přes tlačítko. Digitální stmívatelný předřadník je vybaven pamětí, 

co znamená, že po vypnutí a opakovaném rozsvícení se nastaví na stejnou hodnotu. Výhodou 

tohoto systému je možnost ovládat svítidlo větším počtem tlačítek z více míst a také možnost 

využití tlačítka jakéhokoli výrobce.[24] 

Existuje druh přístroje, který v jednom montážním celku obsahuje EP, měnič pro dobíjení 

akumulátoru a střídač pro napájení zářivek z akumulátoru. Tento přistroj je elektronický 

předřadník kombinovaný s měničem pro nouzové osvětlení.[24] 

 

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

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

 zvyšují dobu života výbojky o 50 %; 

 žádné elektromagnetické rušení; 

 ochrana proti nadproudu; 

 nižší hmotnost proti indukčním předřadníkům; 

 EP nevydává žádné nepříjemné zvuky; 

 zářivka při rozsvěcení nebliká, díky předehřevu elektrod; 

 světlo vyzařované výbojkou je klidné a nechvěje se; 

 kvalitní předřadníky fungují ve velkém rozsahu vstupního napětí; 

 účiník výbojových světelných zdrojů napájených z EP je blízký jedné; 

 není potřeba žádné přídavné kompenzační zařízení; 

 vlastní spotřeba EP je menší než indukčního předřadníku; 

 specializované EP umožňují zářivky stmívat, nikoli pouze rozsvěcet; 

 EPS je komplexnější přistroj než IPS.[1][3][24][25][28] 

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

je napájena vysokofrekvenční proudem 40 až 100 kHz. 

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

kompaktními zářivkami. 

Ale existují i parametry, podle kterých je používání indukčních předřadníků výhodnější: 

 cena EP je vyšší než indukčních; 

 IPS je jednodušší na výrobu.[1][3][24][25] 
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4 PROVOZ NÍZKOTLAKÝCH A VYSOKOTLAKÝCH 

VÝBOJOVÝCH ZDROJŮ 

4.1 Výbojové zdroje světla 

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

elektrických výbojů v plynech, par nebo jejich směsích. 

Výbojové zdroje světla mají vysoký světelný výkon a dlouhou dobu života. Také mají 

různá spektra, široký rozsah výkonových řad 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 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 dlouhou dobu života světelného zdroje. 

Světelná účinnost moderního výbojového zdroje světla obvykle dosahuje 50 až 200 lm/W a doba 

života světelného zdroje 500 až 50 000 hodin. V současné době jsou výbojky nejpoužívanější 

umělé zdroje světla. 

Při vybrání vhodného plynu a sloučeniny je možné vytvořit zdroje svítící v téměř jakékoli 

části nejen viditelné, ale i UV a IR části spektra. Také je možné získat záření spektra skládajícího 

se z jednotlivých čar nebo i spojitého spektra. Pro tyto výhody se výbojky používají v různých 

aplikacích nejen pro osvětlení, ale i pro speciální účely v průmyslu, anebo lékařství.[1] 

 

4.2 Vysokotlaké výbojové zdroje světla 

4.2.1 Sodíkové vysokotlaké výbojové zdroje světla 

Sodíkové výbojky jsou jedním z nejúčinnějších světelných zdrojů současnosti. Mají vysoký 

měrný světelný výkon a malý pokles světelného toku v průběhu životnosti. Proto jsou 

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

pro venkovní osvětlení.  

Vysokotlaké sodíkové výbojky obsahují při provozu směs par sodíku a rtuti v plynu s 

vysokým tlakem.  Pro svůj provoz také potřebují zapalovací plyn, kterým je nejčastěji xenon. 

Sodík je hlavní pracovní látka. Rtuť je zde použita jako vyrovnávací plyn, které zvyšuje teplotu 

výboje a snižuje tepelné ztráty. Rtuť v těchto výbojkách vyzařuje velmi malé množství 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.[1] 
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Záření vysokotlaké sodíkové výbojky má žlutý odstín (index podání barev - v rozmezí 20 

až 25, náhradní teplota chromatičnosti je okolo 1 900 až 2 800 K). To obecně neumožňuje použití 

těchto výbojek v případech, kdy je potřeba rozlišovat barvy.[20] 

Zapalování se provádí pomocí speciálního zapalovače (vysokonapěťový impulz s 

amplitudou 2 až 4 kV). Doba rozhoření, během které se mění spektrum záření, je přibližně 5 až 

7 minut. Po vypnutí výbojky je další zapalování možné až po ochlazení výbojky – 2 až 

5 minut.[1] 

Oblast použití je ve vnějším a vnitřním osvětlení. Typické objekty pro osvětlování 

vysokotlakou sodíkovou výbojkou 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.).[1] 

K výhodám vysokotlakých sodíkových výbojek patří: 

 vysoký měrný výkon; 

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

světelného toku během doby života; 

 spolehlivý provoz; 

 snadná údržba; 

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

 vysoký měrný výkon 60 až 150 lm/W; 

 zvládnutá technologie hromadné výroby a přijatelná cena; 

 kompaktní rozměry výbojky i hořáku, umožňující konstruovat materiálově úsporná 

svítidla s dobrou účinností.[1][20] 

Hlavní nevýhody vysokotlakých sodíkových výbojek: 

 špatný index podání barev; 

 vyšší zápalné napětí; 

 postupný nárůst příkonu v průběhu života.[1][20] 

4.2.2 Rtuťové vysokotlaké výbojové zdroje světla 

Elektrický výboj ve 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 se používají již řadu let. Při vypouštění rtuti dokáže vytvořit 

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

Tento typ výbojek má široký rozsah příkonových řad, dobu života světelného zdroje v řádu 

desítek tisíc hodin a průměrné podání barev.[5] 

Většina druhů rtuťových vysokotlakých výbojových zdrojů má specifickou aplikaci a pro 

osvětlení se vysokotlaké rtuťové výbojky dnes již nepoužívají. Tato výbojka je efektivní zdroj 

ultrafialového záření, používá se v lékařství, zemědělství, a měřicí technice. Rtuťové vysokotlaké 
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výbojky se používají v osciloskopech, projekčních systémech, při luminiscenční analýze, tj. v 

těch případech, které vyžadují vysoké zdroje jasu ve viditelném a blízko ultrafialové oblasti 

spektra.[1] 

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

záření ve spektrální červené oblasti. Výboj má čárové spektrum a obsahuje malý počet vrcholů ve 

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

vyřešit jedním z následujících způsobů: 

 použitím luminoforů; 

 přidáním svíticích sloučenin do rtuťového výboje - halogenidů, jejichž záření vyplňuje 

mezery mezi viditelnými čárami rtuti; 

 společným používáním luminoforů a přidáním svítících prvků.[1] 

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 provozní poloha; 

 malý vliv teploty okolí na světelné parametry; 

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

 nízká cena.[1][21] 

Nevýhody: 

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

malými příkony; 

 horší podání barev, především u základního sortimentu; 

 nemožnost odkládat vyhořelé výbojky do komunálního odpadu; 

 možnost zapnout výbojku po vypnutí až po jejím vychladnutí; 

 materiálová náročnost.[1][21] 

4.2.3 Halogenidové vysokotlaké výbojové zdroje světla 

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

halogenidy kovů se vypařují jednodušeji než samotné kovy a neničí křemičité sklo. Proto uvnitř 

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

výboje dosáhne výbojka provozní teploty a halogenidy kovů jsou částečně transformovány do 

plynného skupenství. V oblouku se při teplotě několik tisíc kelvinů halogenidy rozpadají na 

halogeny a kovy. Ionty kovů pak vyzařují světlo. V oblasti okolí skla, kde je teplota menší, se 

ionty kovů a halogenů spojují se zpět do jedné molekuly, která se potom opět rozpadá. Tento 

cyklus má dvě výhody: v oblouku je velká koncentrace iontů kovů, které vyzařují potřebná 

spektra. Možnost použití kovů v čisté podobě je velmi omezená, protože rychle ničí sklo hořáku 

výbojky. Ale když jsou tyto kovy ve formě halogenidů, k ničení skla hořáku výbojky nedochází. 

Používání halogenidů způsobilo rozšíření počtu chemických prvků pro generování záření a 
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dovolilo tvořit výbojové světelné zdroje s různými optickými spektry. Rtuť vyzařuje malou část 

záření v porovnání s halogenidy, ale funguje jako prostředí pro normální hoření výboje.[1][14] 

Pro osvětlení jsou v současné době nejpoužívanější halogenidové výbojky s 

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

sodný, thallný a indný, a jodid sodný, skanditý a thorný. Světelné zdroje mají spektrum skládající 

se ze samostatných čar rtuti a přísad, umístěných v různých oblastech spektra, což umožňuje 

kombinovat vysoký měrný výkon (80 až 100 lm/W) s přijatelnou kvalitou barevného podání (65 

až 95).[5] 

V halogenidových světelných zdrojích je důležitá rovnoměrnost teploty hořáku. Hořáky 

mají speciální tvar pro 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.[14] 

Hlavní použití zdroje - osvětlení místností, kde je potřeba podání barev ve vysoké hodnotě, 

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

natáčení. 

Výhody halogenidových výbojek: 

 možnost široké úpravy spektra světla za pomoci různých svíticích prvků, sloučenin a 

jejich kombinací; 

 velký rozsah příkonů (20 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.[14][13] 

K nevýhodám vysokotlakých halogenidových výbojek patří: 

 technologická náročnost; 

 velká cena; 

 potřeba zapalovacího zařízení; 

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

 závislost parametrů výbojky na pracovní poloze.[1][15]  

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 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 jsou běžné i univerzální výbojky, 

nebo typ pro vodorovné použití. Při provozu ve svislé poloze je kladná elektroda vždy nahoře, 
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záporná dole. Rozměry oblouku jsou relativně malé. Zvláštností xenonových výbojek je velmi 

nízké napětí oblouku a vysoká proudová intenzita. 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.[26] 

K výhodám vysokotlakých xenonových výbojek patří: 

 kontinuální spektrum záření v rozsahu od 200 do 2000 nm, což zahrnuje spektrum ve 

viditelné oblasti (380 až 780 nm); 

 blízkost náhradní teploty chromatičnosti k slunečnímu záření 5000 až 10000 K; 

 vysoké podání barev 95 až 98; 

 zvyšující charakteristika proudu, která umožňuje připojení výbojky do sítí bez zátěže; 

 nízká náběhová doba; 

 nezávislost pracovních parametrů na teplotě baňky a okolí; 

 schopnost pracovat při nízkých teplotách (až do -50 °C) bez změny parametrů.[5] 

K nevýhodám vysokotlakých xenonových výbojek patří: 

 měrný výkon obvyklé vysokotlaké xenonové výbojky ve srovnání s jinými výbojkami je 

nízký - 20 až 50 lm/W (ale některý nové modely mohou mít i 100 lm/W) 

 nízká doba života světelného zdroje u miniaturních provedení; 

 velká část záření v oblasti infračerveného spektra; 

 výbojky mohou vybuchnout, i když nejsou v provozu; 

 citlivé na vibrace; 

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

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

pro nejvýkonnější výbojky, pro běžné má 10 až 20 kV.[5] 

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

kvůli jejich nevýhodám a ceně. Tyto výbojky jsou používány tam, kde je vyžadován velmi 

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

projekce, ohřívání elektrickým obloukem a jiných zvláštních příležitostí.[5] 

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 (vlnové délky sodíkového dubletu jsou 589,0 a 589,6 nm). Křivka závislostí světelné 

účinnosti záření sodíku na jeho tlaku má dva peaky. Prvnímu peaku odpovídá tlak asi 0,2 Pa. To 

je tlak, který se používá v nízkotlakých výbojkách. Při tomto tlaku je proudová hustota 0,1 až 
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0,5 A/cm
2
. Nízkotlaké sodíkové výbojky jsou velmi efektivní zdroj světla, protože čáry záření 

sodíku leží v oblasti blízké maximální citlivosti oka.[5] 

V experimentálních sodíkových výbojkách s optimální proudovou hustotou, průměrem 

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

při praktické realizaci bylo potřeba měnit proud a průměr baňky, aby dosáhl optimálního 

tlaku plynu při teplotě 290 °C, pro její optimální provoz. 

Pro zapálení plynu v baňce se požívá 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 speciální předřadník. Optimální režim 

se ustálí během asi 10 až 15 minut.[1] 

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 teplotě okolí; 

 zajišťují dobrou viditelnost i v podmínkách husté mlhy; 

 schopnost pracovat při nízkých teplotách (až do -40 °C) bez změny parametrů.[1][19] 

K nevýhodám nízkotlakých sodíkových výbojek patří: 

 nízké podaní barev Ra = 0, kvůli monochromatickému spektru; 

 vysoké zápalné napětí a potřeba použít předřadné systémy; 

 růst příkonu v době života světelného zdroje až do 50 %.[19][1] 

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

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

rozeznávat barvy - osvětlení dálnic, tunelů, křižovatek. Také jsou velmi často používány ve 

svítidlech v mlze, například pro osvětlení ranvejí [1] 

 Rtuťové nízkotlaké výbojové zdroje 

Hořák výbojky je ze skla. Je naplněn parami rtuti a argonem, snižujícím zapalovací napětí. 

Na koncích je opatřen 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.[5] 

K výhodám nízkotlakých rtuťových výbojek patří: 

 vysoký měrný výkon až 100 lm/W; 

 dlouhá doba života světelného zdroje kolem 15 tisíc hodin; 

 vysoký index podání barev Ra dosahujícím hodnoty až 93; 

 velký rozsah příkonů od jednotek do stovek wattů; 
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 náhradní teplota chromatičnosti od 2 700 až 17 000 K; 

 nízká cena.[5][18][17] 

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 frekvenci napájecího proudu 50 Hz.[5][17] 

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

 

4.4 Porovnání nízkotlakých a vysokotlakých výbojových zdrojů 

světla 

Každý druh výbojek má své výhody a nevýhody, v této kapitole bude uvedeno porovnání 

technických a světelných parametrů těchto výbojek. 

Parametry světelného toku, jasu, svítivosti, osvětlenosti 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 Tab. 4-1 (hodnoty v tabulce uvedeny pro 

nejvyužívanější modely výbojových světelných zdrojů). 

Tab. 4-1 Porovnání nízkotlaké a vysokotlaké výbojek [1][5][13][15][17][18][19][20][21] 

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 60-93 

Náhradní teplota 

chromatičnosti 

Tc 

K 
1900-

2800 

3300-

3800 
4500-6000 6100-6300 1800 

2700-

17000 

 

Poměrné spektrální složení záření světelných zdrojů jsou na Obr. 4-1 a Obr. 4-2. 
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Obr. 4-1 Poměrné spektrální složení záření výbojových světelných zdrojů v závislosti na vlnové 

délce v nanometrech (1,2,3 spektra halogenidových vysokotlakých výbojek, 4,5 spektra rtuťových 

vysokotlakých výbojek, 6 spektrum xenonové vysokotlaké výbojky, 7 spektrum sodíkové 

vysokotlaké výbojky s xenonem, 8 spektrum sodíkové vysokotlaké výbojky, 9 spektrum sodíkové 

nízkotlaké výbojky) [27] 

 

Obr. 4-2 Poměrné spektrální složení záření světelných zdrojů v závislosti na vlnové délce 

v nanometrech [18] 
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5 PROVOZ NÍZKOTLAKÝCH RTUŤOVÝCH VÝBOJOVÝCH 

ZDROJŮ 

5.1 Konstrukce a zvláštnosti zářivek 

Výzkum vyzařování rtuti při různých tlacích definoval dvě rozmezí tlaků, při kterých by 

výboj měl být používán pro účely elektrického osvětlení: 

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

 oblast vysokého tlaku par (10
5
 až 10

6
 Pa).[1] 

Spektrum rtuti při nízkém tlaku 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 

fotoluminiscence.[1] 

 

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

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

ohřevu. Fotoluminiscence je vznik světla pod vlivem UV záření. Luminofory se nazývají látky, 

které jsou schopné přeměnit absorbovanou energii na viditelné světlo. Každý luminofor je 

charakterizován absorpčním a emisním spektrem, emisní spektrum je nepřetržité. Absorpční 

spektrum leží v oblastech kratších vlnových délek než emisní spektrum.[1] 

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 

luminofor z více složených komponentů.[1] 

Luminofor je aplikován na vnitřní povrch hořáku. Sklo hořáku se vyrábí z měkkého skla, 

které nepropouští ultrafialové záření. Tato vlastnost je důležitá kvůli ochraně očí pozorovatele. 

Konstrukce zářivky je na Obr. 5-1. 

Uvnitř baňky je zavedeno dávkové množství rtuti tak, aby tlak jejích par byl ve výboji 0,8 

až 1,33 Pa. Pro zajištění tepelné stability luminoforu se přidává plyn argon. Vzhledem k tomu, že 

tlak par 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 teplota stěn baňky asi 40 °C. Při zvyšování teploty okolí 

světelný tok také klesá.[3]  
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5.2 Klasifikace zářivek 

5.2.1 Klasifikace zářivek podle tvaru 

V závislosti na tvaru existují následující typy: 

 lineární zářivky; 

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

a tím je mohou 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 40 W). Na 

baňce je množství příčných prohlubní, které zvětšuje délku výboje.[1] 

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; 

 bezelektrodové zářivky (indukční výbojka).[1] 

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

světelné technice. Mohou být rozděleny do osvětlení jak pro obecné účely, tak i pro speciální. 

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

Indukční neboli bezelektrodové zářivky, nemají elektrody (viz. Obr. 5-2). Byly vytvořeny v 

letech 1991-1992. Vytvoření těchto lamp zřejmě představuje novou etapu ve vývoji osvětlení - 

vytváření výbojek s bezkonkurenční dobou života světelného zdroje. Doba života těchto lamp 

dosahuje až 100 000 hodin. Problémem tohoto světelného zdroje je nízká životnost předřadníku, 

který má dobu života asi 60 000 hodin. 

 

Obr. 5-2 Indukční zářivka [1] 
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V indukčních zářivkách se používá vysokofrekvenční záření v rotaci, 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 části: 

 Vysokofrekvenční generátor; 

 Cívka, která převádí vysokofrekvenční energii do rotace; 

 Baňka ze skla, která je uvnitř pokrytá luminoforem a je naplněná inertním plynem a 

malým množstvím rtuti.[1] 

5.3 Charakteristiky zářivek 

5.3.1 Elektrické a ekonomické vlastnosti 

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

z pohledu zdroje, protože výbojky fungují při jiných napětí, které je tvořeno předřadnými 

systémy. Je ale důležité znát, abychom věděli, na jakou napěťovou hladinu máme zářivku připojit 

a jaký předřadný systém použít.  

2. Provozní napětí Up - napětí na zářivce při jejím provozu (při hoření výboje) je 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 – schématu 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.[1] 

5. Měrný výkon Mz - ten závisí na příkonu a světelném toku, 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.[16] 

7. Závislost parametrů zářivky na napětí - při zvyšování napětí sítě se zvyšuje světelný tok 

a jas. Doba života světelného zdroje ale klesá, jak při zvyšování napětí, tak i při jeho poklesu.[1] 

5.3.2 Světelný vlastnosti 

1. Nominální světelný tok Фn je uveden po 100 hodinách zahoření zářivky. Důvodem je, že 

tyto světelné zdroje mají na začátku provozu poměrně rychlý pokles světelného toku (Obr. 5-3). 

Tento proces pokračuje výrazně pomaleji i do budoucnosti života světelného zdroje. Po půlce 

provozu zářivky je světelný tok o 20 až 30 % nižší než počáteční hodnota. 
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Obr. 5-3 Závislost světelného toku na času provozu [1] 

2. Index podání barev Ra závisí na druhu zářivky. Pro standardní zářivky se nachází v 

rozmezí 50 až 70. Pro zářivky s lepším podáním barev se dosahuje 97. Patří proto k lepším 

výbojovým světelným zdrojům z pohledu podání barev. 

3. Náhradní teplota chromatičností Tc se pohybuje v rozmezí 2 700 K až 17 000 K. Je to 

největší rozsah v porovnání s jinými výbojkami.  

4. Závislost světelného toku na teplotě okolního prostředí a stěn baňky. Optimální teplota 

okolního prostředí je asi 18 až 25 °С. Dovolený rozsah provozu je 5 až 80 °С. Ale někdy se 

zářivky používají i pro pouliční osvětlení, kde teplota v zimě může dosahovat i -20°C, ale zde je 

velmi výrazný pokles světelného toku při nízké teplotě. Optimální teplota stěn baňky je asi 40 °С 

(viz. Obr. 5-4).[1] 

 

Obr. 5-4 Závislost světelného toku na teplotě stěn baňky [5] 
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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. V souladu s tím se 100 krát za 

sekundu, sníží na nulu i 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 (viz. Obr. 5-5).[1] 

Фz

Фv

I

t

 

Obr. 5-5 Závislost světelného toku na čase a proudu [1] 

Pulzující světelný tok způsobuje zvýšenou únavu očí a může způsobit stroboskopický jev. 

Stroboskopický jev je jev zdánlivé nehybnosti nebo pomalého otáčení rychle se otáčejících 

strojů 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 zdrojů celkový světelný tok 

pulzuje mnohem méně.[1] 

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

obvod zapalování (viz. Obr. 5-7). 

 

Obr. 5-7 Obvod zapalování proti stroboskopickému jevu [1] 

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

Schéma je pro zapojení dvou paralelně zapojených výbojek v jednom svítidle. 

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 

proto má schéma celkový proud induktivního charakteru a účiník menší než 0,92. 

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

Tlumivka (Tl) instalovaná 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 zajišťuje jeho vybití po vypnutí od sítě. 

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

přerušovanou čarou) se nazývá indukční předřadný systém.[1] 

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 nestíhají 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 časových 

průběhů napětí a proudu během jedné periody pro všechny druhy předřadníků se postupně 

sbližují.[4] 

 

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 [4] 

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

závisí na typu předřadníku. 

Při provozu výbojových světelných zdroje na střídavém proudu ve velkém počtu případů v 

každé půlce periody při výtlačném zapalování jsou vrcholy napětí. Vznik vrcholu opačného 

zapalování nastává kvůli chlazení elektrod a rekombinace plazmatu po zániku výboje. To vede k 

tomu, že na výtlačné zapalování v opačném směru je třeba vynaložit další energii k obnovení 

plazmatu ve sloupci, na vytvoření plazmového výboje okolo elektrod a někdy i lokální ohřívání 

elektrody v blízkosti katody. Čím větší je tato energie, tím větší je napětí potřebné pro opačné 

zapalování a vyšší vrchol napětí a naopak. Je zřejmé, že při větší pauze proudu rychleji trvá děj 

rekombinace plazmatu a rychleji dochází k ochlazení elektrod, a tím větší napětí je potřebné pro 

plnění opačného zapalování v opačném směru, a tím pádem je vrchol napětí vyšší. Okamžitá 

hodnota napětí musí být vyšší než napětí opačného zapalování, jinak výbojka se nebude schopna 

zapálit. Tento děj je velmi aktuální při práci halogenidové výbojky. 

Analýza vrcholů opačného zapalování by měla být provedena zvlášť pro každý typ 

výbojového světelného zdroje. V zářivkách jsou malé vrcholy opačného zapalování spojené s 

jevy ve sloupci a ne na elektrodách. Elektrody, zahřáté v anodové půlce periody, nemají čas 

vychladnout před další půlperiodou a výboj se stává obloukovým bez etapy doutnavého výboje. 

U obloukových vysokotlakých lamp se samostatně ohřívanými elektrodami je vznik 

vrcholu opačného zapalování často spojován s rekombinací plazmy v blízkosti elektrod. 

Například u vysokotlakých rtuťových výbojek při provozu na střídavém proudu s frekvencí 

50 Hz a aktivní zátěži po zániku výboje na konci každé půlperiody bezprostředně před 

elektrodami se objeví tmavý prostor, rozšiřující se zvyšující se současnou pauzou. Jasně je tento 

jev pozorován u vysokotlaké rtuťové výbojky, která pracuje při konstantním proudu 

s krátkodobými periodickými pauzami napájecího proudu. Vznik této oblasti ukazuje rychlejší 

rekombinace plazmatu v blízkosti elektrod než ve sloupku výboje. Spolu se zvýšením šířky 

tmavé oblasti roste i velikost vrcholu opačného zapalování. 

Vrcholy opačného zapalování se snižují se snižující se energií východu elektronů z elektrod 

a zvýšení teploty elektrod. Čím je menší tepelná vodivost plynu v zářivce, tím jsou menší vrcholy 

opačného zapalování. Při zahřátí elektrod nad určitou teplotu a přechodu oblouku ve tvar bez 

katodové skvrny je zároveň náhlé zmizení vrcholu opačného zapalování. 

Velké množství vrcholů opačného zapalování, spojených s velkou hodnotou poklesu okolo 

katodového potenciálu, jsou důvodem zesíleného zkrácení životnosti elektrod. Proto vývoj 

výbojových světelných zdrojů a systém jejich zapalování by se měly snažit co nejvíce snížit 

vrcholy opačného zapalování. K tomu je nutné zlepšit emisní vlastnosti elektrod, usnadnit 

formace podmínky okolo katodového výboje, zvětšit dobu rekombinace výboje. Systémy by měly 

poskytovat provoz bez pauz proudu. 
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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 – čistě aktivního 

charakteru, c – kapacitního charakteru [4] 

Na Obr. 6-2 je dobře vidět, jak se se zvyšující frekvencí napájecího proudu mění 

dynamická charakteristika výbojového světelného zdroje a čím vyšší je 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 1 000 Hz asi 0,25 a při 5 000 Hz méně 

než 0,1. Tento pokles je kvůli setrvačnosti vyzařování luminoforu a od frekvence 1 000 Hz 

hloubka pulzace tak malá, že stroboskopický jev přestává existovat.[4] 

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 (viz. Obr. 6-3). 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) [4] 

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) [4] 

Zlepšení světelné účinnosti výbojky s růstem frekvence napájecího proudu vzniká kvůli 

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

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

s velkou délkou baňky (viz. Obr. 6-4). 
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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 [4] 

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 tvar baňky, velikost výbojky, způsobu zapalovaní atd. 
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7 MODELOVÁNÍ VYSOKOTLAKÝCH VÝBOJOVÝCH 

SVĚTELNÝCH ZDROJŮ 

V této diplomové práci byla před laboratorním měřením provedena simulace výbojových 

světelných zdrojů. Výsledky simulace byly poskytnuty vedoucím Ing. Michalem Krbalem, Ph.D. 

Simulace byla provedena dle základních fyzikálních jevů výbojových zdrojů světla pomocí 

programu SIMULINK/MATLAB. 

Fyzikální jevy ve výbojkách jsou složitě popsatelné, proto byl použit zjednodušený 

fyzikální model, který je popsán vzorci (7.1) – (7.3). V těchto vzorcích    znamená hustotu 

elektronů, t je čas, i je proud ve výbojce, u je napětí mezi elektrodami, G je elektrická vodivost 

výbojové dráhy, a  ̅,  ̅ a F jsou neznámé konstanty.[8] 

   

  
  ̅    ̅                                                                        

  
 

 
                                                                            

Ve vztahu (7.1) je rychlost výroby elektronů přímo úměrná příchozímu elektrickému 

výkonu, a růst hustoty elektronů tuto rychlost snižuje. Ze vztahu (7.2) vyplývá úměrná závislost 

elektrické vodivosti na hustotě elektronů. Výboj je považován za homogenní v axiálním směru. 

Obě z těchto rovnic jsou aproximace. Po vyjádření ne ze vztahu (7.2) a dosazení do vztahu (7.2) 

byl získán vztah (7.3), kde    ̅  a    ̅.[8] 

 

 

  

  
                                                                              

Znalost matematických modelů pro G(t) umožňuje pochopení způsobu, jakým lampa 

impedance reaguje jako součást obvodu. Modelování bylo provedeno dle vzorců (7.1) – (7.3) s 

dosazením podmínky ztrát elektronů na rekombinaci. Po dosazení jevu rekombinace elektronů do 

předchozího modelu, vztah (7.1) bude upraven na vztah (7.4), kde  ̅ je neznámá konstanta.[8] 

   

  
  ̅    ̅    ̅  ̅                                                            

Po odstranění ne ze vztahu (7.4), a po dalších úpravách, byl získán vztah (7.5), kde    ̅  

a    ̅  .[8] 

  

  
  

  

 
                                                                      

Konstanty závisí na typu světelného zdroje a lze je odhadnout úpravou nelineárních metod 

a použitím experimentálních dat lampy. 

Nejprve byl vytvořen vodivostní model bez uvažování předřadného systému (viz Obr. 7-1). 

Vstupem do toho modelu je napájecí proud, který se mění v čase. Tento proud přímo udává 

množství nosičů ve výbojové dráze světelného zdroje. Jsou dva typy výstupů z toho modelu: 



 Modelování vysokotlakých výbojových světelných zdrojů 

 

44 

jeden výstup ukazuje vodivost výbojové dráhy, která závisí na hustotě nosičů, druhý výstup 

ukazuje velikost úbytku napětí. 

 

Obr. 7-1 Vodivostní model výbojky [8] 

Pomocím programu SIMULINK bylo sestrojeno schéma simulace (viz. Obr. 7-2) 

s ohledem na řešení vztahu (7.5). Simulace byla provedena pro dvě vysokotlaké výbojky – 

rtuťové s příkonem 400 W od firmy Osram a sodíkové s příkonem 150 W od firmy Philips. Tyto 

modely výbojek byly vybrány proto, že pro modelování je potřeba znát konstanty A, B, C, a D. 

Tyto konstanty byly získány v literatuře [8] a uvedeny do Tab. 7-1.  

Tab. 7-1 Koeficienty výbojových zdrojů světla [8] 

Druh výbojového světelného zdroje A [-] B [-] C [-] D [-] Rps [Ω] Lps [H] 

Rtuťový 0,50 3190 1,50 1 6,0 15 

Sodíkový 0,51 3000 1,45 1 0,2 0,7 

  

Obr. 7-2 Schéma simulace v programu SIMULINK/MATLAB [8] 

Dalším krokem bylo sestrojení modelu uvazováním indukčního předřadného systému, 

protože v praxi jsou obvykle používány tlumivky pro stabilizaci hoření výboje. Elektrické 

schéma (viz. Obr. 7-3) lze popsat pomocí následujících vztahů (7.6) – (7.9). 
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kde        √              je maximální hodnota napětí, 

                          je úhlová frekvence. 

i(t)
uR(t) uL(t) u(t)

uS(t)

 

Obr. 7-3 Náhradní schéma výbojového světelného zdroje s IPS 

Výbojka je napájena síťovým napětím, které má ideální sinusoidální tvar s efektivní 

hodnotou 230 V při frekvenci 50 Hz.  Úbytek napětí na činném odporu předřadného systému je 

definován rozdílem síťového napětí a součtem úbytků napětí na výbojce s napětím na 

induktivním odporu. Elektrický proud procházející obvodem je přímo uměřený úbytku napětí na 

předřadném systému a vodivosti na IPS. 

 

Obr. 7-4 Model výbojového světelného zdroje s IPS pro program SIMULINK/MATLAB [8] 

Model výbojového světelného zdroje s IPS pro program SIMULINK/MATLAB je na 

Obr. 7-4. Při modelování bylo nutné úbytek napětí na výboji zpozdit o jeden krok, aby se 
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simulace rychle ustálila. Ze síťového napětí se po odečtení úbytku na výbojce a na indukčnosti 

získá napětí na čistém odporovém předřadníku, u něhož při známém odporu lze určit časově 

proměnný proud, který též prochází výbojkou. Získané průběhy síťového napětí, napětí na 

výbojce, proudu a příkonu výbojky jsou znázorněny na Obr. 7-5 pro rtuťovou výbojku a na 

Obr. 7-6 pro sodíkovou výbojku. 

 

Obr. 7-5 Průběhy proměnných veličin pro rtuťovou výbojku 

 

Obr. 7-6 Průběhy proměnných veličin pro sodíkovou výbojku 
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V této diplomové práci bylo dále pomocí programu SIMULINK/MATLAB sestrojeno 

grafické zobrazení dynamických voltampérových charakteristik výbojového světelného zdroje 

pro různé hodnoty frekvence napájecího napětí. Simulace byla provedena pro osm dynamických 

VA charakteristik vysokotlaké rtuťové výbojky modelu Osram s příkonem 400 W při změně 

napájecí frekvence (viz. Obr. 7-7). 

 

Obr. 7-7 Dynamické VA charakteristiky vysokotlaké rtuťové výbojky s IPS 
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Pro stabilizaci hoření bylo nutné použít předřadný systém, který je individuální pro každou 

hodnotu frekvence. Napájecí frekvence byla měněna v rozsahu 6 až 400 Hz. Parametry 

předřadného systému jsou uvedeny v Tab. 7-2. Při frekvence nad 100 Hz výbojka již nestíhala 

sledovat změny procházejícího proudu změnou svých vnitřních dynamických parametrů. Při 

dalším zvýšení frekvence výbojka začala vykazovat lineárnějších charakter svého vnitřního 

dynamického odporu a vodivosti. Při dalším zvyšování frekvence je teoreticky možné dostat 

dynamickou VA charakteristiku ve tvaru přímky, kvůli ustálené hodnotě vodivosti a s tím i 

odporu dráhy výboje. Přičemž obrázky, které byly získaný během modelování, jsou velmi 

podobné teoretickým VA charakteristikám na Obr. 6-2. To ukazuje, že pro simulace byl používán 

správný fyzikální model. 

Tab. 7-2 Parametry IPS pro modelování dynamických VA charakteristik vysokotlaké rtuťové 

výbojky [8] 

Frekvence f Odpor předřadníku R Indukčnost předřadníku L 

[Hz] [Ω] [mH] 

6 6 1200 

16 6 680 

30 6 330 

50 6 200 

60 6 150 

100 6 91 

250 15 47 

400 15 18 
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8 REALIZACE PŘÍPRAVKŮ PRO LABORATORNÍ MĚŘENÍ 

Laboratorní měření závislosti parametrů výbojových světelných zdrojů na frekvenci 

napájecího proudu je potřeba provést na určitých přístrojích. Laboratorní měření byly provedeny 

dle blokových schémat uvedených na Obr. 8-1 a Obr. 8-2. 

První část měření se zabývá měřením kompaktních zářivek firem Osram a Tungsram, které 

mají v své konstrukci elektronický předřadný systém. Pro měření bylo potřeba používat 

následující přístroje: nízkofrekvenční generátor pro napájení zářivek proudem s frekvencí 

odlišnou od frekvence sítě; osciloskop pro měření a zobrazení různých parametrů; luxmetr pro 

měření osvětlenosti; přípravek pro bezpečné napojení kompaktních zářivek do sítě. Tento 

přípravek představuje krabička, vyrobená z pevného materiálu (tvrdého plastu), která má ve své 

konstrukci několik druhů patic, pro připojení různých typů světelných zdrojů, a svorkovnici pro 

spolehlivé a bezpečné napájení tohoto přístroje ze sítě. 

Nízkofrekvenční 
generátor

Kompaktní 
zářivka s EPS

Osciloskop

U  f

U ФrI

Luxmetr

 

Obr. 8-1 Blokové schéma měření parametrů kompaktních zářivek 

Druhá část měření se zabývala měřením lineární zářivky Sylvania Luxline Plus F18W/84. 

Z Obr. 8-2 je vidět, že pro měření je potřeba používat následující prvky: nízkofrekvenční 

generátor, pro napájení zářivek proudem s různou frekvencí; univerzální přípravek pro napájení 

zářivek, který má v své konstrukci několik tlumivek, pro napájení světelných zdrojů různého 

výkonu; kulový integrátor a spektroradiometr, potřebné pro měření světelných parametrů lineární 

zářivky; přistroj pro měření elektrických parametrů měřeného prvku (Power Quality Analyzer); a 

přípravek pro bezpečné a spolehlivé napájení lineární zářivky ze sítě pro umístění do kulového 

integrátoru. Toto zařízené nebylo v laboratoři, a byla ho proto potřeba vytvořit. 

Pro vytvoření tohoto přípravku byly použity tyto prvky: profil z tvrdého plastu, 2 kusu 

patic, 2 kusy dvojitých svorkovnic, startér, držák startéru, vodiče, šrouby a matice (viz. Obr. 8-3). 

Vyrobený přípravek musel být navržen a vyroben tak, aby při běžném používání nepředstavoval 

žádné nebezpečí. Proto bylo nejdříve potřeba vybrat materiál vhodný pro kostru přípravku. Byl 

vybrán bílý, obdélníkový, dutý profil, který byl vyroben z plastu. Obdélníkový tvar byl vybrán 

z toho důvodu, aby bylo spojení s jinými prvky přípravku spolehlivější. Důvodem použití dutého 

obdélníku bylo to, že ten přípravek bude mít menší hmotnost a menší náklady. Bílá barva byla 

vybraná z důvodu lepších světelných parametrů. Umělá hmota byla vybrána z těchto důvodů: 

pevná, elektricky nevodivá, lehká, má dobré tepelné a vodivé vlastnosti.  
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Obr. 8-2 Blokové schéma měření parametrů lineární zářivky 

Na jedné strany umělého obdélníku byly umístěny dvě patice G13/T8, ve vzdálenosti 59 cm 

(délka baňky lineární zářivky), pro napájení lineárních zářivek. Po stranách byly umístěny dvojité 

svorkovnice pro připojení startéru s paticí a patice pro připojení do elektrické sítě. Držák startéru 

byl umístěn na jiné (zpětné) straně přípravku. Byl vybrán držák startéru 26.515.5301.50 od 

výrobce BJB a s ním byl použit startér Osram ST 151 22W. Vodiče spojují držák startéru se 

svorkovnicemi, pro paralelní spojení s lineární zářivkou pro její zapalování.  

Všechna spojení byla vykonána za pomoci šroubů, matic a podložek. Dodatečně byly 

používány dva velké šrouby pro možnost montáži do libovolné plochy, například do stěny. 

Vyrobený přípravek pro laboratorní měření lineární zářivky je znázorněn na Obr. 8-4.  

 

Obr. 8-3 Díly pro přípravek pro laboratorní měřeni lineární zářivky 

 

 

Obr. 8-4 Přípravek pro laboratorní měřeni lineární zářivky 
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9 LABORATORNÍ MĚŘENÍ ZMĚNY PROVOZNÍCH 

PARAMETRU KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK V ZÁVISLOSTI NA 

FREKVENCI NAPÁJECÍHO PROUDU 

9.1 Příprava laboratorního měřeni kompaktních zářivek  

Před započetím laboratorního měření parametrů výbojových světelných zdrojů v závislosti 

na frekvenci napájecího proudu se bylo potřeba seznámit s teoretickými základy měření. 

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

v prostoru, na Obr. 9-1 vertikální rozmístění výbojky s paticí nahoře označena jako 0°, a 

horizontálnímu rozmístění odpovídají obrázky 90° a 270°.[9] 

 

Obr. 9-1 Cesty výboje u výbojového světelného zdroje [9] 

Při měření s různými rozmístěními v prostoru výbojky je možné dostat různé hodnoty 

světelného toku. Při měření kompaktních zářivek byly používaný stejné podmínky - měření bylo 

provedeno s rozmístěním v prostoru ve vertikální poloze s paticí dolů. 

Během laboratorních měření byla potřeba použít osciloskop, který je schopen zobrazit 

průběhy několika různých hodnot na jednom obrázku. Byly používány 3 kanály osciloskopu, pro 

měření napětí, proudu a světelného toku. Přičemž světelný tok byl měřen pomocí luxmetru. Tento 

luxmetr ale nebyl kalibrován pro toto měření. Měřil relativní hodnotu světelného toku přímo 

úměrnou osvětlenosti a poté se tato hodnota přepočetla na lumeny. 

Na Obr. 9-2 je 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 dle vedlejší osy). Na tomto obrázku 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 vztahu (9.1). 
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kde ii jsou jednotlivé hodnoty, 

n je počet hodnot. 

 

Obr. 9-2 Příklad obrázku z osciloskopu 

Při zapojení lineární zářivky do sítě je potřeba předřadník. Byly naměřeny parametry 

kompaktních zářivky, které mají v své patici elektronicky předřadník. Elektrická schéma tohoto 

měření je na Obr. 9-3, kde luxmetr vyznačen jako kroužek s nápisem lx, senzor proudu označen 

jako ampérmetr a čerchovanou čárou vyznačen osciloskop a kompaktní zářivka s elektronickým 

předřadníkem vyznačena oválem (uvnitř kterého jsou dva bílé kroužky – elektrody, a černý 

kroužek, který znamená luminofor). 

lxV

A

 

Obr. 9-3 Elektrická schéma měření parametrů kompaktních zářivek 
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9.2 Laboratorní měřeni kompaktních zářivek  

Během laboratorního měření byly změřeny kompaktní zářivky Tungsram E6 20W a 

OSRAM DULUX PRO MINI TWIST 20W. Za pomoci nízkofrekvenčního generátoru byly 

generovány frekvence napájecího proudu a velikostí napětí. První část tohoto měření byla 

provedena s napětím 240 V, 230 V a 220 V a s frekvencí v rozsahu 20 až 500 Hz pro zářivku 

firmy Tungsram. Za pomoci senzoru proudu byl měřen proud ve jmenovaných jednotkách, 

pomocím luxmetru byl měřen relativně světelný tok. Všechny naměřené hodnoty byly zobrazeny 

pomocí osciloskopu. 

Hodnoty napětí 220, 230 a 240 V byly vybrány z těchto důvodů: ukázat závislost parametrů 

kompaktních zářivek na napětí, a prozkoumat parametry kompaktních zářivek v různých státech. 

Síťové napětí 240 V v Evropské Unie používají Kypr a Gibraltar, napětí 230 V je jako síťové 

napětí nejpoužívanější hodnotou napětí v mnoha státech, a napětí 220 V je také velmi používáno 

v mnoha státech, například v Srbsku, Makedonii a Litvě. 

Naměřené hodnoty světelného toku a elektrického proudu kompaktní zářivky jsou uvedeny 

v Tab. 9-1 při provozu s třemi velikosti napětí. 

Tab. 9-1 Naměřené hodnoty kompaktní zářivky Tungsram E6 20W 

 U = 240 V U = 230 V U = 220 V 

f I Ф I Ф I Ф 

Hz A - A - A - 

20 0,131 334 0,125 296 0,12 277 

30 0,098 346 0,092 309 0,093 290 

40 0,123 353 0,115 317 0,115 297 

50 0,138 358 0,13 322 0,128 302 

60 0,142 359 0,136 328 0,134 307 

100 0,156 366 0,149 334 0,149 313 

120 0,166 367 0,16 336 0,155 315 

150 0,176 368 0,168 338 0,165 317 

200 0,188 369 0,182 341 0,177 319 

250 0,199 370 0,191 342 0,186 321 

300 0,207 370 0,199 343 0,194 322 

500 0,227 371 0,22 345 0,216 323 

 

Pro větší názornost relativní hodnoty světelného toku byly přepočteny na procentní 

jednotky podle vztahu (9.2). 
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kde Фr je naměřená relativní hodnota světelného toku,  

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

Ф% je procentní hodnota světelného toku. 

Jako nominální hodnota vybrána hodnota světelného toku při velikosti napětí 230 V a 

frekvenci napájecího proudu 50 Hz, dle síťového napětí České republiky. Hodnoty světelného 

toku kompaktní zářivky Tungsram byly přepočteny na procentní a uvedeny v Tab. 9-2. 

Tab. 9-2 Přepočtené hodnoty světelného toku kompaktní zářivky Tungsram E6 20W 

 U = 240 V U = 230 V U = 220 V 

f Ф240 Ф%240 Ф230 Ф%230 Ф220 Ф%220 

Hz - % - % - % 

20 334 103,73 296 91,93 277 86,02 

30 346 107,45 309 95,96 290 90,06 

40 353 109,63 317 98,45 297 92,24 

50 358 111,18 322 100,00 302 93,79 

60 359 111,49 328 101,86 307 95,34 

100 366 113,66 334 103,73 313 97,20 

120 367 113,98 336 104,35 315 97,83 

150 368 114,29 338 104,97 317 98,45 

200 369 114,60 341 105,90 319 99,07 

250 370 114,91 342 106,21 321 99,69 

300 370 114,91 343 106,52 322 100,00 

500 371 115,22 345 107,14 323 100,31 

 

Příklad vypočtu pro řádek s frekvencí 50 Hz podle vztahu (9.2): 

      
    

    
      

   

   
                 

      
    

    
      

   

   
                 

      
    

    
      

   

   
                

Na Obr. 9-4 je dobře vidět, že se vzrůstající frekvencí napájecího proudu se zvyšuje i 

světelný tok. Ale je těžké říct, z jakého důvodu se to děje. Během měření se měnily pouze vstupní 

parametry, ale měřená kompaktní zářivka má ve své patici elektronický předřadný systém, který 
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mění tyto vstupní elektrické parametry. A tím je možné říct, že změny velikosti napětí a 

frekvence napájecího proudu mají vliv na fungování EPS kompaktní zářivky a s ním i na 

výbojový světelný zdroj. Na Obr. 9-4 je vidět horší schopnost stabilizovat elektrické parametry 

kompaktní zářivky při frekvenci pod 50 Hz, než při velikosti frekvenci nad 50 Hz. 

 

Obr. 9-4 Grafické zobrazení závislosti světelného toku zářivky Tungsram E6 20W na frekvenci 

napájecího proudu při různých velikostech napětí 

Druhá část měření byla věnována kompaktní zářivce Osram Dulux Pro Mini Twist 20 W. 

Měření tohoto světelného zdroje byly provedeny s napětím 240 V, 230 V a 220 V a v rozsahu 20 

až 2 000 Hz. 

Tab. 9-3 Naměřené hodnoty kompaktní zářivky Osram Dulux Pro Mini Twist 20 W 

 U = 240 V U = 230 V U = 220 V 

f I Ф I Ф I Ф 

Hz A - A - A - 

20 0,100 298 0,096 256 0,092 240 

30 0,116 320 0,110 280 0,103 266 

40 0,125 332 0,118 294 0,114 280 

50 0,133 334 0,126 304 0,122 290 

60 0,140 338 0,133 314 0,128 302 

100 0,161 350 0,155 326 0,149 316 

120 0,169 350 0,162 330 0,155 320 

150 0,178 348 0,171 334 0,166 324 

200 0,189 348 0,182 336 0,175 328 

250 0,195 348 0,188 338 0,18 328 

300 0,197 346 0,190 338 0,182 328 

500 0,196 346 0,188 338 0,18 328 

1000 0,210 340 0,196 334 0,185 324 

2000 0,305 334 0,280 328 0,256 318 
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Naměřené hodnoty kompaktní zářivky firmy Osram jsou uvedeny v Tab. 9-3. Hodnoty 

světelného toku byly přepočteny na procentní a uvedeny v Tab. 9-4. Jako nominální hodnota 

světelného toku byla vybrána hodnota vyzařována světelným zdrojem při velikosti napětí 230 V a 

frekvenci napájecího proudu 50 Hz.  

Tab. 9-4 Přepočtené hodnoty světelného toku kompaktní zářivky Osram 20 W 

 U = 240 V U = 230 V U = 220 V 

f Ф240 Ф%240 Ф230 Ф%230 Ф220 Ф%220 

Hz - % - % - % 

20 298 98,03 256 84,21 240 78,95 

30 320 105,26 280 92,11 266 87,50 

40 332 109,21 294 96,71 280 92,11 

50 334 109,87 304 100,00 290 95,39 

60 338 111,18 314 103,29 302 99,34 

100 350 115,13 326 107,24 316 103,95 

120 350 115,13 330 108,55 320 105,26 

150 348 114,47 334 109,87 324 106,58 

200 348 114,47 336 110,53 328 107,89 

250 348 114,47 338 111,18 328 107,89 

300 346 113,82 338 111,18 328 107,89 

500 346 113,82 338 111,18 328 107,89 

1000 340 111,84 334 109,87 324 106,58 

2000 334 109,87 328 107,89 318 104,61 

 

Příklad vypočtu pro řádek s frekvencí 50 Hz podle vztahu (9.2): 

      
    

    
      

   

   
                 

      
    

    
      

   

   
                 

      
    

    
      

   

   
                

Na Obr. 9-5 je vidět, že pro tento model kompaktní zářivky nejdříve se vzrůstající 

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

300 až 500 Hz je světelný tok maximální a při frekvenci vyšší než 500 Hz začíná pomalu klesat. 

Změny světelného toku je možné vysvětlit jako u předchozí kompaktní zářivky kvůli lepšímu 

fungování EPS při velikostech frekvence v rozsahu 300 až 500Hz. Snížení světelného toku při 
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frekvencích napájecího proudu nad 500 Hz je možné vysvětlit přetížením některých dílů v EPS a 

kvůli tomu se zhorší funkce systému na vysokých frekvencích. Snížení světelného toku při 

frekvenci pod 50 Hz se stalo kvůli tomu, že tato velikost frekvence je mimo optimální rozsah 

napájení tohoto modelu kompaktní zářivky. 

 

Obr. 9-5 Grafické zobrazení závislosti světelného toku zářivky OSRAM DULUX PRO MINI 

TWIST 20W na frekvenci napájecího proudu při různých velikostech napětí 

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

příznivý vliv na světelný tok kompaktní zářivky, ale je potřeba používat jiné EPS, které budou 

schopny dobře stabilizovat výboj i při velkých frekvencích. 
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10 LABORATORNÍ MĚŘENÍ ZMĚNY PROVOZNÍCH 

PARAMETRU LINEÁRNÍCH ZÁŘIVEK V ZÁVISLOSTI NA 

FREKVENCI NAPÁJECÍHO PROUDU 

10.1 Příprava laboratorního měřeni lineární zářivky  

Pro měření lineární zářivky podle blokového schématu (Obr. 8-2) a elektrického schématu 

zapojení (viz. Obr. 10-2, kde analyzátor kvality elektrické energie vyznačen jako kroužek 

s nápisem PQA) je jedním z nejdůležitějších přístrojů kulový integrátor. Proto je potřeba se 

seznámit s tímto přístrojem. 

Kulový integrátor či fotometrický integrátor umožňuje jednoduchý způsob, jak vyřešit 

obtížný úkol sbírat záření z celého prostorového úhlu 4π. Klasické schéma kulového integrátoru 

je znázorněno na Obr. 10-1. Na vnitřní ploše sférické dutiny poloměru r potažený difúzně 

reflexní vrstvou s odrazivosti ρ, s velikostí v blízkosti jedné. Každý bod z povrchu sféry je 

osvětlen primárním světelným tokem od světelného zdroje Z a sekundárním (mnohonásobných 

odrazů). Dle praxe osvětlení E v kulovém integrátoru je stejné pro všechny body na kouli a není 

závislé na umístění zdroje. Dle vztahu (10.2) je vidět přímo úměrnou závislost vyzařovaného 

osvětlení na světelném toku Ф, emitovaného ze zdroje, a nepřímo úměrnou závislost na 

dvojnásobku poloměru koule.[10] 

  
 

      
 

 

   
                                                              

Je-li ρ → 1, to E → ∞. Vyzařované světlo zdroje světla nezmizí, takže se hromadí na dobu 

neurčitou. V praxi je ale vždy odrazivost menší než jedna a dochází ke ztrátě světla v 

technologických otvorech, například pro vstup světelného zdroje záření, pak osvětlení je vždy 

konečná hodnota. Kromě toho, ztráta světla dochází v důsledku nerovnoměrného osvětlení a 

vnitřním povrchem. Ideální jednotnosti může být dosaženo s nekonečným počtem odrazů, ale na 

reálném přístroji je počet těchto odrazů asi 10 až 100 krát.[10] 

 

Obr. 10-1 Schéma klasického kulového integrátoru [10] 
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Ve stěně koule je malé okénko, do kterého nepadá přímý světelný tok, ale pouze 

sekundární, odražený (proto používají odstíněnou clonu C, na které se vztahuje stejné reflexní 

vrstvou jako koule). Osvětlení okénka je definováno podle vztahu (10.1). Ale toto světlo dopadá 

na okénko pouze z prostorového úhlu 2π a jeho úhlové rozložení závisí na poloze zdroje. Pokud 

je fotometrický článek F umístěn přímo v okénku, může dojít k chybám v důsledku anizotropie 

jeho citlivosti. Navíc samotná existence okna porušuje podmínky, za kterých byl vztah (10.1) 

získán. Ke snížení těchto chyb se okno zavře rozptylující obrazovku, například mléčném sklem S, 

nejlépe s matnou povrchovou úpravou. To odráží většinu záření a jen malou část propustí ven 

koule. V tomto případě úhlové rozdělení dopadajícího a propustného záření nejsou propojené, 

takže získaná hodnota fotočlánkem je úměrná světelnému toku, který se dopadá na okénko. 

Jakmile je kalibrován, například zařízení na známé zdroje, je možné měřit absolutní intenzity 

záření jakékoliv jiné.[10] 

PQA

 

Obr. 10-2 Elektrická schéma měření parametrů lineární zářivky 

Dle Obr. 8-2 ještě je potřeba fotometrický přístroj pro měření jasu. Proto byl používán 

spektroradiometr Konica Minolta CS-1000A. Spektroradiometr je vytvořen tak, aby byl 

přenosným a snadno ovladatelným. Toto zařízení měří jas a barevné vlastnosti světla. 

Spektroradiometr poskytuje měření jasu, barevnosti, spektrální distribuce energie a náhradní 

teplotu chromatičnosti zobrazovacích zařízení, světelných zdrojů a kontaktní měření odrazných 

vzorků. Konica Minolta CS-1000 je navržen tak, aby přesně změřil elektromagnetické záření ve 

viditelném spektru. Fotodioda zachytí záření mezi 380 až 780 nm ve vlnových intervalech 0,9 nm 

s určitou přesností. Řada CS je ideální pro absolutní měření fluorescenčních lamp, LED a dalších 

světelných zdrojů, což je dobré pro měření lineární zářivky SYLVANIA Luxline. Tyto 

spektroradiometry mají méně než 5 % chybu polarizace zásluhou speciální světlo-vodivé optiky. 

V ní je současně měření času a elektricky chlazený senzor, který optimalizuje signál k šumu na 

pevnou opakovatelnost a přesnost měření i při extrémních tmavých světelných zdrojů. Tento 

spektroradiometr byl propojen s počítačem pro získání potřebných hodnot a možnost sestrojení 

vyzařovacího spektra lineární zářivky.[29] 

Před měřením lineární zářivky bylo nutné zkorigovat kulový integrátor a spektroradiometr. 

Před samotným měřením byla zapnuta korekční žárovka v prázdném kulovém integrátoru při 

napětí 230 V a získána hodnota jasu Lkp = 222,99 cd/m
2
, dále do fotometrického integrátoru byl 

umístěn měřicí světelný zdroj s přípravkem pro jeho připojení do sítě a získána hodnota jasu 

Lks = 214,64 cd/m
2
. Druhá hodnota jasu je menší oproti první kvůli neideální odrazivosti 
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světelného zdroje umístěného do integrátoru (lineární zářivka s přípravkem pohltí určitou část 

světla). Tyto hodnoty jasu jsou potřeba vědět pro získání hodnoty světelného toku podle 

vztahu (10.2), ale ještě nutno vědět konstantu fotometrického integrátoru, která je odlišná u 

různých kulových integrátorů, kvůli jejím rozměrům, konstrukci a hlavně odrazně vlastnostem 

barvy. Pro fotometrický integrátor, používány během měření, tato konstanta závislosti světelného 

toku na jasu k je rovna 6,097707 lm·m
2
·cd

-1
 

  
   

   
                                                                           

Jako bylo uvedeno v teoretické části diplomové práce, tak pro spolehlivý provoz lineární 

zářivky je potřeba použít PS pro stabilizaci hoření výboje. Model lineární zářivky SYLVANIA 

Luxline Plus T8 18W/830 nemá ve své konstrukci předřadný systém, proto pro stabilizaci výboje 

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

napájecího proudu, kterou je možné popsat vztahem (10.3). 

 ̅                                                                 

Z vztahu (10.3) 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 nutně použít pro každou hodnotu frekvence individuální 

tlumivky, aby velikost hodnoty proudu neklesala. Ale v tomto měření byly použity jen tři 

tlumivky, s parametry zanesenými do Tab. 10-1. 

Tab. 10-1 Parametry použitích tlumivek 

Tlumivka Nominální 

výkon 

Nominální 

proud 
Odpor 

Indukčnost při 

100 Hz 

Indukčnost při 

1000 Hz 

[W] [A] [Ω] [mH] [mH] 

LAYRTON 20 0,353 69,8 941,2 902 

ZUMTOBEL 36 0,435 39,7 964,4 860 

HELVAR 70 1,001 12,4 625,0 584 

Kde nominální výkon je výkon zářivky pro optimální provoz s určitou tlumivkou. 

10.2 Laboratorní měřeni lineární zářivky 

Během laboratorního měření lineární zářivky byly naměřeny hodnoty proudu I, účiníku 

cosϕ a plného výkonu S při pomoci analyzátoru kvality elektrické energie (Power Quality 

Analyzer), hodnoty jasu L a náhradní teploty chromatičnosti Tc za pomoci kulového integrátoru, 

spektroradiometru a počítače. Měření bylo provedeno pro tři velikosti napětí 220 V, 230 V a 

240 V ze stejných důvodů jako při měření kompaktních zářivek (prozkoumat závislost parametrů 

světelného zdrojů na napětí a prostudovat provoz zářivek v různých státech) a se třemi 

tlumivkami: Layrton (v rozsahu frekvence napájecího proudu 35 až 200 Hz), Zumtobel (50 až 

200 Hz) a Helvar (70 až 200 Hz). 

Naměřené hodnoty uvedeny do Tab. 10-2. a Tab. 10-3. 
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Tab. 10-2 Naměřené hodnoty lineární zářivky SYLVANIA Luxline Plus T8 18W/830 s tlumivkou 

Layrton při napětí 230 V 

f I cosϕ S L Tc 

[Hz] [A] [-] [VA] [cd/m
2
] [K] 

35 0,547 0,42 126,6 251,16 3784 

40 0,457 0,39 104,8 230,24 3770 

45 0,367 0,37 91,56 212,78 3767 

50 0,353 0,36 81,29 195,54 3762 

55 0,317 0,36 73,05 186,19 3757 

60 0,292 0,35 67,16 175,36 3757 

70 0,250 0,34 57,50 156,77 3760 

80 0,218 0,33 50,29 141,39 3767 

90 0,195 0,33 44,85 128,75 3772 

100 0,175 0,32 40,19 118,03 3779 

120 0,145 0,32 33,44 101,03 3789 

140 0,126 0,31 29,91 87,73 3797 

160 0,11 0,31 25,55 76,39 3810 

180 0,10 0,30 22,67 67,83 3818 

200 0,09 0,29 20,52 61,57 3825 

Tab. 10-3 Naměřené hodnoty lineární zářivky SYLVANIA Luxline Plus T8 18W s tlumivkou 

Layrton při napětí 240 V a 220 V 

 U = 240 V U = 220 V 

f I cosϕ S L Tc I cosϕ S L Tc 

[Hz] [A] [-] [VA] [cd/m
2
] [K] [A] [-] [VA] [cd/m

2
] [K] 

35 0,61 0,43 140,0 261,74 3791 0,51 0,43 114 232,04 3781 

40 0,48 0,40 114,5 237,92 3778 0,43 0,41 95,05 221,09 3770 

45 0,42 0,38 92,62 221,39 3767 0,38 0,4 83,06 205,95 3764 

50 0,37 0,37 82,16 206,38 3761 0,34 0,39 73,64 192,22 3761 

55 0,34 0,36 73,78 193,36 3756 0,30 0,38 66,51 179,90 3760 

60 0,31 0,35 67,25 181,93 3762 0,28 0,38 60,6 169,16 3760 

70 0,27 0,34 58,17 162,61 3765 0,24 0,36 52,26 150,28 3769 

80 0,23 0,33 50,70 147,26 3767 0,211 0,35 45,98 135,26 3773 

90 0,21 0,32 45,15 134,26 3771 0,185 0,35 40,79 123,58 3776 

100 0,18 0,32 40,41 123,13 3777 0,166 0,35 36,46 112,25 3785 

120 0,15 0,31 33,42 106,23 3785 0,144 0,34 30,34 94,41 3801 

140 0,13 0,30 29,12 92,76 3794 0,12 0,33 26,26 81,63 3810 

160 0,12 0,29 25,37 81,64 3801 0,10 0,32 22,99 72,15 3816 

180 0,10 0,29 22,64 72,29 3813 0,09 0,32 20,57 64,13 3823 

200 0,09 0,28 20,52 65,26 3820 0,08 0,31 18,66 58,05 3829 
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Z naměřených hodnot proudu a frekvence napájecího proudu byl sestrojen graf závislosti 

proudu na frekvenci při různých velikostech napětí s používáním tlumivky Layrton a uveden na 

Obr. 10-3. Grafické závislosti na frekvenci by mohly být sestrojeny dle logaritmické osy, ale 

v diplomové práci jsou grafy pro měření lineární zářivky sestrojeny s obyčejnou osou pro lepší 

názornost a pochopitelnost obrázků. Na tomto obrázku je vidět, že charakter křivek závislosti 

proudu na frekvenci se nemění při napájení ze sítě s různým napětím, ale mění se jejich hodnoty 

(při napájení ze sítě s větším napětím jsou hodnoty proudu také větší podle Ohmova zákona). 

Velký pokles proudu se dá vysvětlit velkým růstem impedance tlumivky při zvyšování frekvence 

napájecího proudu. Například, při uvažování činného odporu za konstantní, při frekvenci 

napájecího proudu 100 Hz impedance tlumivky je rovna (595,478∟83,27°) Ω a při frekvenci 

1000 Hz impedance vzrůstá na hodnotu (5667,863∟89,29°) Ω dle vztahu (10.3). 

 

Obr. 10-3 Grafické zobrazení závislosti proudu lineární zářivky na frekvenci napájecího proudu 

při různých velikostech napětí s používáním tlumivky Layrton 
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Z naměřených hodnot plného výkonu a účiníku byly spočteny hodnoty činného výkonu dle 

vztahu (10.4) a jalového výkonu dle vztahu (10.5) a z hodnot jasu byly získány hodnoty 

světelného toku dle vztahu (10.2), všechny vypočtené hodnoty při měření s tlumivkou Layrton 

uvedeny do Tab. 10-4. 

                                                                             

                                                                        

Tab. 10-4 Vypočtené parametry lineární zářivky SYLVANIA Luxline Plus T8 18W/830 

s tlumivkou Layrton 

 U = 230 V U = 240 V U = 220 V 

f P Q Ф Mz P Q Ф Mz P Q Ф Mz 

[Hz] [W] [var] [lm] [lm/W] [W] [var] [lm] [lm/W] [W] [var] [lm] [lm/W] 

35 53,17 114,9 1591 29,92 60,20 126,4 1658 27,54 49,02 102,9 1470 29,99 

40 40,87 96,5 1459 35,69 45,80 104,9 1507 32,91 38,97 86,7 1401 35,94 

45 33,88 85,1 1348 39,79 35,20 85,7 1402 39,85 33,22 76,1 1305 39,27 

50 29,26 75,8 1239 42,33 30,40 76,3 1307 43,01 28,72 67,8 1218 42,40 

55 27,03 67,9 1179 43,64 26,56 68,8 1225 46,12 25,27 61,5 1140 45,09 

60 23,71 62,8 1111 46,86 23,54 63,0 1153 48,96 23,03 56,1 1072 46,54 

70 19,72 54,0 993 50,35 19,78 54,7 1030 52,08 18,81 48,8 952 50,60 

80 16,60 47,5 896 53,97 16,73 47,9 933 55,76 16,09 43,1 857 53,24 

90 14,80 42,3 816 55,11 14,45 42,8 851 58,87 14,28 38,2 783 54,84 

100 12,86 38,1 748 58,14 12,93 38,3 780 60,32 12,76 34,2 711 55,72 

120 10,70 31,7 640 59,81 10,36 31,8 673 64,96 10,32 28,5 598 57,98 

140 9,27 28,4 556 59,94 8,74 27,8 588 67,27 8,67 24,8 517 59,67 

160 7,92 24,3 484 61,10 7,36 24,3 517 70,30 7,36 21,8 457 62,13 

180 6,80 21,6 430 63,18 6,57 21,7 458 69,75 6,58 19,5 406 61,72 

200 5,95 19,6 390 65,54 5,75 19,7 413 71,95 5,78 17,7 368 63,57 

Příklad vypočtu pro řádek s frekvencí 50 Hz a velikost napětí 230 V: 

                               

                                                        

  
   

   
     

      

      
                               

   
 

 
 

       

     
       [

  

 
]  

Z naměřených hodnot zdánlivého výkonu a vypočtených hodnot činného a jalového výkonů 

byly sestrojeny grafy závislosti zdánlivého, činného a jalových výkonů při napájení lineární 

zářivky napětím 230 V a uvedeny na Obr. 10-4. Na obrázku je vidět velký spad všech třech druhu 
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výkonů, kvůli spadu velikosti proudu s růstem frekvence. Grafy pro velikosti napětí 240 a 220 V 

sestrojeny nebyly kvůli tomu, že jsou velmi podobné grafům s napětím 230 V. Při napájení 

napětím 240 V všechny druhy výkonů jsou vyšší než při napětí 230 V a při napájení napětím 

230 V jsou výkony větší než při hodnotě napětí 220 V. 

 

 

Obr. 10-4 Grafické zobrazení závislosti zdánlivého, činného a jalového výkonů lineární zářivky 

na frekvenci napájecího proudu při velikosti napětí 230 V s používáním tlumivky Layrton 

Z naměřených hodnot účiníku byl sestrojen graf závislosti účiníku lineární zářivky na 

frekvenci napájecího proudu a tento graf je uveden na Obr. 10-5. Z něj vyplývá, že účiník při 

vzrůstající frekvence klesá. Pro tento děj jsou dvě vysvětlení: prvním je, že s růstem frekvence se 

mění charakter zátěže (tlumivky); druhým je, že změna fyzikálních jevů ve výboji není lineární u 

zářivky. Účiník je poměr činného výkonu k zdánlivému, což znamená, že vzrůstání jalového 

výkonu vede ke snižování účiníku. Část jalového výkonu roste se vzrůstající frekvencí, kvůli 

zvětšení reaktance tlumivky. 
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Obr. 10-5 Grafické zobrazení závislosti účiníků lineární zářivky na frekvenci napájecího proudu 

při různých velikostech napětí s používáním tlumivky Layrton 

Také byl sestrojen graf závislosti světelného toku na frekvenci napájecího proudu a 

zobrazen na Obr. 10-6, na kterém je dobře vidět pokles světelného toku se vzrůstajícími 

hodnotami frekvence. Křivky této závislosti mají stejnou formu a liší se číslovými hodnotami, při 

provozu s větším napětím je světelný tok také větší kvůli vyšším hodnotám proudu a tím i jasu 

(viz. Obr. 10-3). 

 

Obr. 10-6 Grafické zobrazení závislosti světelného toku lineární zářivky na frekvenci napájecího 

proudu při různých velikostech napětí s používáním tlumivky Layrton 
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Po změření závislosti světelného toku a činného výkonu na frekvenci a výpočtu měrného 

výkonu bylo možné sestrojit graf závislosti měrného výkonu na frekvenci napájecího proudu, 

který je uveden na Obr. 10-7. Na tomto obrázku je vidět že při malých frekvencích napájecího 

proudu (pod 50 Hz) je měrný výkon větší při fungování s nejnižším napětím (220 V), pak se 

zvyšováním frekvence se tento rozdíl zmenšuje. Kolem hodnoty frekvence 50 Hz jsou velikosti 

měrného výkonu velmi blízké, s rozdílem méně než 2 %. Ale při velikostech frekvence 

napájecího proudu nad 50 Hz se účinnost přeměny elektrické energie do světelné stává nejlepší 

při provozu s nejvyšším napětím (240 V). Růst měrného výkonu při poklesu jak světelného toku, 

tak i činného výkonu, se dá vysvětlit přímo úměrnou závislostí měrného výkonu na světelném 

toku a nepřímo úměrnou závislostí na činném výkonu světelného zdroje – z Tab. 10-2 až  

Tab. 10-4 a z Obr. 10-3 a Obr. 10-4 je vidět že pokles světelného toku je pomalejší než u činného 

výkonu, a to vede ke zvětšení měrného výkonu. 

 

Obr. 10-7 Grafické zobrazení závislosti měrného výkonu lineární zářivky na frekvenci napájecího 

proudu při různých velikostech napětí s použitím tlumivky Layrton 

Poslední závislostí, která byla graficky zpracována je závislost náhradní teploty 

chromatičnosti na frekvenci napájecího proudu (viz. Obr. 10-8). Na tomto obrázku je možné 

vidět změnu náhradní teploty chromatičnosti při měření se třemi různými hodnotami napětí. 

Křivky pro všechny velikosti napětí klesají do hodnoty frekvence asi 60 Hz a pak začínají 

vzrůstat, přičemž při provozu s nejnižším napětím náhradní teplota chromatičnosti na této oblasti 

má největší hodnotu. Vysvětlením tohoto jevu je velká závislost náhradní teploty chromatičnosti 

luminoforu.  
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Obr. 10-8 Grafické zobrazení závislosti náhradní teploty chromatičnosti lineární zářivky na 

frekvenci napájecího proudu při různých velikostech napětí s použitím tlumivky Layrton 

Stejným způsobem bylo provedeno měření i s tlumivkami Zumtobel a Helvar, s jedním 

rozdílem – v jiných rozsazích frekvencí napájecího proudu. Byla zvětšena minimální hodnota 

frekvence, aby nedošlo k velkým proudům a tím k poškození přístrojů nebo světelného zdroje. 

Byly naměřeny a vypočteny hodnoty elektrických a světelných parametrů pro měření 

lineární zářivky s tlumivkami Zumtobel a Helvar, jako indukčními předřadníky, při napájení do 

sítě s napětím 230 V uvedeny do Tab. 10-5 a Tab. 10-6. Při napájení napětím 240 a 220 V 

naměřené a vypočtené hodnoty uvedeny v Příloze A a Příloze B. 

Tab. 10-5 Naměřené a vypočtené parametry lineární zářivky SYLVANIA Luxline Plus T8 

18W/830 s tlumivkou Helvar při napětí 230 V 

f I cosϕ S L Tc P Ф Mz 

[Hz] [A] [-] [VA] [cd/m
2
] [K] [W] [lm] [lm/W] 

70 0,700 0,18 161,8 289,59 3809 29,12 1834,53 62,99 

80 0,605 0,18 140,2 271,22 3793 25,24 1718,16 68,08 

90 0,535 0,18 123,7 254,48 3782 22,27 1612,11 72,40 

100 0,477 0,17 109,8 239,34 3772 18,67 1516,20 81,23 

120 0,393 0,17 90,53 212,95 3767 15,39 1349,02 87,66 

140 0,333 0,16 77,23 192,49 3765 12,36 1219,41 98,68 

160 0,290 0,16 66,61 174,22 3770 10,66 1103,67 103,56 

180 0,255 0,15 58,65 157,8 3776 8,80 999,65 113,63 

200 0,226 0,14 52,73 144,6 3781 7,38 916,03 124,09 
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Tab. 10-6 Naměřené a vypočtené parametry lineární zářivky SYLVANIA Luxline Plus T8 

18W/830 s tlumivkou Zumtobel při napětí 230 V 

f I cosϕ S L Tc P Ф Mz 

[Hz] [A] [-] [VA] [cd/m
2
] [K] [W] [lm] [lm/W] 

50 0,513 0,28 118,1 244,41 3781 33,07 1548,32 46,82 

55 0,456 0,28 103,3 229,75 3770 28,92 1455,45 50,32 

60 0,407 0,27 92,49 216,10 3766 24,97 1368,98 54,82 

70 0,343 0,26 77,40 193,23 3760 20,12 1224,10 60,83 

80 0,296 0,26 66,71 174,60 3762 17,34 1106,08 63,77 

90 0,261 0,25 59,29 157,83 3770 14,82 999,84 67,45 

100 0,234 0,25 52,56 147,57 3771 13,14 934,84 71,14 

120 0,187 0,24 42,93 124,01 3782 10,30 785,59 76,25 

140 0,157 0,24 36,84 107,9 3792 8,84 683,54 77,31 

160 0,137 0,23 31,84 94,92 3799 7,32 601,31 82,11 

180 0,118 0,22 27,97 84,08 3805 6,15 532,64 86,56 

200 0,106 0,21 25,11 75,03 3816 5,27 475,31 90,14 

 

Obr. 10-9 Grafické zobrazení závislosti měrného výkonu na frekvenci napájecího proudu při 

napětí 240 V s použitím různých tlumivek 
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Jedním z nejdůležitějších parametrů světelného zdroje je měrný výkon. Při stabilizaci 

výboje lineární zářivky různými tlumivkami se tento parametr se velmi mění. Na Obr. 10-9 byl 

sestrojen graf závislosti měrného výkonu na frekvenci napájecího proudu. Z tohoto grafu je vidět 

velký růst měrného výkonu u tlumivky Helvar až do hodnoty 135 lm/W, co je velmi dobrá 

účinnost přeměny elektrické energie na světelnou (obvykle u lineárních zářivek měrný výkon je 

v rozsahu 50 až 110 lm/W). Ale tohoto měrného výkonu lineární zářivka SYLVANIA Luxline 

Plus T8 18W dosahuje při velmi malém proudu a zároveň i malým příkonem, menším než 10 W 

a také s malou hodnotou světelného toku. 

 

Obr. 10-10 Grafické zobrazení závislosti proudu lineární zářivky na frekvenci napájecího proudu 

při napětí 230 V s používáním různých tlumivek 

Po měření s rozdílnými tlumivkami byl sestrojen graf závislostí proudu na frekvenci 

napájecího proudu (viz. Obr. 10-10), na kterém jsou tři křivky, každá odpovídající měření s 

jednotlivou tlumivkou. Tyto křivky proudu klesají kvůli nestálé impedanci tlumivek. A to je 

největší nevýhoda této metody, protože pro získání přesných hodnot a závislostí světelných a 

elektrických parametrů je potřeba použít vlastní tlumivku pro každou hodnotu frekvence. Na 

Obr. 10-10 je fialová přímka, která odpovídá jmenovitému proudu lineární zářivky a tato hodnota 

je rovna 0,37 A (viz. Tab. 10-7) dle datového listu od výrobce. Což znamená, že za pomoci 

tlumivky Layrton 20W bylo nutné provést měření při frekvenci napájecího proudu asi 48 Hz, za 

pomoci tlumivky Zumtobel 36W změřit parametry při frekvenci asi 65 Hz, a s pomocí tlumivky 

Helvar 70 W – frekvence 127 Hz. Pro hledání nových tlumivek pro určité hodnoty frekvence není 
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možné přesně získat parametry těchto tlumivek kvůli složitým jevům jak v lineární zářivce, tak i 

v tlumivkách, či parametrům měnících se při změně frekvence. Pro tyto účely by bylo možné 

použít metodu interpolace pouze při podmínce zanedbání vlastní impedance lineární zářivky, 

která je nekonstantní. Ale v tomto případě proud zářivky závisí ne na jednom parametru 

tlumivky, ale na několika, což velmi zhoršuje přesnost tohoto způsobu a zvětšuje jeho složitost. 

Tab. 10-7 Parametry lineární zářivky SYLVANIA Luxline Plus T8 18W/830 dle měření a 

katalogového listu [30] 

 
I f Tc P Ф Mz x y Tc 

[A] [Hz] [K] [W] [lm] [lm/W] [-] [-] [K] 

LAYRTON 0,37 48 3763 30 1298 41 0,3916 0,3846 3770 

ZUMTOBEL 0,37 65 3763 22 1296 57 0,3923 0,3855 3760 

HELVAR 0,37 127 3766 14 1284 93 0,3918 0,3847 3765 

Katalogový list 0,37 - 3000 18 1350 75 0,4400 0,4030 3000 

Hodnoty z katalogového listu (viz. literatura [30]) jsou uvedeny po provozu lineární 

zářivky 100 hodin, při dlouhé době provozu se světelné parametry výbojového světelného zdroje 

zhoršují, například po době 20 tisíc hodin měrný výkon této zářivky klesá přibližně o 20 %, a 

světelný tok asi o 11 %. Hodnoty, při použití tlumivek pro stabilizaci hoření výboje v zářivce, 

jsou uvedeny s podmínkou udržení proudu o velikosti asi 0,37 A a napětí sítě 230 V. Tyto 

hodnoty byly získány přibližně podle tabulek a grafických zobrazení, proto mají pouze 

informativní charakter. Podle Tab. 10-7 světelný tok je v době měření menší, než je uvedeno 

v katalogovém listu, o 5 %. Vysvětlit tento rozdíl je možné nedodržením podmínek měření 

(například teploty stěn lineární zářivky) nebo tím že byl změřen starý světelný zdroj nebo chybou 

měření. Měrný výkon při měření s tlumivkami Layrton a Zumtobel je mnohem menší, než je 

uvedeno v katalogovém listu, kvůli velkému příkonu při měření. Účinnost přeměny elektrické 

energie ve světelnou při měření s tlumivkou Helvar je větší než napsáno v katalogovém listu, 

kvůli činnému výkonu, který klesal pod nominální příkon 18W. 

Při porovnání barevných vlastností světla naměřených hodnot lineární zářivky s hodnotami 

podle její katalogového listu je vidět rozdíl jak ve vyzařovaném spektru, tak i v teplotě 

chromatičnosti. Odlišují se hodnoty trichromatických souřadnic x a y z katalogového listu a 

získané při měření. Na Obr. 10-12 je vidět že měřený světelný zdroj má větší náhradní teplotu 

chromatičnosti a menší jas (jas je přímo úměrný trichromatické složce Y) než uvedeno v datovém 

listu. Také na Obr. 10-11 jsou dvě spektra – naměřená (vykreslen modrou čarou podle Tab. 0-5 a 

Tab. 0-6 v Příloze C) a z katalogového listu. Tyto dvě spektra jsou velmi podobná, ale mají 

rozlišné hodnoty při vlnových délkách 435 a 545 nm, naměřené spektrum má špičku menší 

velikosti při vlnové délce 435 nm a vyšší špičku při vlnové délce 545 nm. Rozdíl těchto 

barevných vlastnosti může byt důsledkem závislosti vyzařování na teplotě a odlišným fyzikálním 

dějům v plynu zářivky při různých hodnotách frekvence napájecího proudu, může to být i chybou 

spektroradiometru. 
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Obr. 10-11 Grafické zobrazení naměřeného spektra (sestrojený graf) a spektru z datového listu 

(barevný obrázek v pravém vrchním rohu) lineární zářivky SYLVANIA Luxline Plus 

T8 18W/830 [30] 

 

Obr. 10-12 Kolorimetrický trojúhelník lineární zářivky lineární zářivky SYLVANIA Luxline Plus 
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11 ZÁVĚR 
Cílem diplomové práce bylo zjistit vliv frekvence napájecího proudu na technické a 

světelné parametry výbojových světelných zdrojů. 

 Byla proto potřeba nejprve prostudovat fyzikální základy výboje v plynech, proč vzniká, 

jak dlouho trvá, a co se děje s atomy a molekulami ve výboji. Také bylo popsáno, že existuje 

několik druhů výbojů, byl popsán rozdíl mezi nimi a uvedeny účely používání těchto výbojů v 

praxi. Jedním z účelů je používání doutnavého výboje ve výbojových světelných zdrojích. 

Pak byly popsány dva typy předřadných systémů - indukční a elektronické. Byly uvedeny 

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

elektronického předřadníku v porovnání s indukčním předřadným systémem, a téměř všechny 

tyto výhody jsou spojeny s tím, že elektronický předřadný systém pracuje s vysokofrekvenčním 

proudem. Z toho vyplývá, že elektronické předřadníky jsou výhodnější než indukční nejen v 

základních parametrech, ale také mají celou řadu dalších funkcí, například stmívání, z čehož lze 

usuzovat, že indukční předřadný systém je reliktem minulosti a budoucnost patří využívání 

elektronických předřadných systémů.  

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

současné době. Bylo popsáno jejich fungování, jejich hlavní charakteristiky jako jsou měrný 

výkon, světelný tok, index podání barev a náhradní 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.  

Byla provedena simulace fyzikálních dějů výbojek dle zjednodušeného fyzikálního modelu, 

která popisuje změnu vodivosti dráhy výboje světelného zdroje. Graficky byly sestrojeny průběhy 

elektrických parametrů (elektrického proudu, napětí na výbojce a příkonu) na čase. Kromě toho 

byly vymodelovány dynamické voltampérové charakteristiky vysokotlaké rtuťové výbojky při 

různých frekvencích napájecího proudu pomocí použití indukčních předřadných systémů pro 

stabilizaci hoření výboje. Získané údaje se shodují s teoretickými předpoklady dějů ve výbojkách, 

což potvrzuje správnost použité metody. Při modelování dynamických charakteristik výbojky při 

frekvenci nad 100 Hz světelný zdroj už nestíhal sledovat změny procházejícího proudu změnou 

svých vnitřních dynamických parametrů. Při dalším zvýšení frekvence výbojka začala vykazovat 

lineárnějších charakter svého vnitřního dynamického odporu a vodivosti, co teoreticky umožňuje 

dostat dynamickou voltampérovou charakteristiku s tvarem přímky, kvůli ustálené hodnotě 

vodivosti a s tím i odporu dráhy výboje. Ustálená vodivost světelného zdroje měla pozitivní vliv 

na elektrické parametry nejen výbojky, ale i napájecí sítě. 

Před laboratorním měřením byl vytvořen přípravek pro měření lineární zářivky. Jeho 

základním účelem bylo udělat měření spolehlivým, bezpečným a pohodlným. Kvůli tomu, že byl 
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použit kulový integrátor, laboratorní přípravek byl vytvořen ze světlých dílů tak, aby snížil svůj 

vliv na chybu měření. 

V praktické části byly provedeny dva druhy laboratorních měření. Zvláštně byly změřeny 

kompaktní a lineární zářivky kvůli rozdílným vlastnostem jejich konstrukce. Kompaktní zářivky 

mají v své konstrukci EPS, které mění vstupní elektrické parametry včetně frekvence. Proto 

nebylo možné prozkoumat závislost fungování světelného zdroje na frekvenci napájecího proudu, 

ale byl prostudován vliv frekvence napájecího proudu na elektronický předřadník. Během 

laboratorního měření se podařilo zvětšit světelný tok o 10 %, ale při trojnásobném zvětšení 

elektrického proudu při napájecí frekvenci 2000 Hz, co zvětšuje příkon toho světelného zdroje, a 

tím i snižuje jeho měrný výkon a pravděpodobně i dobu života kompaktní zářivky. Z toho lze 

usoudit, že EPS mění vstupní elektrické parametry na optimální pro nejefektivnější provoz 

světelného zdroje, a odchylky frekvence síťového napětí mají negativní vliv na fungování jak 

předřadného systému, tak i kompaktní zářivky. 

Dalším krokem bylo provést laboratorní měření lineární zářivky. Pro stabilizaci výboje byl 

používán indukční předřadný systém, což komplikovalo toto měření. Bylo to způsobeno 

závislostí impedance tlumivky na frekvenci napájecího proudu, a s tím potřebou ve velkém počtu 

tlumivek pro různé hodnoty frekvence. Toto nebylo možné dosáhnout, proto byly provedeny 

měření jen s třemi různými tlumivkami. Pro každou tlumivku byly změřeny závislosti proudu, 

zdánlivého výkonu, účiníku, jasu a náhradní teploty chromatičnosti na frekvence napájecího 

proudu, a z těchto hodnot byly vypočten činný a jalový výkon, světelný tok a měrný výkon. 

Všechny naměřené a vypočtené hodnoty byly zobrazeny graficky a následně popsány. Velikosti 

proudu, výkonu, účiníku a světelného toku klesaly se vzrůstající frekvencí dle jejich závislostí na 

impedanci a proudu. Ale měrný výkon a náhradní teplota chromatičnosti naopak vzrůstaly, což 

znamená, že růst frekvence proudu má pozitivní vliv na světelné parametry zářivky. Také byly 

popsány možnosti zlepšení této metody a porovnány získané parametry s parametry 

z katalogového listu. Je patrné, že při provozu této lineární zářivky při několika desítkách až 

stovkách kilohertzů s použitím elektronického předřadného systému, má lepší světelně-technické 

parametry. Také byly porovnány naměřená spektra a barevné vlastnosti s hodnotami 

z katalogového listu a tyto parametry byly částečně odlišné. Z toho lze usoudit, že metoda 

laboratorního měření nemusela být nepřesná nebo potřebné hodnoty nebyly získány kvůli tomu, 

že měření byly provedeny na nižších hodnotách než v katalogovém listu. 

Fungování výbojových světelných zdroje při velkých frekvencích napájecího proudu má 

pozitivní vliv na její světelně-technické vlastnosti. To se děje díky stabilizaci vodivosti dráhy 

výboje a neschopnosti plynu měnit své vlastnosti ve velmi malém okamžiku času. 
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PŘÍLOHA A 

Tab. 0-1 Naměřené a vypočtené parametry lineární zářivky SYLVANIA Luxline Plus T8 18W/830 

s tlumivkou Zumtobel při napětí 240 V 

f I cosϕ S L Tc P Ф Mz 

[Hz] [A] [-] [VA] [cd/m
2
] [K] [W] [lm] [lm/W] 

50 0,557 0,27 133,1 239,82 3782 35,94 1519,24 42,28 

55 0,482 0,27 115,0 235,80 3775 31,05 1493,77 48,11 

60 0,433 0,26 102,8 223,27 3769 26,73 1414,40 52,92 

70 0,359 0,25 85,76 199,91 3762 21,44 1266,41 59,07 

80 0,307 0,25 73,83 179,74 3766 18,46 1138,64 61,69 

90 0,270 0,24 65,32 162,67 3772 15,68 1030,50 65,73 

100 0,239 0,24 57,95 149,51 3775 13,91 947,13 68,10 

120 0,195 0,23 47,38 128,90 3781 10,90 816,57 74,93 

140 0,166 0,22 40,51 112,46 3790 8,91 712,43 79,94 

160 0,143 0,21 34,95 99,15 3797 7,34 628,11 85,58 

180 0,125 0,20 30,84 87,96 3802 6,17 557,22 90,34 

200 0,112 0,19 27,80 78,17 3814 5,28 495,20 93,75 

 

Tab. 0-2 Naměřené a vypočtené parametry lineární zářivky SYLVANIA Luxline Plus T8 18W/830 

s tlumivkou Zumtobel při napětí 220 V 

f I cosϕ S L Tc P Ф Mz 

[Hz] [A] [-] [VA] [cd/m
2
] [K] [W] [lm] [lm/W] 

50 0,478 0,30 104,9 220,95 3778 31,47 1399,70 44,48 

55 0,424 0,29 92,51 218,42 3770 26,83 1383,67 51,58 

60 0,383 0,29 83,01 206,61 3767 24,07 1308,86 54,37 

70 0,320 0,28 70,06 185,04 3763 19,62 1172,21 59,76 

80 0,275 0,27 60,45 167,01 3763 16,32 1058,00 64,82 

90 0,242 0,27 53,52 151,90 3768 14,45 962,27 66,59 

100 0,215 0,27 47,62 138,73 3772 12,86 878,84 68,35 

120 0,177 0,26 38,95 119,12 3781 10,13 754,62 74,52 

140 0,149 0,25 33,20 103,21 3793 8,30 653,83 78,77 

160 0,128 0,245 28,71 90,15 3799 7,03 571,09 81,19 

180 0,113 0,235 25,42 79,72 3807 5,97 505,02 84,54 

200 0,100 0,23 22,86 71,61 3815 5,26 453,64 86,28 
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PŘÍLOHA B 

Tab. 0-3 Naměřené a vypočtené parametry lineární zářivky SYLVANIA Luxline Plus T8 18W/830 

s tlumivkou Helvar při napětí 240 V 

f I cosϕ S L Tc P Ф Mz 

[Hz] [A] [-] [VA] [cd/m
2
] [K] [W] [lm] [lm/W] 

70 0,737 0,17 177,3 292,87 3810 27,70 1855,31 66,97 

80 0,636 0,17 153,3 277,69 3801 24,02 1759,14 73,25 

90 0,562 0,17 135,7 260,98 3786 21,32 1653,29 77,55 

100 0,501 0,16 120,6 246,08 3776 18,93 1558,90 82,35 

120 0,413 0,16 95,35 220,23 3766 14,68 1395,14 95,05 

140 0,351 0,15 84,67 199,4 3764 12,60 1263,18 100,25 

160 0,303 0,14 73,03 179,06 3771 10,29 1134,33 110,29 

180 0,268 0,13 64,32 164,96 3770 8,53 1045,01 122,52 

200 0,239 0,12 57,89 149,04 3782 7,18 944,160 131,49 

 

Tab. 0-4 Naměřené a vypočtené parametry lineární zářivky SYLVANIA Luxline Plus T8 18W/830 

s tlumivkou Helvar při napětí 220 V 

f I cosϕ S L Tc P Ф Mz 

[Hz] [A] [-] [VA] [cd/m
2
] [K] [W] [lm] [lm/W] 

70 0,663 0,19 145,8 276,34 3795 1750,59 63,19 27,70 

80 0,573 0,19 126,4 263,65 3787 1670,20 69,55 24,02 

90 0,507 0,19 112,2 247,29 3778 1566,56 73,49 21,32 

100 0,453 0,19 99,63 232,53 3768 1473,06 77,82 18,93 

120 0,373 0,18 81,54 205,60 3768 1302,46 88,74 14,68 

140 0,314 0,18 70,00 184,31 3768 1167,59 92,67 12,60 

160 0,274 0,17 60,50 167,41 3770 1060,53 103,11 10,29 

180 0,241 0,16 53,31 153,40 3772 971,78 113,93 8,53 

200 0,215 0,15 47,87 138,98 3782 880,43 122,61 7,18 
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PŘÍLOHA C 
Tab. 0-5 Spektrální rozložení lineární zářivky v rozsahu vlnových délek 380 až 584 nm 

SYLVANIA Luxline Plus T8 18W/830 s tlumivkou Layrton při napětí 230 V 

λ, nm % λ, nm % λ, nm % λ, nm % λ, nm % 

380 0,46 421 1,98 462 6,42 503 3,63 544 98,32 

381 0,44 422 2,27 463 6,26 504 3,20 545 99,44 

382 0,59 423 2,50 464 6,09 505 2,88 546 83,24 

383 0,59 424 2,78 465 5,92 506 2,65 547 63,69 

384 0,56 425 3,10 466 5,81 507 2,49 548 43,58 

385 0,06 426 3,43 467 5,64 508 2,41 549 29,22 

386 0,14 427 3,88 468 5,48 509 2,34 550 25,20 

387 0,06 428 4,21 469 5,30 510 2,32 551 22,35 

388 0,09 429 4,65 470 5,12 511 2,29 552 18,88 

389 0,22 430 5,41 471 4,99 512 2,25 553 15,14 

390 0,17 431 6,65 472 4,84 513 2,22 554 11,06 

391 0,00 432 8,49 473 4,79 514 2,17 555 7,04 

392 0,00 433 11,68 474 4,63 515 2,11 556 4,42 

393 0,13 434 19,72 475 4,51 516 2,04 557 3,13 

394 0,00 435 31,84 476 4,42 517 1,99 558 2,48 

395 0,11 436 37,26 477 4,37 518 1,90 559 2,07 

396 0,00 437 34,47 478 4,41 519 1,82 560 1,83 

397 0,06 438 23,24 479 4,54 520 1,75 561 1,64 

398 0,15 439 12,96 480 4,85 521 1,69 562 1,51 

399 0,39 440 9,16 481 5,56 522 1,63 563 1,37 

400 0,82 441 8,10 482 6,87 523 1,56 564 1,23 

401 1,47 442 8,16 483 8,83 524 1,53 565 1,12 

402 2,39 443 8,21 484 11,68 525 1,49 566 1,02 

403 4,99 444 8,32 485 14,80 526 1,46 567 1,01 

404 9,44 445 8,38 486 17,60 527 1,46 568 1,02 

405 11,56 446 8,38 487 19,33 528 1,44 569 1,02 

406 9,55 447 8,38 488 19,83 529 1,45 570 1,03 

407 6,26 448 8,38 489 19,27 530 1,45 571 1,12 

408 2,30 449 8,32 490 18,27 531 1,65 572 1,28 

409 1,09 450 8,32 491 17,09 532 2,13 573 1,58 

410 0,94 451 8,16 492 15,70 533 2,55 574 2,06 

411 0,75 452 8,04 493 14,47 534 2,94 575 3,62 

412 0,77 453 7,99 494 13,18 535 3,41 576 5,70 

413 0,87 454 7,82 495 12,01 536 4,40 577 7,54 

414 0,98 455 7,65 496 11,01 537 6,87 578 10,50 

415 1,14 456 7,49 497 10,17 538 11,01 579 12,46 

416 1,26 457 7,32 498 9,11 539 17,49 580 14,08 

417 1,35 458 7,15 499 7,77 540 29,33 581 15,81 

418 1,51 459 6,93 500 6,37 541 50,61 582 17,60 

419 1,64 460 6,76 501 5,11 542 73,18 583 19,39 

420 1,79 461 6,65 502 4,23 543 89,39 584 20,34 
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Tab. 0-6 Spektrální rozložení lineární zářivky v rozsahu vlnových délek 585 až 780 nm 

SYLVANIA Luxline Plus T8 18W/830 s tlumivkou Layrton při napětí 230 V 

λ, nm % λ, nm % λ, nm % λ, nm % λ, nm % 

585 20,89 624 14,58 663 3,12 702 0,96 741 0,42 

586 22,51 625 13,07 664 2,96 703 1,47 742 0,49 

587 23,41 626 11,79 665 2,65 704 2,55 743 0,49 

588 23,07 627 11,06 666 2,37 705 4,29 744 0,45 

589 20,34 628 11,45 667 2,26 706 6,48 745 0,37 

590 16,37 629 13,24 668 2,26 707 8,44 746 0,34 

591 15,08 630 15,20 669 2,20 708 9,39 747 0,31 

592 14,97 631 15,53 670 2,04 709 9,16 748 0,31 

593 14,08 632 12,96 671 1,91 710 8,10 749 0,28 

594 12,07 633 8,99 672 1,80 711 7,43 750 0,22 

595 8,99 634 5,47 673 1,71 712 6,82 751 0,23 

596 6,93 635 3,32 674 1,66 713 5,55 752 0,23 

597 6,70 636 2,53 675 1,64 714 3,83 753 0,24 

598 7,54 637 2,20 676 1,67 715 2,11 754 0,15 

599 8,21 638 1,98 677 1,77 716 0,90 755 0,20 

600 8,04 639 1,86 678 1,85 717 0,52 756 0,24 

601 6,76 640 1,82 679 2,00 718 0,41 757 0,56 

602 5,34 641 1,87 680 1,98 719 0,42 758 1,29 

603 4,41 642 1,96 681 1,93 720 0,36 759 2,15 

604 4,13 643 2,08 682 1,78 721 0,37 760 2,47 

605 4,59 644 2,22 683 1,65 722 0,37 761 2,08 

606 5,81 645 2,28 684 1,60 723 0,36 762 1,22 

607 8,88 646 2,36 685 1,79 724 0,35 763 0,39 

608 18,77 647 2,63 686 2,21 725 0,34 764 0,25 

609 43,07 648 3,19 687 2,68 726 0,31 765 0,24 

610 71,51 649 3,86 688 2,79 727 0,34 766 0,21 

611 96,65 650 4,53 689 2,46 728 0,31 767 0,31 

612 100,00 651 4,77 690 1,93 729 0,32 768 0,44 

613 83,24 652 4,31 691 1,65 730 0,30 769 0,52 

614 60,34 653 3,64 692 1,65 731 0,31 770 0,53 

615 41,01 654 2,79 693 1,91 732 0,30 771 0,42 

616 29,50 655 2,33 694 1,97 733 0,26 772 0,40 

617 22,46 656 2,06 695 1,64 734 0,22 773 0,30 

618 19,05 657 1,82 696 1,21 735 0,23 774 0,28 

619 18,38 658 1,77 697 0,76 736 0,22 775 0,22 

620 18,83 659 1,79 698 0,58 737 0,22 776 0,18 

621 18,77 660 2,05 699 0,56 738 0,21 777 0,18 

622 17,82 661 2,46 700 0,60 739 0,26 778 0,14 

623 16,31 662 2,91 701 0,74 740 0,31 779 0,22 

        780 0,23 
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