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Abstrakt

Tato práce pojednává o problematice měření časového průběhu zapínacího proudu halogenové 
žárovky a realizaci tohoto měření s využitím prostředí LabVIEW. Porovnává rovněž výsledky měření  
provedených  pomocí  měřící  karty a  pomocí  digitálního  osciloskopu.  Dále  pojednává  o  důvodech 
předčasného ukončení života halogenových žárovek a možnostech jeho prodloužení při praktických 
aplikacích. Součástí práce je měření a porovnání zapínacího proudu halogenové žárovky v zapojení 
bez obvodu plynulého náběhu a s tímto obvodem.

Abstract

This thesis deals with problems related to measurement of inrush current in halogen lamps and 
implementation of such measurement using LabVIEW environment.  It  compares the measurement 
results achieved using a measuring card and a digital oscilloscope. It also discusses the reasons for 
early termination of the halogen lightbulbs' life and the ways of its extension in practical applications. 
The  thesis  contains  measurement  and  comparison  of  the  inrush  current  in  halogen  lightbulbs  in 
situations when a smooth transition circuit is used and when it is not.
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1 Úvod

1 Úvod
Žárovky jsou jednoduché a velmi levné světelné zdroje, jejichž objev je tradičně připisován T. A.  

Edisonovi. Ačkoli je dnes snaha nahradit žárovky úspornějšími zdroji světla s menší spotřebou a vyšší  
účinností  přeměny  elektrické  energie  na  energii  světelnou,  zůstávají  nepřekonatelné  v  několika 
parametrech.  Navzdory  neustálému  zdokonalování  alternativních  světelných  zdrojů  stále  platí,  že 
žárovkové světlo je nejpříjemnější pro lidské oko a pro vnímání barev. Žárovkové světlo má ze všech 
umělých zdrojů světla nejvyšší index podání barev Ra = 100, jelikož vyzařované spektrum je plynulé 
a bez viditelných výkyvů či podstatných náznaků spektrální selekce ve viditelné oblasti spektra.

Obr. 1.1 ukazuje rozdíl mezi barevným spektrem wolframové žárovky a kompaktní zářivky. Ve 
spektru světla kompaktní zářivky vidíme zřetelné výpadky některých barev zatímco spektrum žárovky 
je plynulé v celé viditelné části. Tyto snímky byly pořízeny prostým rozkladem světla na kompaktním 
disku (CD).

Obr. 1.1 – Porovnání spektra žárovky (nahoře) a zářivky [1]

Na druhou stranu však mají žárovky podstatné nevýhody, zejména pak malou účinnost přeměny 
elektrické  energie  na  energii  světelnou  a  střední  dobu  životnosti  jen  cca  1000  h  (u  žárovek 
obyčejných), která je při reálném použití ještě snižována každým jejím zapnutím. Jejich životnost také 
výrazně ovlivňuje provoz při napětí vyšším než jmenovitém.

Snižování životnosti žárovek počtem zapínacích cyklů je dáno tím, že při zapnutí teče žárovkou 
několikanásobně vyšší  proud než  jmenovitý a  tak dochází  k  prudké  změně  teploty vlákna.  Tento 
zapínací proud je možno omezit a tím praktickou životnost  žárovky prodloužit.  Hlavními cíli  této  
práce jsou průběh tohoto zapínacího proudu korektně změřit,  navrhnout a vyrobit  obvod pro jeho 
omezení a provést porovnávací měření zapínacího proudu halogenové žárovky s tímto omezovačem 
a bez něj. 
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2  Teoretická část

2.1 Obecný popis žárovky

2.1.1 Princip činnosti

Žárovka je světelný zdroj využívající fyzikálních principů ohřevu látky průchodem elektrického  
proudu  a  emise  záření  z  povrchu  látky  s  teplotou  vyšší  než  termodynamická  nula.  Průchodem 
elektrického proudu vodivým vláknem žárovky dochází k jeho zahřívání a tím k uvolňování energie ve 
formě elektromagnetického záření  z jeho povrchu.  Tato vyzařovaná energie pokrývá vlnové délky 
v rozsahu překrývajícím spektrum viditelného světla, zejména v infračervené oblasti, a proto žárovku 
vnímáme také jako tepelný zdroj.

Při pohledu na graf intenzity vyzařování černého tělesa a vlnových délek záření v závislosti na 
teplotě tělesa (obr. 2.1) je vidět jednak s rostoucí teplotou posun ke kratším vlnovým délkám, což je 
Wienův posunovací zákon, ale také Stefan-Boltzmannův zákon, který říká, že intenzita vyzařování  
roste se čtvrtou mocninou termodynamické teploty tělesa

M = σ⋅T 4 , (2.1)

kde M je intenzita vyzařování (W·m-2), σ je Stefan-Boltzmannova konstanta 5,67·10-8 W·m-2·K-4 a T je 
termodynamická teplota (K).  Stefan-Boltzmannův zákon v podstatě  říká to,  že  s  rostoucí  teplotou 
tělesa je množství vyzářené energie vyšší.

Obr. 2.1 – Záření černého tělesa [2]
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2  Teoretická část

Vlnová délka záření o maximální hodnotě λmax  je dána Wienovým posunovacím zákonem.

λmax =
2,898⋅10−3

T
(2.2)

kde  λmax (m) je vlnová délka s největší intenzitou vyzařování a T je termodynamická teplota (K).

2.1.2  Mechanické provedení žárovek

Základem mechanické konstrukce žárovky je vyčerpaná, respektive u žárovek s výkony nad 15 W 
inertním plynem naplněná, skleněná baňka. Uvnitř této baňky je vlákno, které je tvořeno vodivým 
materiálem. Vlákno je drženo držáky, které jsou zataveny do skleněné stopky. Ve stopce jsou zataveny 
také přívodní vodiče k vláknu. Přívodní vodiče jsou vně baňky připojeny do patice. Ta může být podle  
určení žárovky šroubovací (například E27), zasouvací (například G4) nebo bajonetová (např. B22). 
Baňka žárovky může být i jiného než standardního kulatého tvaru, může být i lineární (R7s). Obr. 2.2 
ukazuje příklady provedení žárovek.

Obr. 2.2 – Ukázky provedení žárovek [3]

2.1.3 Materiály pro konstrukci žárovek

Držáky vlákna i přívody jsou z molybdenu, který má spolu s wolframem nejvýhodnější vlastnosti 
pro zátavy do skla, zejména pak součinitel teplotní roztažnosti [4].

Pro materiál vlákna žárovek je teoreticky možné použít jakýkoli vodič.  U prvních žárovek se 
používalo uhlíkové vlákno (zuhelnatělý bambus). Uhlíkové vlákno mělo na rozdíl od vláken kovových 
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záporný teplotní koeficient odporu. Byly zkoušeny a používány různé kovy, například platina, tantal,  
chrom, iridium, rhodium, ruthenium, osmium, molybden [5]. Bylo potřeba najít materiál, který má 
dostatečně vysokou teplotu tání, aby jej bylo možno žhavit na co nejvyšší teplotu. Zároveň to musel  
být  materiál  takový,  aby při  této  teplotě  nedocházelo  k  nadměrnému rozprašování  či  odpařování  
vlákna. Mimo to, materiál musí být snadno opracovatelný do tvaru stočeného vlákna a nesmí být příliš 
drahý. Kupříkladu platina a rhodium jsou velmi drahé kovy, jejich cena převyšuje cenu zlata [6].

Slibným materiálem se jevil tantal. Je dobře opracovatelný a jeho cena není vysoká. Později však 
byl nahrazen wolframem, který je, pro použití jako vlákno žárovky, ještě výhodnější. Tantalové vlákno 
je, vzhledem k o 400 K nižší teplotě tání proti wolframu, možno žhavit na nižší teplotu a tak spektrum 
tantalových žárovek obsahuje méně kratších vlnových délek, a tím je jejich světlo proti  žárovkám 
s wolframovým  vláknem  výrazně  červenější.  Účinnost  přeměny  elektrické  energie  na  energii 
světelnou je také u tantalových žárovek nižší. Tantalová žárovka vyzáří více energie v infračervené 
oblasti spektra, teplota chromatičnosti je nižší.

Obr. 2.3 – Detail wolframového vlákna [7]

Dnes  se  pro  materiál  vlákna  používá  výhradně  wolfram.  Vlákno  žárovky  je  vinuto  tenkým 
wolframovým drátem, šroubovitě stočeným do spirály (obr. 2.3).  Tímto způsobem vinutí vlákna je 
možno dosáhnout malých rozměrů žárovky. Odpařování vlákna wolframu lze snížit, a tak prodloužit  
jeho životnost, dopováním čistého wolframu příměsí draslíku, křemíku nebo oxidy hliníku [5].
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2.2 Halogenové žárovky
Halogenové žárovky představují  zdokonalenou variantu původní  obyčejné žárovky proti  které 

mají řadu výhod.

2.2.1 Výhody halogenových žárovek

Halogenové žárovky, na rozdíl od žárovek obyčejných, mají průměrnou životnost 4000 – 5000 h, 
bez usazování  wolframu na  vnitřním povrchu baňky a  tím bez  poklesu  světelného toku po  dobu 
životnosti. Umožňují vlákno žhavit na vyšší teplotu. Vzhledem k tomu, že se zvyšováním teploty roste 
světelný tok, je tímto dosaženo efektivnější přeměny elektrické energie na viditelné světlo. Spektrum 
halogenové žárovky obsahuje více kratších vlnových délek a světlo se tak jeví více bílé (obr.  2.4). 
Teplota chromatičnosti nepřežhavené halogenové žárovky se pohybuje v rozmezí hodnot 2900 až 3100 
K,  u  speciálních  přežhavených typů,  ovšem za cenu velmi  krátké  životnosti  (jen  okolo 15 h),  až 
3400 K [8].

Běžná žárovka má teplotu chromatičnosti jen okolo 2500 K při střední době života, jak již bylo 
řečeno v úvodu, 1000 h.

Obr. 2.4 – Srovnání teploty chromatičnosti různých světelných zdrojů [9]

2.2.2 Nevýhody halogenových žárovek

Halogenové žárovky mají proti žárovkám obyčejným také drobné nevýhody. Jsou jimi především 
emise záření v UV oblasti, nutnost opatrné manipulace bez dotyku skla žárovky rukou a mírně vyšší  
cena. 

Emise záření v UV oblasti jsou dány posuvem emitovaného záření směrem ke kratším vlnovým 
délkám proti žárovkám obyčejným. Okraj vyzářeného spektra tak zasahuje do UV oblasti. Navíc se 
zde promítá fakt, že z důvodu vyšších provozních teplot není použito pro konstrukci baňky klasické  
sklo (kap. 2.2.4), které by tvořilo přirozený UV filtr. UV záření, kromě poškozování zraku, způsobuje 
také  žloutnutí  plastových  krytů  světlometů  automobilů,  případně  i  poškozuje  barvy  nasvícených 
předmětů. Proto musí být halogenová žárovka kryta obyčejným sklem a nebo musí být pro výrobu 
baňky použito tvrdé sklo či sklo křemičité se speciálními přísadami (UV Stop žárovky) [8].
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Žárovky lze z principu činnosti stmívat. U halogenových žárovek je stmívání, to je provoz při  
nižší hodnotě, resp. nižší efektivní hodnotě, napájecího napětí s menším dosaženým světelným tokem 
rovněž možný,  z  důvodu neprobíhajícího wolfram-halogenového cyklu  při  nižších teplotách  (kap.  
2.2.3) však dochází k většímu opotřebení vlákna rozprašováním, a proto je tento režim provozu pro 
halogenové žárovky nevhodný.

I přes tyto drobné nevýhody jsou ale halogenové žárovky,  vzhledem k naprosto převažujícím 
kladným vlastnostem proti žárovkám obyčejným, výhodnější. 

2.2.3 Princip činnosti halogenové žárovky

Halogenová  žárovka  pracuje  podobně  jako  žárovka  obyčejná,  tedy  průchodem  elektrického 
proudu  dochází  k  ohřevu  vlákna  a  emisi  fotonů.  Mimo  to  se  zde  uplatňuje  wolfram-halogenový 
cyklus,  který způsobuje  návrat  odpařených atomů wolframu zpět  na  vlákno a  tím zabraňuje  jeho 
usazování na vnitřní stěně baňky a ztenčování vlákna.

Obr. 2.5 – Wolfram-halogenový cyklus [10]

Wolfram-halogenovým cyklem nazýváme jev při  kterém se odpařené atomy wolframu slučují 
v blízkosti stěny baňky, při teplotě nižší než 1700 K, s halogenem, v baňce obsaženým, na příslušný 
halogenid wolframu. Tento halogenid vlivem rozložení teplotního pole prostupuje do blízkosti vlákna, 
kde se vlivem vyšší teploty opět rozpadá na halogen a wolfram, který se pak usazuje zpět na vlákno 
(obr. 2.5) [8].
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2.2.4 Mechanická konstrukce halogenových žárovek

Na  rozdíl  od  žárovky  běžné  konstrukce  je  baňka  halogenové  žárovky  vždy  válcová  nebo 
výjimečně sférická, podstatně menších rozměrů. Místo vakuového zátavu (s kontakty) je nazýváno 
stisk. Podle toho jak jsou kontakty rozmístěny mohou být halogenové žárovky takzvaně jednostiskové, 
v případě všech přívodů na jedné straně baňky, a nebo v případě zátavu kontaktů na obou stranách  
válcové baňky, dvoustiskové (obr. 2.6).

Obr. 2.6 – Konstrukce halogenové žárovky [8]

a – dvoustisková, b – jednostisková 
1 – baňka, 2 – wolframové vlákno, 3 – molybdenová fólie, 4 – molybdenový přívod,
5 – podpěrka, 6 – konečky vlákna, 7 – plynná náplň, 8 – odpalek čerpací trubičky,   
9 – kolík, 10 – stisk, 11 – keramická patice                                                                 

U halogenových náhrad konvenčních žárovek s paticí E14 a E27 jde vždy o halogenovou žárovku 
běžných rozměrů zapouzdřenou do vnějšího pláště rozměrů žárovky klasické.

Vzhledem k  vysokým teplotám a  tlakům nelze  pro  konstrukci  halogenových  žárovek  použít  
obyčejné sklo. Pro baňky halogenových žárovek se proto používají speciální skla s velmi vysokým 
obsahem oxidu křemičitého (Vycor), z čistého oxidu křemičitého (křemenné sklo) nebo skla tvrdá, což 
dále umožňuje další zvýšení pracovního tlaku a tím snížení odpařování atomů wolframu z vlákna. 
Vnější  přívod  je  ve  vakuovém  zátavu  spojen  s  molybdenovou  fólií,  případně  u  tvrdých  skel 
s molybdenovým drátovým přívodem.  Fólie  se  používá  u  křemenných  skel  a  u  Vycoru  z  důvodu 
rozdílného činitele teplotní roztažnosti těchto skel a molybdenu. Při použití zátavu s molybdenovou 
fólií je potom wolframové vlákno svými konečky do této fólie uchyceno přímo. U drátových zátavů je 
molybdenový drát veden více do prostoru baňky, kde je na něj přichyceno vlákno.
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2.2.5 Vliv počtu zapínacích cyklů na životnost halogenové žárovky

V průběhu životnosti halogenové žárovky dochází zpravidla k jejímu opětovnému rozsvěcování 
a zhasínání. Provozní teplota vlákna je natolik vysoká, že je materiál vlákna postupně rekrystalizován 
a tím je zvyšována jeho křehkost.  Skokové připojení  jmenovitého napětí  na žárovku je provázeno 
velkým nárazovým proudem, rychlým zahřátím vlákna a jeho rychlou teplotní dilatací. Tento opakující  
se dilatační šok způsobí časem v nejtenčím místě rekrystalizovaného vlákna jeho přerušení [8].

Nárazový proud je dán elektrickým odporem vlákna žárovky ve vypnutém stavu, takzvaně „za 
studena“ a velikostí připojeného elektrického napětí.

Vlákno halogenové žárovky je tvořeno wolframem. Závislost elektrického odporu wolframového 
vlákna  na  teplotě  je  lineární,  s  rostoucí  teplotou  zvětšující  se.  Přesný  elektrický  odpor  vlákna 
halogenové žárovky ve vypnutém stavu zjistíme  měřením,  orientačně,  nicméně s poměrně velkou 
přesností, jej můžeme určit výpočtem (kapitola 3.1.4). Při jmenovitých provozních podmínkách lze 
tento odpor určit ze známého připojeného jmenovitého napětí a známého proudu, vláknem žárovky 
tekoucím. Nárazový proud pak určíme ze známého odporu vlákna za studena, napájecího napětí na 
prázdno a vnitřního odporu zdroje napětí výpočtem. Pro konkrétní výsledky provedeme měření.

2.3 Možnosti omezení nárazového proudu
Nárazový  proud  je  možno  snížit  několika  způsoby.  Vždy  se  ale  jedná  o  nějakou  variantu  

předehřátí vlákna žárovky a tím přiblížení jeho teploty blíže k teplotě pracovní a tím zvětšení jeho 
elektrického odporu a snížení zapínacího proudu. Toto je možné, s přihlédnutím na způsob napájení,  
realizovat zejména

• Snížením velikosti počátečního napájecího napětí

• Omezením velikosti efektivního počátečního napětí

• Pomocí pulsně šířkové modulace napájecího napětí

• Omezením plochy pod křivkou sinusového průběhu napájecího napětí

• Omezením maximální hodnoty napájecího proudu

2.3.1 Snížení velikosti počátečního napájecího napětí

Tato metoda je určena pro stejnosměrným napětím napájené halogenové žárovky malých výkonů, 
například automobilové halogenové žárovky.  Předpokládá se snížení  napájecího napětí  žárovky na 
hodnotu takovou, aby nedocházelo k nárazovému proudu většímu než je jeho jmenovitá hodnota. Tato 
hodnota napětí se poté mění v čase až na jmenovitou hodnotu. Vlákno je takto postupně žhaveno až na 
pracovní teplotu, aniž by docházelo k prudkým změnám jeho délky. Ty jsou pomalejší a nejsou tak 
destruktivní.
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Úskalím této metody je neúčinnost halogenového cyklu před dosažením optimální teploty vlákna, 
při nevhodně zvolených velkých časových konstantách, čímž dochází k jeho většímu rozprašování, 
a naopak malá efektivita použití omezovače při časových konstantách malých.

Jednoduchý obvod této konstrukce může být  založen na principu nabíjení integračního článku 
(obr. 2.7). Tento obvod nechrání vlákno žárovky před přetěžováním nadproudem při vyšším napájecím 
napětí. 

Obr. 2.7 – Jednoduchý omezovač se snížením počátečního napětí

Možnou alternativou tohoto zapojení je potom možnost namísto žárovky zde použít relé a jeho 
spínacím kontaktem zkratovat rezistor zapojený do série se žárovkou. Tento rezistor se potom volí  
o takové hodnotě, aby zapínací proud vláknem žárovky nepřekročil jmenovitou hodnotu. Po sepnutí  
kontaktu relé je tento přidaný odpor vyřazen a vláknem žárovky pak teče proud již bez omezení. Tato 
alternativa má smysl pro žárovky vyšších výkonů. Pro automobilové žárovky je použití relé zbytečné.

2.3.2 Omezení zapínacího proudu pomocí pulsně šířkové modulace

Pulsně šířková modulace (PWM) je způsob kódování nesené analogové informace pomocí signálu 
nabývajícího dvou hodnot – logická 0 a logická 1.  Je to diskrétní  modulace. Analogový signál  je  
zakódován do střídy obdélníkového signálu, poměru doby trvání impulsu a mezery v rámci periody 
(obr. 2.9). Poměr šířky impulsu a šířky mezery je vyjádřen procentuálně v rozmezí 0 – 100 %.

PWM je perspektivní způsob ovládání velikosti efektivního napětí. Velkou výhodou jsou nízké 
ztráty,  protože  řídící  tranzistory  jsou  buďto  plně  uzavřené  nebo  plně  otevřené.  V  kombinaci 
s integračním článkem lze PWM využít jako levný AD převodník [11].

PWM bývá často využíváno při konstrukcích stmívačů. Je to výhodný způsob ovládání světelného 
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toku žárovek (obr. 2.9). Tento princip je možné využít i při realizaci plynulého náběhu (softstartu) pro 
žárovky, avšak jak se ukázalo v úvodním měření (kap. 3.1), ani impulsy široké pouhou 1 μs nezabrání  
překročení jmenovitého proudu vláknem žárovky. Efektivní hodnota proudu bude samozřejmě nižší,  
vlákno žárovky se nezahřeje stejně prudce jako při trvalém připojení jmenovitého napětí a dilatační 
šok nebude tak destruktivní. Ke krátkodobému překročení hodnoty jmenovitého proudu ale dojde.

PWM lze využít jak v obvodech stejnosměrných tak i v obvodech střídavých.

Obr. 2.9 – Princip regulace jasu pomocí pulsně šířkové modulace [12]

2.3.3 Omezení zapínacího proudu pomocí řízeného usměrňovače

Řízené usměrňovače jsou zapojeny jako usměrňovače obyčejné (neřízené)  s  tím rozdílem,  že 
namísto diod jsou jako usměrňovací prvky použity tyristory. Řízený usměrňovač umožní regulovat 
střední  hodnotu usměrněného napětí,  spínáním usměrňovacího tyristoru v určitý čas.  Tento čas  je 
vztažený k době periody napájecího napětí. Střední hodnota usměrněného napětí sinusového průběhu 
je potom rovna součinu střední hodnoty napětí při trvale otevřených usměrňovacích prvcích a cosinu 
úhlu řízení (2.3), což je úhel posunutí sepnutí tyristorů proti úhlu, ve kterém by přirozeně sepnula na 
jejich místě dioda, přičemž platí, že úhel řízení α  (0; π) [13]∊ . V případě jen odporové zátěže řízeného 
usměrňovače  bude  střední  hodnota  napětí  určena  podle  vztahu  2.4  [14],  který  rovněž  platí  pro 
usměrňovače polořízené. Vztahy 2.3 a 2.4 jsou platné pro jednofázové můstkové a dvoufázové uzlové 
usměrňovače. 

U d α = U d0⋅cosα =
p
π Um⋅sin π

p
⋅cosα =

2√2⋅U
π ⋅sin π

2
⋅cosα = 0,9 U⋅cosα (2.3) 

U d α = U d0⋅
1+cos α

2
= 0,9 U ⋅

1+cos α
2

(2.4)
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Řízené (resp. polořízené) usměrňovače s usměrňovaným napětím sinusového průběhu, na rozdíl  
od omezovačů zapínacího proudu na principu PWM, umožní nastavit nejen efektivní velikost napětí 
na žárovce, ale také maximální hodnotu napětí tak aby nedocházelo ani ke krátkodobým proudovým 
špičkám. Toto je dáno tím, že sepneme-li tyristory v čase blížícím se době periody (sinus), hodnota 
amplitudy v čase je podstatně menší než v případě sepnutí v čase poloviny periody. Na druhou stranu, 
při rozběhu s úplným potlačením nadproudu vláknem a v kombinaci s 50 Hz sinusovým napětím je  
efektivní hodnota napětí na žárovce už natolik malá, že žhavení vlákna na provozní teplotu je až příliš 
pomalé, a po tuto dobu je wolfram-halogenový cyklus neúčinný.

Obr. 2.10 – Princip řízeného usměrňovače [15]

2.3.4 Omezení maximální hodnoty napájecího proudu 

Metoda  omezení  maximální  hodnoty napájecího  proudu je  určena  pro  stejnosměrně  napájené 
žárovky.  U  této  metody  je  prováděna  regulace  maximálního  proudu  žárovkou  změnou  jejího 
napájecího napětí, v závislosti na okamžité hodnotě proudu. Vedlejším efektem tohoto omezovače je 
to, že dochází zároveň ke hlídání maximálního proudu žárovkou, což má rovněž pozitivní vliv na její 
životnost, vlákno není přetěžováno nadproudem, který je nejčastější příčinou předčasného ukončení 
života  žárovky  [16].  Dále  odpadá  hledání  optimálních  časových  konstant,  ty  jsou  nastaveny 
automaticky. Obvod, v závislosti na okamžitém proudu, řídí vhodný kompromis mezi příliš krátkou 
a příliš dlouhou časovou konstantou a z nich plynoucích efektů, jak již byly uvedeny v kapitole 3.1.1.

Nevýhodou této metody jsou výkonové ztráty na výkonovém prvku a nutnost použití měřícího 
bočníku v sérii se žárovkou, čímž dochází k dalším výkonovým ztrátám. 

Na obrázku 2.8 je zobrazeno principiální schéma možného řešení proporcionálního stabilizačního 
omezovače proudu.
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Obr. 2.8 – Možné řešení omezovače s proporcionální stabilizací proudu

Obvod pracuje tak, že po připojení napájecího napětí je přivedeno napětí ze stabilizátoru U1 přes  
dělič R8, R13 a Q2 na hradlo MOSFET tranzistoru Q1. Ten je otevřen a zátěží teče proud. Tento proud 
teče přes rezistor R1 na kterém vznikne úbytek napětí, který je přímo úměrný protékajícímu proudu.  
Tento úbytek napětí je zesílen a porovnán s referenčním napětím. V případě, že dojde k převýšení  
nastaveného povoleného proudu,  dojde k většímu otevření  tranzistoru Q2,  snížení  napětí  na  řídící 
elektrodě Q1 a tím snížení proudu zátěží.

2.4 Možnosti měření zapínacího proudu
Zapínací proud halogenové žárovky je možno měřit více způsoby. Každý z těchto způsobů má své 

výhody,  ale i nevýhody. Měření zapínacího proudu můžeme rozdělit na snímání proudu, zachycení  
přechodového děje v čase, jeho vizualizaci a vyhodnocení naměřených parametrů. Při měření rychlých 
dějů také nesmíme zapomenout na kvalitu propojovacích vodičů.

2.4.1 Snímání proudu – Klešťové sondy

 Jedna  z  možností  je  měřit  proud  pomocí  klešťové  sondy.  Klešťové  sondy  mají  výhodu 
v bezztrátovém a bezkontaktním měření proudu protékajícího vodičem vedeným uvnitř, jádrem sondy.  
Na druhou stranu jejich přesnost dosahuje v nejlepších případech 1% a maximální kmitočet měřeného 
proudu je jen do 25 kHz, což, jak se ukázalo při úvodním měření, je nedostačující.

Klešťové sondy bývají konstruovány buďto jako měřící transformátory nebo magnetické obvody 
s Hallovou  sondou,  případně  kombinací  obou základních  konstrukcí.  Sondy na  principu  měřícího 
transformátoru jsou určeny výhradně k měření střídavých proudů. Ačkoli stejnosměrné přechodové 
děje a impulsy je možné jejich pomocí určitým způsobem také měřit, jsou pro tyto průběhy velmi  
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nepřesné.  Proti  tomu Hallovy sondy dokáží  měřit  i  stejnosměrné proudy,  avšak ani  ty nejsou pro 
měření velmi rychlých dějů, vzhledem k maximálnímu udávanému kmitočtu do 5kHz, vhodné.

Možným řešením by mohly být kombinované sondy Honeywell, umožňující měřit proud až do 
150 kHz [17].

2.4.2 Snímání proudu – Měřící bočník

Vhodnější metodou měření proudu při zkoumání rychlých dějů je použít měřící odporový bočník. 
Obecně bývá měřící bočník tvořen rezistorem s velmi malou hodnotou odporu. Protéká-li bočníkem 
elektrický proud  vzniká  na  bočníku  úbytek  napětí,  který je  přímo  úměrný hodnotě  protékajícího 
proudu podle Ohmova zákona (2.5). 

UB = RB⋅ I [V, Ω, A] (2.5)

 Toto napětí již lze změřit velmi přesně. Bočníky, zejména ty které jsou vinuty několika závity 
odporového drátu, vykazují výraznou parazitní (nežádoucí) indukčnost,  která měření rychlých dějů  
určitým  způsobem  ovlivní.  Z  tohoto  důvodu  je  lepší  variantou  použít  nevinutý  měřící  bočník 
(obr. 2.11).

Obr. 2.11 – Ukázka nevinutého měřícího bočníku

Nevýhodou měření elektrického proudu bočníkem je nutnost vložit tento odporový prvek do cesty 
měřeného proudu, čímž vzniká úbytek napětí a s tím související výkonové ztráty.

2.4.3 Zachycení přechodového děje

Samotné měření  můžeme provést  osciloskopem.  Osciloskop zobrazí  průběh napětí,  respektive 
proudu, v čase. Digitální osciloskopy navíc obvykle mají možnost propojení s osobním počítačem 
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nebo možnost přímého ukládání naměřených dat do externího paměťového zařízení. Také z hlediska 
rychlosti měření je osciloskop výhodný. Nevýhodou naopak bývá nízká bitová hloubka převodníku. 
Nejčastěji jsou digitální osciloskopy konstruovány jen s osmibitovým AD převodníkem. Pro zobrazení 
průběhu je  osmibitové rozlišení  dostačující,  avšak z  pohledu přesné analýzy a  srovnávání  měření 
s teoretickými předpoklady limitující. 

Jiná  možnost  je  použít  virtuální  měřící  přístroj  v  osobním počítači  a  AD  vícebitový rychlý 
převodník.  Tato  možnost  je  především z  důvodu  12  až  24  bitového  rozlišení,  podle  konkrétního 
převodníku, oproti osciloskopu výhodnější. Nevýhodou je proti osciloskopu pomalejší snímání.

2.4.4 Propojovací vodiče

Vodiče k propojení měřené soustavy musí být dostatečně dimenzované a vzhledem k očekávané 
rychlosti nárůstu proudu musí mít co nejvíce minimalizovanou vlastní indukčnost, aby nedocházelo ke 
zkreslení měření. Vodiče nesmí tvořit smyčky. Musí být vedeny oba póly souběžně, dvojlinkou nebo 
lépe v kroucených párech. Měřící vodiče je výhodné vyrobit z reproduktorových kabelů z bezkyslíkaté 
mědi. Mají dostatečný průřez, čímž je zabezpečena minimalizace ztrát na měřícím vedení.
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3.1 Úvodní měření, získání parametrů přechodového děje
Toto měření bylo realizováno za účelem zjištění vstupních údajů pro návrh měření hlavního. Od 

měření bylo očekáváno, že bude zjištěna velikost proudové špičky a čas jejího dosažení. Také bylo  
zjištěno chování průběhu zapínacího proudu při napájení laboratorním zdrojem s proudovou ochranou 
a také, jak proudovou špičku ovlivní předřazená indukčnost.

3.1.1 Použité pomůcky a přístroje

• Laboratorní zdroj Diametral P230R51D

• Oddělovací transformátor 230 V / 230 V

• Akumulátor Fukawa 12 V / 9 Ah

• R bočník 0,01Ω (30A / 0,3 V)

• Halogenová žárovka Osram 12 V / 20 W, GU4 

• Tlumivka 14,3 mH, R = 2,085 Ω

• Osciloskop Agilent MSO6012A 

• Stolní multimetr Agilent 34401A

• Multimetr Agilent U1253B

3.1.2 Schéma zapojení měřícího obvodu

Obr. 3.1 – Zapojení měřícího obvodu
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3.1.3 Popis měření

Byla  provedena  tři  měření.  Při  prvním měření  byl,  jako  zdroj  stejnosměrného  napětí,  použit 
laboratorní zdroj, u druhého a třetího měření byl jako zdroj použit 12 V akumulátor. Při třetím měření 
byla do série se žárovkou zapojena tlumivka.

Byl měřen proud žárovkou, pomocí bočníku RB, a napětí na žárovce. Cílem měření bylo získat 
bližší představu o časových parametrech přechodového děje a hodnotě proudové špičky za různých  
podmínek.

3.1.4 Teoretické předpoklady

Proud vláknem žárovky v ustáleném stavu, při  provozní teplotě vlákna,  můžeme vypočítat  ze 
jmenovitých hodnot napětí a výkonu. U žárovky 12 V / 20 W bude proud vláknem roven 1,66 A. 
Odpor vlákna za provozu potom bude 7,2 Ω. Při obvykle udávaném teplotním součiniteli wolframu 
4,5 [10-3 K-1] a teplotě vlákna za provozu, předpokládaných  3000 K při jmenovitých hodnotách, bude 
odpor vlákna při teplotě 20 °C, podle vztahu (3.1), přibližně 13,18 krát menší, a tedy zapínací proud 
při 20 °C bude 13,18 krát vyšší. Při rozsahu možných teplot vlákna za provozu v rozsahu 2900 K až 
3100 K se bude tento koeficient pohybovat v rozsahu 12,73 až 13,63.

R = R0 (1 + α⋅ΔΘ) [Ω, Ω, 10-3 K-1, K]

KR = 1 + α⋅ΔΘ (3.1)

KR = 1 + 0,0045⋅2706,85 = 13,18

Odpor  vlákna  za  studena  při  výše  uvedených  podmínkách  tedy bude  0,546  Ω.  Pro  výpočet 
maximální hodnoty zapínacího proudu je potřeba znát vnitřní odpor zdroje. Vnitřní odpor zdroje byl 
zjištěn na základě změření napětí zdroje naprázdno a při zatížení. Při zatížení byl změřen proud, který 
zátěží teče. Pro tato měření byly použity výše uvedené multimetry. Vnitřní odpor byl pak vypočten  
podle vztahu 3.2. Jako zátěž byla použita měřená žárovka. 

Ri =
U0−UZ

I Z

(3.2)

Ri =
U 0−UZ

I Z

=
12,07−12,019

1,667
= 0,0306  Ω
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Maximální hodnota zapínacího proudu byla vypočtena 

I max =
U 0

Ri+RB+RŽ

=
12,07

0,0306 + 0,01 + 0,546
= 20,576  A .

3.1.5 První měření – měření s laboratorním zdrojem

Naměřené  hodnoty  jsou  velmi  zkresleny,  pravděpodobně  odskokem  mechanického  spínacího 
kontaktu, v prvních 5 μs a reakcí proudové pojistky v 75. μs po připojení napájecího napětí. Ukazatel 
proudu na zdroji  zobrazoval  hodnotu 1,67 A, což odpovídá vypočtenému pracovnímu proudu,  ale 
osciloskopický záznam ukazuje ustálenou hodnotu proudu rovnu 4 A. Toto je způsobeno tím, že je 
zachycen děj  v čase  jen do T0 +  180  μs,  kdy byla  hodnota  proudu žárovkou větší  než nastavená 
proudová ochrana 4 A.  Zdánlivě ustálená  hodnota  je  tedy proudovou ochranou povolená hodnota 
maximální. Pro správné změření bylo třeba nastavit delší čas snímání.

Proudová špička dosahuje 15,5 A, proud ale přesahuje hodnotu 10 A jen po dobu 10 μs, přičemž 
po 96% tohoto času je menší než 13 A. Po 75. μs je proud snížen na 4 A.

3.2 – Proud a napětí žárovky při měření s laboratorním zdrojem
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Obr. 3.3 – Detail počátku přechodového děje

3.1.6 Druhé měření – měření s akumulátorem

Pokles proudu po první špičce 20,65 A ve 2. μs je pravděpodobně způsoben odskokem kontaktu 
při sepnutí. Tato první špička způsobí částečné předehřátí vlákna žárovky a zvýšení jeho elektrického 
odporu. Po odskoku kontaktu dojde k jeho mírnému ochlazení. Po opětovném připojení kontaktu teče 
vláknem proud, který dosáhne druhé špičky, ale už menší, o hodnotě 19,71 A v 11. μs. První špička 
dosáhla  větší  hodnoty než vypočtených 20,576 A,  což může  být  způsobeno rušením souvisejícím 
s odskokem  kontaktu.  Hodnota  skutečné  špičky  bude  pravděpodobně  ležet  mezi  špičkou  první 
a druhou, budeme uvažovat výslednou hodnotu, ležící v polovině tohoto intervalu, tedy 20,18 A.

Ze strmosti nárůstu proudu můžeme určit vlastní indukčnost měřené soustavy. Podle vztahu 3.3.  
máme strmost 20,65 A za 2 μs. To odpovídá 10,325·106 A·s-1.

L =
U
I d

(3.3)

L =
U
I d

=
12,07

10325000
= 1,169 μH
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Obr. 3.4 – Proud a napětí na žárovce při měření s akumulátorem

Obr. 3.5 – Proud a napětí na žárovce při měření s akumulátorem – detail počátku děje
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3.1.7 Třetí měření – měření s akumulátorem a tlumivkou

Předřazená tlumivka způsobila pozvolnější nárůst proudu, čímž dochází k pomalejšímu zahřívání 
vlákna žárovky. To má za následek to, že proudová špička nedosáhne hodnot, jako v případě měření  
bez tlumivky. Stejně jako v předchozích dvou případech je vidět přechodový jev způsobený odskokem 
kontaktu. Špička dosahuje hodnoty 4 A a k ustálení  na jmenovitou hodnotu proud klesne po čase 
200 ms.

Reálná část impedance tlumivky nebyla změřena, ale byla uvedena hodnota 2,085 Ω. To znamená, 
že pokud bychom namísto tlumivky zapojili jen rezistor, maximální proud by byl omezen na

I max =
U 0

R I+RB+R+RŽ

=
12,07

0,0306 + 0,01 + 2,085 + 0,546
= 4,518  A .

V ustáleném stavu je změřená průměrná hodnota proudu rovna 1,478 A. Vezmeme-li v úvahu 
činný odpor předřazené tlumivky, měl by mít ustálený proud hodnotu

Iust =
U 0

R i+RB+R+RŽ

=
12,07

0,0306 + 0,01 + 2,085 + 7,2
= 1,294  A

Tento nesoulad vypočtené a  změřené  hodnoty ustáleného proudu může  být  způsoben chybou 
měření. Nebyl ověřen odpor vinutí tlumivky a nebylo změřeno napětí akumulátoru nebo alespoň na 
žárovce.  Další  vybití  akumulátoru  by  mělo  na  změřený  proud  opačný  vliv,  byl  by  menší  než 
vypočtených 1,294 A. Pro vysvětlení změření takto vysokého ustáleného proudu by musel být odpor 
vinutí  tlumivky jen 0,638 Ω,  což je  od udané hodnoty 2,085 Ω více  než trojnásobný rozdíl  a  je 
nepravděpodobný. Tlumivka by však mohla mít zkrat mezi závity zhruba ve třetině vinutí. Potom by 
ale byla jiná i její indukčnost.

Osciloskop  Agilent  MSO6012A má,  podle  firemních  specifikací,  osmibitový  AD  převodník, 
a tedy rozlišuje jen 28  = 256 napěťových úrovní, včetně 0. Při rozlišení 50 mV na dílek může být  
maximální  zobrazené  napětí  400 mV,  což  na  použitém měřícím bočníku  odpovídá  40  A proudu. 
Rozlišení proudu na osmibitovém převodníku tedy bude cca 0,1562 A. Sousední hodnoty měření se na 
ose  y  liší  právě  o krok  0,1562  A.  Zjištěnou  metodickou  chybou  při  tomto  měření  byla  změna 
vertikálního  rozsahu  až  po  provedení  měření.  Z  toho  vyplývá,  že  nesoulad  mezi  naměřenou  
a vypočtenou hodnotou ustálené hodnoty proudu můžeme při takovýchto nepřesnostech měření zcela  
zanedbat.

Zvláštní průběh napětí na žárovce po 57. ms byl způsoben výpadkem kontaktu měřícího vodiče. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o kanál v invertovaném módu, nedošlo k pádu zobrazené hodnoty na 
nulu, ale k zapamatování poslední změřené.
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Obr. 3.6 – Proud a napětí na žárovce při měření s akumulátorem a tlumivkou

Obr. 3.7 – Proud a napětí na žárovce při měření s akumulátorem a tlumivkou – počátek přech. děje
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3.1.8 Zhodnocení výsledků měření osciloskopem

Z prvního měření vidíme, že měřící soustavu nemůžeme napájet běžným stabilizovaným zdrojem. 

Pomocí druhého měření se podařilo změřit špičku zapínacího proudu srovnatelnou s vypočtenou 
teoretickou hodnotou. První špička tuto hodnotu převyšuje, toto však, jak již bylo uvedeno v kapitole 
3.1.6,  nejspíš  souvisí  s  rušením vzniklým  při  odskoku  kontaktu.  Projevilo  se  zde  také  zkreslení 
v časové  oblasti,  vlivem  tohoto  odskoku.  Toto  zkreslení  je  možné,  alespoň  částečně,  korigovat 
odečtením času  odskoku  od  odečítaných  časů.  Jelikož  ale  k  tomuto  odskoku  došlo  velmi  blízko 
maximální možné hodnoty a došlo k zahřátí vlákna na vysokou teplotu, není možné přesně stanovit 
potřebný čas pro korekci. Pro další měření bylo vhodné zvážit použití elektronického spínání.

U tohoto měření nebyl zjištěn čas ustálení proudu na jmenovitou hodnotu. Dobu dosažení špičky 
můžeme alespoň přibližně určit mezi 2. a 5. μs. Z toho potom vyplývá, že je vhodné provést sejmutí  
vzorku nejlépe každou mikrosekundu. To by odpovídalo vzorkovací frekvenci 1 MHz. Jelikož se zde 
jedná o sejmutí jednorázového děje, Shannon-Kotělnikův vzorkovací teorém zanedbáme. 

Z třetího měření vyplývá,  že omezení zapínacího proudu tlumivkou vhodné velikosti  je velmi 
účinné a přitom jednoduché. Problémem ovšem je, že tlumivka potřebných parametrů, to je hodnoty 
indukčnosti  a prakticky nulovou reálnou částí  impedance, je fyzikálně neřešitelná. Pokud se těmto 
parametrům  budeme  chtít  alespoň  přiblížit,  bude  tlumivka  dosahovat  velkých,  prakticky 
nepoužitelných, rozměrů. Tlumivka zbytečně velké hodnoty indukčnosti zpomalí rozsvěcení žárovky 
více než je nutné. Při menší než optimální hodnotě indukčnosti zase nebude proudová špička zcela 
eliminována.
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3.2 Návrh metodiky měření pomocí LabVIEW
Z doporučení, vycházejícího z úvodního měření, zvážit možnost použití elektronického spínání 

namísto spínání kontaktního (kapitola 3.1.8), byla tato možnost podrobena krátkému průzkumu. Dále 
bylo navrženo opatření k omezení parazitní indukčnosti měřící soustavy. 

3.2.1 Možnosti bezkontaktního spínání

Původní spínání mechanickým kontaktem se ukázalo jako nepoužitelné. Původní myšlenka použít 
pro spínání tyristor se od počátku soustředila na hledání dostatečně rychlého tyristoru s dostatečným 
povoleným proudem IAK a s, pokud možno, co nejmenšími výkonovými ztrátami. Jako nejvhodnější 
byl vybrán tyristor BT152-400, který je schopen spínat se strmostí 200 A · μs-1, což by v tomto případě 
znamenalo sepnutí v čase okolo 100 ns. Podmínku rychlosti spínání lze splnit. Pokud jde u tohoto 
tyristoru o ztráty, úbytek napětí  UT je v sepnutém stavu 1,4 V při proudu 40 A, což už by měření 
ovlivnilo. Možností eliminace tohoto úbytku napětí  by bylo, při  výpočtech počítat napájecí napětí, 
snížené o tento úbytek. Ztráty na tomto tyristoru by v okamžiku špičky byly cca 15 W.

Tyristorovým spínáním by k  odskoku kontaktu nedošlo a  měření  by nebylo  v časové oblasti 
zkresleno.  Přesto však bylo od myšlenky použití  tyristoru nakonec upuštěno.  Při  spínání  tyristoru 
vzniká rušivý elektromagnetický impuls,  který by se  s  velkou pravděpodobností  přenášel  dále  do 
měřícího řetězce a zkresloval  výsledky měření.  Případná filtrace tohoto rušivého impulsu by opět  
ovlivňovala měření v časové oblasti a navíc by rušení zcela neodstranila.

Jiným způsobem bezkontaktního spínání je použít spínací MOSFET. Parametricky nejvhodnějším 
byl vybrán typ IRF1404, který má v plně otevřeném stavu odpor RDS pouhých 0,004 Ω. Při spínacím 
napětí UGT = 5 V je RDS rovno cca 0,005 Ω, pří UGT(změřené) = 4,3 V je RDS = 0,01 Ω maximálně. Rychlost 
spínání 140 ns pro proud ID = 95 A. Pro ID = 21 A potom bude tr = 31 ns. Tranzistor je potřeba řídit 
klopným obvodem RS, kvůli vyloučení chyb mechanického kontaktu. Spínací napětí bylo počítáno jen 
5 V z důvodu použití rychlejší TTL-S nebo TTL-F logiky. 

Obvod 74S00 se vyznačuje vysokou spotřebou ve srovnání s typy LS, ALS a rychlými variantami 
CMOS, ale pokud jde o rychlost, dosahuje maximálního zpoždění pouhých 5 ns na hradlo. V případě 
RS obvodu by zpoždění bylo do 10 ns. Jedinou alternativou k obvodu 74S00 jsou obvody 74F00 se 
zpožděním do 6 ns a nízkou spotřebou a 74AS00, který je přibližně dvakrát rychlejší, ale je prakticky 
nesehnatelný. V obvodu je nakonec použit typ 74F00, z důvodu nedostupnosti 74S00. Celková doba 
spínání TTL-S a MOSFET by neměla překročit 43 ns. Měla by tedy být více než dvakrát kratší než  
v případě použití tyristoru BT152-400. Mohlo by se zdát, že rychlost hradel RS obvodu není v tomto 
případě důležitá, protože trigger použitého měřícího přístroje reaguje až na sepnutí výkonové spínací 
součástky,  ale při  použití  pomalých hradel bude i  rychlost  změny logické hodnoty na výstupu RS 
klopného obvodu pomalejší a MOSFET nebude sepnut okamžitě, ale v závislosti na strmosti řídícího 
napětí, čímž by docházelo ke zkreslení měření v časové oblasti.

Jediným problémem řešení s MOSFET, spínaným jen 5 V, je, jak se při měření ukázalo, příliš 
měkký náběh způsobený zpočátku velkým rozdílem napětí UGS a UDS. Bylo by proto nanejvýš vhodné 
zapojení doplnit o zesilovací mezistupeň a MOSFET spínat napětím UGS = 12 V [18].
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3.2.2 Omezení zapínacího proudu

V  kapitole  2.3  byly  ukázány  jednotlivé  základní  principy  omezení  zapínacího  proudu 
halogenových  žárovek.  Pro  účely  měření  byla  použita  stejnosměrně  napájená,  malá,  halogenová 
žárovka 12 V / 20 W. Pro tento typ zapojení a pro účely měření nemá příliš smysl konstruovat zapojení 
s  PWM,  postačí  jednoduchá  konstrukce  jako  na  obrázku  2.7  [19].  Obvod  je  doplněn  o  rezistor 
paralelně  zapojený  ke  kolektoru  a  emitoru  výkonového  tranzistoru  a  o  vybíjecí  obvod  tvořený 
rezistorem a druhým kontaktem vypínače obvodu. Navíc má obvod nastavitelnou časovou konstantu 
z důvodu  provedení  porovnávacího  měření  při  více  nastaveních  časových  konstantách.  Časová 
konstanta je nastavována volbou z 15 kombinací kapacit. Tento způsob volby časové konstanty byl 
upřednostněn  před  jednodušší  změnou  odporu  kvůli  zachování  konstantního  výstupního  napětí 
odporového děliče. Jako výkonový prvek je použit  MOSFET BUZ11. V plně otevřeném stavu by 
ztrátový výkon neměl překročit 0,12 W. 

3.2.3 Omezení parazitní indukčnosti

Při  úvodním  měření  byly  použity  neuspořádané  a  zbytečně  dlouhé  měřící  vodiče  mezi 
akumulátorem, bočníkem a žárovkou. Podle změřené strmosti náběhu proudové špičky byla vypočtena 
parazitní indukčnost soustavy cca 1,169 μH, viz kapitola 3.1.6. Na této parazitní indukčnosti se však 
nezanedbatelnou měrou podílí  sama měřená žárovka,  jejíž indukčnost  byla změřena,  pomocí  RLC 
můstku, okolo 1 μH, z čehož potom vyplývá, že změřená strmost náběhu proudu je této indukčnosti 
odpovídající a není možné ji dále výrazně zvětšit. U tohoto měření se však projevil zákmit kontaktu  
a není tedy jisté, zda jak moc je výpočet přesný. Je tak možné, že indukčnost soustavy s neuspořá-
danými vodiči byla větší. Při změřené indukčnosti vlákna žárovky 1 μH bude strmost 10,325·106 A·s- 1, 
a tedy špička dosáhne maxima ve 2. μs.

Pro měření byly použity jen nezbytně krátké vodiče, které byly navíc vzájemně krouceny, v zájmu 
snížení vlivu rušení. Měřící bočník a žárovka byly umístěny na desku plošného spoje. 

3.2.4 Měřící přípravek

Pro účely měření zapínacího proudu byl navržen a vyroben měřící přípravek. Původní myšlenkou 
bylo, zaměnit chaotické uspořádání zbytečně dlouhých vodičů, za uspořádání více uspořádané, kvůli 
snížení parazitní indukčnosti soustavy a minimalizaci rušení. 

Součástí měřícího přípravku jsou i obvody bezkontaktního spínání obvodu a volitelného softstartu 
s nastavitelnou časovou konstantou. Schéma zapojení měřícího přípravku je na obrázku 3.8 a pohled 
na hotový měřící přípravek na obrázku 3.9. Deska plošného spoje, plán osazení, seznam součástek,  
instrukce k použití a softwarové výstupy jsou pak v příloze.

Obvod je složen ze tří  částí.  Bezkontaktní  spínání,  tvořené obvody U1, U2, tranzistorem Q1, 
rezistory R1 až R3 a spínačem SW1A. U1 je stabilizátor napětí 5 V pro obvod U2, který tvoří klopný 
obvod  RS  pro  vyloučení  zákmitů  kontaktů  spínače  SW1A.  Výstup  RS  obvodu  spíná  výkonový 
MOSFET Q1.
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Obr. 3.8 – Schéma zapojení měřícího přípravku

Druhou  část  tvoří  obvod  plynulého  náběhu,  takzvaný softstart.  Je-li  přepínač  SW2 v  poloze 
softstart a tranzistor Q1 je sepnut, jsou přes odporový dělič R4 a R6 nabíjeny zvolené kondenzátory 
C3 až C6. Napětí kondenzátorů se postupně zvyšuje až na hodnotu danou odporovým děličem R4, R6. 
Po  překročení  prahového  napětí  tranzistoru  Q2  je  tento  postupně  otevírán  a  hodnota  paralelně 
zapojeného  rezistoru  R7  je  snižována  až  na  hodnotu  danou  plně  otevřeným  tranzistorem  Q2, 
cca 0,05 Ω, při řídícím napětí  8,163 V, daném děličem R4, R6. V ideálním případě by měl proud 
žárovkou přibližně kopírovat ustálenou hodnotu proudu 1,67 A až do plného otevření tranzistoru Q2. 
Po sepnutí obvodu je proud žárovkou omezen odporem R7 (8,2 Ω) na maximálně 1,37 A.

Časová konstanta  τ náběhu RC obvodu je  podle  definice  vztažena k  0,632 násobku ustálené 

hodnoty.  Ustálená  hodnota  napětí  pro  řízení  tranzistoru  Q2  je  dána  odporovým děličem 470  kΩ 
a 1 MΩ a je 8,163 V. V čase daném velikostí časové konstanty bude na kondenzátorech napětí 5,159 V. 
Více než 99,3 % napětí bude dosaženo po čase pětinásobku časové konstanty. Typického prahového 
napětí UGS(th) = 3 V je dosaženo přibližně v čase poloviny časové konstanty. Do dosažení prahového 
napětí  zůstává tranzistor Q2 uzavřen a proud žárovkou se uzavírá přes rezistor  R7,  čímž dochází  
k předžhavení  vlákna.  Přesné chování  průběhu proudu tranzistorem se z důvodu velkého rozptylu 
katalogových hodnot jednotlivých kusů tranzistorů určuje obtížně (např. UGS(th)  může nabývat hodnot 
2 až 4 V). 

V případě přepnutí přepínače SW2 do polohy přímý (direct) start je obvod softstartu neaktivní  
a proud ze žárovky je veden přes kontakty 3, 2, přepínače SW2 na kolektor spínacího tranzistoru Q1. 
Po vypnutí obvodu spínačem SW1 do polohy vypnuto je přes jeho kontakty 5 a 6 zapojen rezistor 
1 kΩ  pro  vybití  kondenzátorů.  Kondenzátory  jsou  vybity  za  cca  0,03 s,  při  použití  konfigurace 
s maximální kapacitou, a do příštího zapnutí jsou udržovány ve vybitém stavu.

Výčet  nastavitelných  časových  konstant  ukazuje  tabulka  3.1.  Kondenzátory  a  rezistory  byly 
měřeny multimetrem Benning MM10, kalibrovaným a ověřeným metrologickým střediskem AČR.
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konfigurace 
4 3 2 1

C změřená (μF) τ (s) 5τ (s)

0 0 0 1 0,405 0,131 0,656

0 0 1 0 0,684 0,222 1,109

0 0 1 1 1,089 0,353 1,765

0 1 0 0 1,461 0,474 2,368

0 1 0 1 1,866 0,605 3,024

0 1 1 0 2,145 0,695 3,476

0 1 1 1 2,550 0,827 4,133

1 0 0 0 3,353 1,087 5,434

1 0 0 1 3,758 1,218 6,091

1 0 1 0 4,037 1,309 6,543

1 0 1 1 4,442 1,440 7,199

1 1 0 0 4,814 1,560 7,802

1 1 0 1 5,219 1,692 8,458

1 1 1 0 5,498 1,782 8,911

1 1 1 1 5,903 1,913 9,567

Tab. 3.1 – Konfigurace časových konstant obvodu omezovače zapínacího proudu

Třetí část obvodu je tvořena samotnou hlavní částí, tvořenou měřícím bočníkem R8 a žárovkou. 
Měřící bočník R8 byl vybrán s odporem 0,002 Ω, tedy 5 krát menším než v případě úvodního měření. 
Bočník  ovlivní  maximální  hodnotu  proudu výrazně  méně,  ovšem za  cenu nižšího  napětí  na  jeho 
vývodech. Proudu 20 A bude odpovídat hodnota napětí 0,04 V, což je nepříjemné z hlediska větší 
náchylnosti rušení měření při napěťovém rozsahu příslušné velikosti. Bočník s takto malou hodnotou 
odporu  byl  vybrán  z  důvodu jeho provedení,  měl  by mít  nižší  indukčnost  než  dostupné  bočníky 
0,01 Ω, ve kterých je použit delší kus odporového materiálu, který je z důvodu větší délky tvarován 
zvlněním. Bočník 0,002 Ω má odporový materiál rovný.

Chladící plochy pro výkonové MOSFET měřícího přípravku byly vypočteny (níže), pro BUZ11 
0,17 cm2 a pro IRF1404 jen 0,034 cm2, pro ustálený stav [20].

Při  těchto  plochách  není  nezbytně  nutno  chladiče  na  tranzistory instalovat.  Největší  ztrátové 
výkony  na  obou  MOSFET  vznikají  při  jejich  spínání,  do  poklesu  napětí  mezi  jejich  kolektory 
a emitory. Tyto časy jsou u BUZ11 podle časové konstanty softstartu a u IRF1404 podle doby trvání 
proudové špičky. Pro chlazení tranzistorů byly přesto instalovány alespoň malé chladiče o plochách 
7 cm2. 
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Příklad výpočtu chladící plochy pro tranzistor IRF1404, pro UGT(změřené) = 4,3 V:

Vnitřní tepelný odpor tranzistoru: Rϑ JC = 0,75 °C⋅W−1

Minimální odpor kolektor-emitor: RDSon = 0,01 Ω

Materiálová konstanta hliníku: Cmat = 1

Korekční faktor typu chladící plochy: C kor = 0,43

Teplota okolí: ϑamb = 45  °C

Maximální teplota přechodu (Si): ϑ jctmax = 200  °C

Ustálená hodnota výkonu: P = RDSon⋅ I 2

P = 0,01⋅1,672
= 0,0279  W

Maximální teplota pouzdra: ϑcmax = ϑ jctmax−(Rϑ JC⋅P)

ϑcmax = 200 − (0,75⋅0,0279)= 199,979  °C

Vnější tepelný odpor: Rϑ amb =
ϑcmax−ϑamb

P

Rϑ amb =
199,979 − 45

0,0279
= 5554,803  °C⋅W−1

Plocha chladiče: S =
Cmat⋅C kor⋅760

Rϑamb − Cmat⋅1,73

S =
1⋅0,43⋅760

5554,803 − 1⋅1,73
= 0,034  cm2

Pro tranzistor BUZ11 použijeme hodnoty RDSon = 0,05 Ω a RυJC = 1,67 °C·W-1.
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Obr. 3.9 – Pohled na sestavený měřící přípravek

3.2.5 Volba měřícího přístroje

Úvodní  měření  ukázalo,  že  osciloskop  má  proti  měřícím  kartám  připojitelným  k  počítači  
nevýhodu v jen osmibitové hloubce vertikálního rozlišení. Osciloskop má naopak výhodu v rychlosti 
snímání  až  přes  100 MS · s-1.  Některé  velmi  drahé  osciloskopy  mají  bitovou  hloubku  větší  než 
základních 8 bitů, ale takový přístroj nebyl pro realizaci měření k dispozici. Měřící karty bývají 12 až  
24 bitové, ale mají omezenou rychlost snímání do 2 MS · s-1. Obecně platí, že při použití osmibitového 
osciloskopu je měření více zatíženo kvantizační chybou.  Pokud se použije pomalejší  měřící karta, 
měření bude zkresleno chybou snímání hodnoty proudu, až po proběhnutí maximální hodnoty špičky.  
Tato chyba pak bude větší s pomalejším snímáním, což bylo dále potvrzeno. 

Měření  byla  provedena  pomocí  dostupnější  měřící  karta  NI 6221,  která  je  šestnáctibitová, 
s garantovanou  rychlostí  snímání  250 kS · s-1.  Vzhledem  ke  dvoukanálovému  snímání  však  bylo 
dosaženo vzorkování  polovičního,  tedy 126 kS · s-1,  což odpovídá snímání vzorku měřené veličiny 
každou osmou mikrosekundu. 
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3.3 LabVIEW aplikace
Aplikace  pro  měření  byla  naprogramována  v  prostředí  LabVIEW [21,  22].  Je  složena  ze  tří 

hlavních částí - bloků získání dat, bloků výpočtů parametrů špičky a bloku pro uložení do souboru. Při 
vyhodnocování naměřených výsledků byly zjištěny některé nedostatky této měřící aplikace. Z tohoto 
důvodu byla naprogramována druhá aplikace, která pomohla alespoň některé její nedostatky napravit.

3.3.1 Popis zapojení měřící aplikace

Pro připojení karty byl použit DAQ Assistant. Data jsou snímána v continuous módu. Nastavení 
vzorkovacího kmitočtu je počítáno ze zadaného času snímání a požadovaného počtu samplů. Snímaná 
data jsou rozdělena podle kanálů a vynásobena příslušným převodovým koeficientem, vypočteným při 
kalibraci kanálů před měřením. Data jsou dále sloučena a přivedena do subvi triggeru, porovnávacího 
obvodu pro obsluhu červené LED, signalizující probíhající záznam, a do ukazatele průběhu okamžité 
hodnoty zapínacího proudu typu waveform graph. 

Subvi  triggeru  hlídá  aktuální  velikost  signálu  v  proudovém kanálu,  ukládá  vstupní  signál  do 
paměti,  a  při  překročení  nastavené  hodnoty citlivosti  spouště  uvolní  na  výstup  triggerovaná data. 
Těmto  datům  jsou  předřazena  data  předcházející  okamžiku  spuštění  záznamu  o  počet  samplů,  
definovaných hodnotou nastavení velikosti pretriggeru. Celkový počet samplů na výstupu triggeru je 
dán nastavenou hodnotou počtu požadovaných samplů. Triggerovaná a předřazená data jsou rovněž 
zobrazena indikátorem typu waveform graph.

Za  triggerem je  z  dat  měření  zjištěno  rozlišení  měření  v  čase  (dt),  data  jsou  rozdělena  do 
samostatných  kanálů  a  převedena  na  samostatná  1D  pole.  Pole  prvního  kanálu  je  vedeno  do 
výpočetního  bloku parametrů špičky.  Dále  je,  z  pole  prvního  kanálu,  zjištěna  maximální  hodnota 
proudu v signálu. Z pole druhého kanálu je zjištěn počet samplů v poli a poslední hodnota napětí,  
představující ustálenou hodnotu. Obě pole (prvního i druhého kanálu) jsou opět sloučena a je k nim 
přidána hodnota časového rozlišení dt. Tímto jsou data připravena k uložení do souboru.

Blok výpočtů parametrů špičky počítá, pomocí cyklu for, z průběhu signálu údaje pro posouzení 
účinků nadproudu na vlákno žárovky. Jsou to především střední hodnoty špičky a převýšení, střední 
výkon převýšení a plocha převýšení. Převýšení je počítáno jako proud nad hodnotu odpovídajícího 
proudu při hodnotě ustáleného napětí. Tento jmenovitý proud je vypočten na základě dat ze změřené 
voltampérové charakteristiky, podle vztahů 3.2 až 3.4 v kapitole 3.4.4.

Jednotlivé vypočtené údaje odpovídají následujícím vztahům:

Střední hodnota špičky: I PM =
1
N

⋅∑
n=0

N

I [n] , kde N je počet samplů v převýšení

Střední hodnota převýšení: IOM =
1
N

⋅∑
n=0

N

I [n]−I VA , kde IVA je proud podle VA char.
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Střední hodnota převýšení: POM =
1
N

⋅∑
n=0

N

I 2
[n]

Plocha převýšení: SO = dt ⋅∑
n=0

N

I [n] , kde dt je rozlišení v čase.

Přesnost výpočtů závisí na přesnosti měření napětí ve druhém kanálu. Čelní panel měřící aplikace 
je na obrázku 3.10. Schéma zapojení přístroje je včetně subvi triggeru v příloze.

Obr. 3.10 – Čelní panel měřící aplikace

3.3.2 Nedostatky měřící aplikace

Při vyhodnocování naměřených dat byly zjištěny některé nedostatky měřící aplikace. Předně šlo  
o obtížné vyhodnocení  uložených výsledků,  které byly do souboru ukládány v řádcích namísto ve 
sloupcích. K této chybě došlo omylem, avšak zjištěna byla až po provedení všech měření. 

Druhou chybou se ukázalo vyhodnocování ustálené hodnoty napětí jen z poslední hodnoty v poli. 
Tato  chyba  způsobovala  nepřesnost  ve  výpočtu  předpokládaného  ustáleného  proudu  podle  VA 
charakteristiky a tím vyhodnocení účinků nadproudu na vlákno žárovky.

Třetí  nedostatek vyplýval  z konceptu určování  hodnoty nadproudu,  na základě výpočtu podle 
změřeného ustáleného napětí.  Navíc v souvislosti  s  chybujícím měřením v napěťovém kanálu,  viz 
níže, byly tímto způsobeny velmi nepřesné výpočty vlastností špičky. 

Čtvrtá chyba, jejíž důvod se však nepodařilo objasnit, je výrazné ovlivňování změřené hodnoty 
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stejnosměrného napětí ve 2. kanálu vlivem změny vzorkovací frekvence. Kalibrace obou kanálů byla 
provedena při nastavení snímání 10000 samplů za 0,5 s, tedy pro vzorkovací kmitočet 20 kHz, avšak 
se zvyšováním tohoto kmitočtu docházelo ke snižování hodnoty naměřeného napětí. Toto je obzvlášť 
patrné u měření se snímanými 20, 30 a 40 kS. Pro měření při, kartou maximálně umožněných, 63 kS  
(dvoukanálově) za 0,5 s, byla provedena nová kalibrace napěťového kanálu. Později, v závěru měření, 
však došlo k další, tentokrát opačné, změně velikosti této abnormality, vlivem nastavení delšího času 
snímání, a tím ke znehodnocení některých parametrů zbývajících měření. Přestože byly oba kanály 
zapojeny shodně, k tomuto jevu docházelo jen u kanálu napěťového. Oba kanály byly konfigurovány 
v diferenciálním režimu vstupu.

3.3.3 Popis pomocné aplikace

Vstupem této aplikace je netransponovaný textový soubor, uložený pomocí měřící aplikace. Tento 
původní  soubor  neobsahuje  platnou  časovou  osu,  proto  bude  na  základě  zadaných  údajů,  času 
záznamu a počtu samplů v oblasti pretriggeru, rekonstruována. V nově uloženém souboru bude mít  
časová  osa  počátek  v  okamžiku spuštění  záznamu.  Časové  rozlišení  je  počítáno z  počtu  samplů, 
zjištěných z velikosti pole a z nastaveného času záznamu. Tento čas je potřeba nastavit stejně, jako byl 
nastaven při  měření.  Pokud se  stane,  že  je  nastavena nesprávná velikost  pretriggeru,  v  uloženém 
souboru  nebude  počátek  osy odpovídat  nárůstu  proudu.  V tomto  případě  je  třeba  provést  převod 
souboru znovu, se správně nastavenou hodnotou.

Z bloku transpozice vstupuje pole s daty do obvodu cyklu for, který vypočítává odchylku signálů 
obou kanálů v nule,  pro  případnou korekci,  která  je  volitelná.  Průměrná  hodnota  šumu v  kanálu 
proudu  je  vedena  do  bloku  výpočtů  parametrů  špičky.  Pole  s  daty  je  zároveň  vedeno  do  bloku  
rekonstrukce signálu,  tvořeným cyklem while,  kde  dochází  k  rekonstrukci  časové osy a  případné 
volitelné korekci v nule. Výstupem tohoto bloku jsou data pro uložení do souboru a také samostatná 
pole  jednotlivých,  případně  korigovaných,  kanálů,  která  jsou  vedena  jednak  do  bloků  složení 
a zobrazení waveform signálu a také do bloku výpočtu ustálených hodnot. Proudový kanál je veden 
také  do  bloku  výpočtů  parametrů  špičky,  který  je  proti  tomu  v  měřící  aplikaci  mírně  upraven. 
Parametry špičky nejsou  počítány z  očekávaného  proudu  podle  voltampérové  charakteristiky,  ale  
podle skutečného ustáleného proudu s odečtenou šumovou složkou.

Ustálené  hodnoty  napětí  a  proudu  jsou  počítány  z  posledních  deseti  procent  samplů,  jako 
průměrná hodnota. Správnost výpočtu je zabezpečena tak, že v prvních devadesáti procentech samplů 
jsou  jednotlivé  hodnoty  obou  kanálů  násobeny nulou.  Ve  zbytku  samplů,  ve  kterém se  výpočet 
provádí,  se  pak  hodnoty  násobí  jedničkou.  Pro  správnou  funkci  tohoto  výpočtu  se  předpokládá 
zvolený dostatečně dlouhý čas snímání při měření.

 Výpočet proudu podle voltampérové charakteristiky je stejný, ale jeho výstup je používán jen 
k výpočtu  odchylky  pro  rychlé  posouzení  přesnosti  měření.  Zde  ale  rovněž  záleží  na  správnosti 
změření  napětí.  Špatně  změřené  napětí  způsobí  zobrazení  velké  odchylky,  ačkoli  jinak  je  proud 
změřený  správně.  Indikační  LED  jsou  nastaveny  tak,  že  při  absolutní  hodnotě  rozdílu  ustálené 
a vypočtené hodnoty do jednoho procenta svítí zelená LED.
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Hodnoty  vypočtené  blokem  výpočtů  parametrů  špičky  jsou  zobrazeny,  svázány  do  clusteru  
a přivedeny do  subvi  MkHeader  pro  vytvoření  hlavičky souboru,  ve  které  jsou  uloženy popisky 
příslušných sloupců a tyto vypočtené hodnoty.  Po vytvoření  hlavičky jsou přidána naměřená data 
s rekonstruovanou  časovou  osou.  Soubor  je  uložen  ve  standardním  TSV (Tab-Separated  Values) 
souboru,  vhodném pro otevření v běžném tabulkovém procesoru. Název a cesta souboru zůstávají 
stejné, jako u souboru načteného, mění se jen přípona.

Čelní panel měřící aplikace je na obrázku 3.11, schéma zapojení přístroje v příloze.

Obr. 3.11 – Čelní panel aplikace pro přesné výpočty, rekonstrukci časové osy a konverzi do TSV

3.4 Měření zapínacího proudu
Na  základě  výzkumu  a  vyhodnocených  dat  z  úvodního  měření  osciloskopem byla  navržena 

opatření pro minimalizaci chyb měření, způsobených především odskokem mechanického kontaktu.

 Pro práci s měřící kartou byla použita výše uvedená naprogramovaná měřící aplikace.

3.4.1 Použité pomůcky a přístroje

• Akumulátor Fukawa 12 V / 9 Ah

• Měřící přípravek (kapitola 3.2.4)

• Měřící karta NI 6221 PCI

• Halogenová žárovka Müller Light 12 V / 20 W, 2900 K, G4

• Stolní multimetr Agilent 34401A

• Multimetr Agilent U1253B

38



3 Praktická část

3.4.2 Schéma zapojení měřícího obvodu

Měřící  karta  umožňuje  připojit  na  vstup  napětí  o  hodnotě  maximálně  10  V.  Proto  je  nutné, 
snímané napětí snížit předřazeným odporovým děličem, například s dělícím poměrem 3:2. Připojení 
karty k měřícímu přípravku je na obrázku 3.12.

Obr. 3.12 – Zapojení měřícího obvodu s měřící kartou

3.4.3 Teoretické předpoklady

V kapitole 3.1.4 byl  vypočten odpor vlákna ve vypnutém stavu pomocí teplotního součinitele  
odporu wolframu z hodnoty odporu vlákna při ustáleném proudu při napájení jmenovitým napětím. Při 
předběžném měření byla použita žárovka Osram 12 V / 20 W, GU4, ale nebyla přesně známa teplota 
chromatičnosti.  Byla  předpokládána  teplota  3000  K.  Pro  hlavní  měření  byla  vybrána  žárovka 
s garantovanou teplotou chromatičnosti  2900 K. Proto je potřeba odpor vlákna ve vypnutém stavu 
přepočítat. Teplotní součinitel odporu u wolframu má podle prof. Habela hodnotu 0,0048 K -1 [23], což 
je  jiná  hodnota  než  0,0045  K-1, udávaná  různými  internetovými  zdroji.  Hodnota  odporu  vlákna 
žárovky při pokojové teplotě byla změřena čtyřvodičově, pomocí stolního multimetru Agilent 34401A, 
R20 = 550 Ω, což přibližně odpovídá teplotnímu součiniteli 0,0046 K-1

.

Hodnota  odporu žárovky za provozu,  při  jmenovitém napětí,  byla  vypočtena  ze  změřené VA 
charakteristiky 7,122 Ω (kap. 3.4.4).

KR = 1 + α⋅ΔΘ (3.1)

KR = 1 + 0,0046⋅2606,85 = 12,99
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R20 =
R
K R

=
7,122
12,99

= 0,548  Ω

Odpor vlákna za studena,  při  výše uvedených podmínkách,  tedy bude 0,548 Ω. Dále budeme 
počítat  s  hodnotou změřenou,  550 Ω. Po změření  napětí  zdroje naprázdno a při  zatížení  měřenou 
žárovkou,  spolu s žárovkou protékajícím proudem byl  vypočten vnitřní  odpor  zdroje  a  teoretický 
maximální zapínací proud.

Ri =
U0−UZ

I Z

=
12,549−12,5

1,723
= 0,028  Ω

I Ž(max ) =
U 0

Ri+RB+R ž20

=
12,549

0,028+0,002+0,550
= 21,636  A

Bočník, který je součástí měřícího přípravku, má jmenovitou hodnotu 0,002 Ω. Při měření nehrála 
přesná hodnota bočníku podstatnou roli,  byla provedena kalibrace proudového kanálu v ustáleném 
stavu  pomocí  stolního  multimetru  Agilent  34401A.  Zpětným  výpočtem z  určeného  převodového 
koeficientu vyšel odpor bočníku RB = 2,052·10-3 Ω, jmenovitá hodnota tedy byla potvrzena. 

3.4.4 Voltampérová charakteristika použité žárovky

Pro přesnější výpočty a pro vyhodnocení výsledků měření byla změřena voltampérová charakte-
ristika použité žárovky.  Při  jmenovitém napětí  12 V byl  změřen proud 1,684 A. Odpor vlákna za 
provozu, při jmenovitém napětí, byl určen 7,122 Ω. Kompletní tabulka a grafy VA charakteristiky jsou 
v příloze 2.

Pro změření VA charakteristiky byly použity přístroje

• Zdroj Diametral P230R51D

• A-metr Benning MM10 – v.č. 85904416, kalibrovaný metrologickým střediskem AČR

• V-metr Metrix MX58HD – v.č. 150039FEH, kalibrovaný metrologickým střediskem AČR

Na základě změřených dat (pro U1 = 10,2 V; U2 = 13 V) byly vypočteny koeficienty pro výpočet 
VA charakteristiky [24]. Vztah pro výpočet proudu v závislosti na napětí je
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I = g⋅U k
= 0,4341⋅U0,5455 , (3.2)

 kde k =
log( I2)− log (I 1)

log(U 2)− log (U 1)
 a g =

I 2

U 2
k . (3.3, 3.4)

Obr. 3.13 – Změřená a vypočtená VA charakteristika použité žárovky v rozsahu 10 – 13 V

3.4.5 Měření zapínacího proudu bez omezovače

Přestože se při zkouškách měřícího přípravku ukázalo elektronické spínání žárovky jako příliš  
měkké a tím zkreslující snímání zapínacího proudu, byla provedena měření i s tímto spínáním. Pro 
měření bez zkreslení, ovlivněného elektronickým spínáním, bylo provedeno spínání žárovky pomocí 
mechanického tlačítka běžného typu, to je bez předpružených kontaktů. Ani tak však nebyly zákmity 
charakteristické pro elektromechanické kontakty zcela vyloučeny. 

V následujících grafech jsou uvedena jen měření,  charakteristická pro danou skupinu měření. 
Tabulky ukazují výsledné naměřené parametry pro jednotlivá vzorkování a jejich celkové hodnoty 
v rámci skupiny typu měření. Celkový přehled naměřených parametrů je uveden v příloze.

Obr. 3.14 ukazuje průběh přechodového děje, bez použití jakéhokoli omezení zapínacího proudu, 
při snímání 126 kS · s-1. Obr. 3.15 zobrazuje detail proudové špičky stejného průběhu.
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Obr. 3.14 – Změřený průběh zapínacího proudu bez omezovače

Obr. 3.15 – Průběh zapínacího proudu bez omezovače, prvních 55 μs přechodového děje
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Tab. 3.2 – Změřené hodnoty zapínacího proudu bez omezovače

Grafy na obr. 3.16 a 3.17 ukazují průběh zapínacího proudu s elektronickým spínáním. Špička 
dosahuje své maximální hodnoty až v pětisté mikrosekundě. Toto zpoždění je způsobeno pomalým 
otevíráním výkonového MOSFET, při jeho řízení napětím jen 4,3 V z TTL RS klopného obvodu [18].

Obr. 3.16 – Průběh zapínacího proudu při elektronickém spínání
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Obr. 3.17 – Průběh zapínacího proudu při elektronickém spínání, prvních 1000 μs přechodového děje

Tab. 3.3 – Změřené hodnoty zapínacího proudu při elektronickém spínání
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3.4.6 Měření zapínacího proudu s omezovačem

Následující  série  grafů  a  tabulek  ukazuje  vliv  použití  omezovače  zapínacího  proudu  použité  
konstrukce  na  průběh  zapínacího  proudu.  Měření  byla  provedena  při  vzorkováních  20 kS · s-1 

a 126 kS · s-1.

Obr. 3.18 – Průběh zapínacího proudu při použití omezovače s časovou konstantou τ = 0,131 s

Tab. 3.4 – Hodnoty zapínacího proudu při použití omezovače s časovou konstantou τ = 0,131 s
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Obr. 3.19 – Průběh zapínacího proudu při použití omezovače s časovou konstantou τ = 0,222 s

Tab. 3.5 – Hodnoty zapínacího proudu při použití omezovače s časovou konstantou τ = 0,222 s

46



3 Praktická část

Obr. 3.20 – Průběh zapínacího proudu při použití omezovače s časovou konstantou τ = 0,474 s

Tab. 3.6 – Hodnoty zapínacího proudu při použití omezovače s časovou konstantou τ = 0,474 s
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Obr. 3.21 – Průběh zapínacího proudu při použití omezovače s časovou konstantou τ = 1,087 s

Tab. 3.7 – Hodnoty zapínacího proudu při použití omezovače s časovou konstantou τ = 1,087 s
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Obr. 3.22 – Průběh zapínacího proudu při použití omezovače s časovou konstantou τ = 1,560 s

Tab. 3.8 – Hodnoty zapínacího proudu při použití omezovače s časovou konstantou τ = 1,560 s
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Obr. 3.23 – Průběh zapínacího proudu při použití omezovače s časovou konstantou τ = 1,913 s

Tab. 3.9 – Hodnoty zapínacího proudu při použití omezovače s časovou konstantou τ = 1,913 s
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3.4.7 Zhodnocení výsledků měření

Při  dvou měřeních bylo zaznamenáno silné rušení  50 Hz,  indukované do obou kanálů měřící 
karty.  Bylo  důkladně  zkontrolováno  zda  nedochází  k  náhodnému  dotyku  signálových  částí  nebo 
k uzavírání zemní smyčky. Dále byla zkontrolována spolehlivost kontaktů v redukci vodičů na BNC 
konektory.  Žádná  závada  však  nebyla  zjištěna.  Tato  měření  byla  z  dalšího  zpracování  výsledků 
vyřazena celá. Další měření, pokud se u nich toto rušení projevilo, byla vyřazena okamžitě a byla  
nahrazena měřením novým. Později toto rušení zcela znemožnilo uskutečnění posledního měření se 
softstartem při snímání 63 kS po dobu třech sekund (21 kS · s-1). 

U celkem 16 měření nebyla vyhodnocena velikost proudové špičky kvůli zákmitům při spínání.  
Z toho ve dvou případech šlo o měření  s  elektronickým spínáním,  které  mělo tento jev odstranit.  
Nutno ovšem podotknout, že průběh zkreslené špičky má v tomto případě jiný charakter a je možné, 
že je způsoben jinou příčinou.  Obdobně vypadá osciloskopem zachycený průběh v kapitole 3.1.6. 
Ostatní  parametry,  zákmity znehodnocených  měření,  nebyly výrazně  ovlivněny.  Proudová  špička, 
u měření se zákmity, a celá měření s rušením byla vyhodnocena jako hrubé chyby a byla ze zpracování 
výsledků  vyloučena.  Ukázka  rušením znehodnoceného měření  je  na  obr.  3.24,  ukázky znehodno- 
cujícího zákmitu pak na obr. 3.25 a 3.26. 

Obr. 3.24 – Ukázka měření zapínacího proudu znehodnoceného rušením
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Obr. 3.25 – Ukázka měření zapínacího proudu znehodnoceného neošetřeným zákmitem kontaktu

Obr. 3.26 – Ukázka zákmitu při dvou měřeních s elektronickým spínáním
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Jednotlivá  měření  zapínacího  proudu,  bez  jeho  omezení,  ukazují  poměrně  velký  rozptyl 
změřených hodnot špičky. Tento rozptyl je částečně způsoben nekonstantní teplotou vlákna žárovky za 
studena při každém měření, částečně okamžikem času sejmutí vzorku a částečně jinými nahodilými 
chybami.  Na  rozptylu  jednotlivých  naměřených  hodnot  se  podílí  také  kvantizační  chyba  AD 
převodníku. 

Kvantizační chyba u proudového kanálu byla určena

en =
k⋅Umax

2n+1 =
487,3077⋅0,2

217 =±0,744⋅10−3 A .

Pro napěťový kanál platí

en =
k⋅Umax

2n+1 =
1,728246⋅10

217 =±0,132⋅10−3  V ,

kde k je kalibrační koeficient kanálu a UMAX je nastavený napěťový rozsah kanálu.

Výsledné naměřené hodnoty jsou aritmetickým průměrem z naměřených hodnot u daných skupin 
měření  s  udáním směrodatné  odchylky od  těchto  průměrných  hodnot,  tedy  standardní  nejistotou 
typu A. 

Kvůli problémům se spolehlivostí snímání napěťového kanálu, uvedeným v kapitole 3.3.2, nebyl  
tento  kanál  používán  pro  interpretaci  výsledků,  nicméně  v  tabulkách  naměřených  parametrů 
(příloha 4) zůstal uveden. U měření s výraznou odchylkou zobrazeného napětí proti napětí skutečnému 
jsou tyto hodnoty přeškrtnuty.

Při pohledu na průměrné hodnoty změřených špiček, při měření bez omezení zapínacího proudu 
(měření m01 až m04 a m12), je vidět, že výsledná hodnota, v závislosti na vzorkovacím kmitočtu, 
projevuje stoupající tendenci (tab. 3.2). Jednotlivé skupiny měření se liší počtem platných vstupů, což 
se projevuje zpětnou odchylkou u měření m03 a m12. Naopak jediný platný vstup, u měření m04, 
způsobil, že změřená hodnota, při 80 kS · s-1, je vyšší.

Obr.  3.27  ukazuje,  jak  se  hodnoty  špičky  přibližují  vypočtené  hodnotě.  Do  tohoto  grafu  je 
zahrnuto i měření osciloskopem. Toto by mělo být k vypočtené hodnotě ještě blíže, avšak zde byl  
výsledek  měření  ovlivněn,  pravděpodobně,  zákmitem,  a  proto  byla  výsledná  hodnota  nouzově 
vypočtena,  jako střední  hodnota  mezi  první  a  druhou špičkou (kapitola  3.1.6).  V grafu započtená 
nejistota u měření osciloskopem, představuje velikost kvantizační chyby. Měření osciloskopem bylo 
provedeno vícekrát, avšak, kvůli problémům se zákmity kontaktu, bylo uloženo bylo jen toto jedno.
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Obr. 3.27 – Srovnání přiblížení naměřených hodnot hodnotě vypočtené,
v závislosti na velikosti vzorkovacího kmitočtu
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4 Závěr

V této práci  bylo provedeno studium vlastností  halogenových žárovek a  možností  korektního 
měření  časového  průběhu  jejich  zapínacího  proudu.  Bylo  provedeno  měření  časového  průběhu 
zapínacího proudu pomocí digitálního osciloskopu i pomocí měřící karty a naprogramované měřící 
aplikace v prostředí LabVIEW. Průběhy zapínacího proudu byly zaznamenány, uloženy a vyhodno-
ceny.  Byla  zjištěna omezení  jednotlivých přístrojů,  jejich výhody a nevýhody,  při  použití  pro toto 
měření. Dále byla provedena realizace jednoduchého omezovače zapínacího proudu a s tímto omezo-
vačem byla provedena srovnávací měření pro jeho různé časové konstanty.

Ze srovnání použitých přístrojů vyplývá, že běžný digitální osciloskop má, pro měření časového 
průběhu  zapínacího  proudu  halogenové  žárovky,  výhodu  ve  velikosti  vzorkovacího  kmitočtu 
a nevýhodu v příliš malé bitové hloubce, mající nepříznivý vliv na velikost kvantizační chyby. Další 
nevýhodou u běžných osciloskopů je pak to, že ukládají pouze tisíc vzorků z jednoho měření, což 
znemožňuje zaznamenat přechodový děj celý a zároveň z jednoho měření dělat analýzy vlastností 
špičky.  Proti  tomu  použitá  měřící  karta  byla  šestnáctibitová  s  garantovanou  rychlostí  vzorkování 
250 kS·s-1.  Použitá  karta  není  z  nejrychlejších,  velikosti  naměřených  špiček  zapínacího  proudu,  

v případě měření bez omezovače, jsou tak menší než teoretické vypočtené hodnoty, ale existují i karty 
výkonnější, se kterými by měření bylo možno realizovat přesněji. Srovnáním měření bylo dokázáno, 
že přesnost změřené hodnoty špičky zapínacího proudu je vyšší s rostoucím vzorkovacím kmitočtem. 
Pro použití měřící karty hovoří také fakt, že virtuální měřící přístroj může být postaven přesně pro  
potřeby daného měření, může poskytovat výsledky výpočtů potřebných parametrů a v případě potřeby 
může  být  jednoduše modifikován.  Měřená data  obsahují  větší  počet  vzorků,  při  zachycení  celého 
přechodového děje je tak možné dostatečně přesně analyzovat jeho počátek.

Při srovnání špičky zapínacího proudu bez omezovače a s omezovačem bylo zjištěno, že čím je  
nárůst špičky pomalejší, tím více dochází k ohřevu vlákna před dosažením jmenovitého proudu a tím 
dochází  k  menšímu  proudovému  přetížení  vlákna  žárovky.  Zároveň  s  tím  roste  teplota  vlákna 
pomaleji, dilatační změny jsou pozvolnější a méně destruktivní. Omezovač lze konstruovat tak, aby 
nárůst proudu měl vhodnější charakteristiku, vyžadovalo by to však konstrukci s kompenzací strmosti  
výkonového  prvku,  případně  omezovač  na  principu  PWM.  V  tomto  případě  je  možné  PWM 
kombinovat s malou indukčností v sérii se žárovkou a se stabilizací proudu.

V rámci dalšího výzkumu je vhodné uvažovat o odstranění nedostatků použitého elektronického 
spínání a použití rychlejší měřící karty v jednokanálovém módu. Tímto bude zabezpečeno dostatečně 
přesné  vzorkování.  Pro  přesnější  srovnání  měřící  karty  s  osciloskopem  bude  vhodné  provést 
simultánní srovnávací měření. Také bude vhodné najít řešení omezovače zapínacího proudu takového, 
aby náběh byl rychlejší, dostatečně plynulý a zároveň bez velkého proudového převýšení.
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Příloha č. 1

Dokumentace k měřícímu přípravku
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Příloha 1.3 – Seznam součástek měřícího přípravku

Odkaz Typ / Pouzdro Hodnota Počet
Kód
GME

Přepínač SW1 P-KNX236 1 631-289

Přepínač SW2 SL 19-121 1 631-467

SIL lišta P3-P6, JP1-JP4 S1G20 1 832-017

Jumper JP1-JP4 2,54 mm 4 832-142

Podložka chladič TO220 silikon 2 621-035

Podložka šroub 6/3,5/3,1mm TO220 2 621-012

Chladič TO220 2 620-052

Patice G4 G4 1 070-097

Patice DIP14 1 823-001

Odpor R1, R6 0207 met. 1 MΩ 2 110-145

Odpor R2, R3 0207 met. 2,2 kΩ 2 110-081

Odpor R4 0207 met. 470 kΩ 1 110-137

Odpor R5 0207 met. 1 kΩ 1 110-073

Odpor R7 HSA10 8,2 Ω / 25 W 1 –-

Bočník R8 30A/60mV 1 –-

Kondenzátor C1, C2 Y5V RM5 100 nF 2 120-060

Tant. kond. C3 RM 2,5 330 nF 1 122-004

Tant. kond. C4 RM 2,5 680 nF 1 122-007

Tant. kond. C5 RM 2,5 1,5 μF 1 122-051

Tant. kond. C6 RM 2,5 3,3 μF 1 122-015

MOSFET-N Q1 IRF1404 (TO220) 1 213-273

MOSFET-N Q2 BUZ11 (TO220) 1 213-016

Dioda D1 KA261 (DO35) 1 –-

IO U1 78L05 (TO92) 5V/0,1A 1 330-121

IO U2 74F00 (DIP14) 1 –-

Tab. 1.3 – seznam součástek měřícího přípravku
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Příloha 1.4 – Pokyny k použití měřícího přípravku

Bezpečnostní pokyny

Zařízení není nijak kryto. Zařízení je určeno pouze pro použití v suchých vnitřních prostorách.  
Halogenová žárovka za provozu může dosáhnout teplot pouzdra větších než 250 °C. Dbejte proto 
zvýšené opatrnosti při manipulaci s měřícím přípravkem. Nedívejte se přímo do světla žárovky. Při 
měření si chraňte zrak brýlemi s ochranným UV-B faktorem.

Účel měřícího přípravku

Měřící přípravek slouží jako převodník proud / napětí k měření zapínacího proudu halogenových 
žárovek v patici G4. Měřící přípravek je možno použít v režimu přímého startu i v režimu softstartu 
s nastavitelnou časovou konstantou. S případnými redukcemi lze měřit i jiné žárovky 12 V do 35 W. 

Napájení měřícího přípravku

Pro napájení obvodu použijte akumulátor 12 V, který připojte na krokosvorky, a to tak, že červená  
svorka  musí  být  zapojena  na  kladný pól  akumulátoru.  Pro  napájení  není  vhodné  používat  síťové 
zdroje. V případě použití síťového zdroje a připojení přípravku na osciloskop napájený ze sítě, musí 
být provedeno připojení síťového zdroje výhradně přes oddělovací transformátor. Použití síťového 
zdroje s nedostatečnou proudovou rezervou ovlivní přesnost měření.

Zapojení měřících přístrojů

K připojení měřících přístrojů slouží terminály CH1 a CH2. Nulový vodič přístroje zapojte na pin 
GND  a  živý  vodič  na  pin  SCOPE.  Na  terminálu  CH1  je  napětí  úměrné  proudu  protékajícímu 
žárovkou. Na terminálu CH2 je napětí na žárovce.

Pozn.: Napětí  na  terminálu  CH1  je  z  důvodu  poměrně  velkého  zkreslení  měření  vlivem  
přechodových odporů doporučeno odebírat přímo z měřícího bočníku. K tomuto účelu použijte volné  
šrouby.

Jako měřící přístroj může být  použit osciloskop nebo měřící karta k PC. Pro tato měření není 
doporučeno používat  osciloskopické  sondy z  důvodu zkreslení  průběhu  měřeného  signálu  vlivem 
korekčních kapacit sond.

Přepočet napětí na proud

Napětí na měřícím bočníku (CH1) je přímo úměrné proudu bočníkem protékajícím, podle vztahu

I Ž =
U B

RB

,

kde IŽ je proud žárovkou,  UB je napětí na bočníku a  RB je odpor bočníku. Pro přesný převod je 
doporučeno hodnotu bočníku změřit, a to nejlépe v místě připojení měřících vodičů. Pro měření je  
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nutno použít přístroj umožňující čtyřvodičové měření odporu s rozlišením alespoň 0,1 mΩ, například 
Applent AT825.

Měření

Pro měření musí být měřená žárovka zapojena v patici. Zkontrolujte nastavení přepínačů SW1 
OFF/ON a SW2 DIRECT/SOFT. Výchozí poloha přepínače SW1 je OFF (vypnuto). Přepínač SW2 
nastavte dle měřené úlohy. Poloha DIRECT je určena pro měření bez softstartu, poloha SOFT pro 
měření  se  softstartem.  Po  připojení  měřících  přístrojů  zapojte  napájení  přípravku.  Spínač  SW1 
přepněte do polohy ON, žárovka se rozsvítí, po návratu do polohy OFF zhasne.

Nastavení přepínače SW2 je možno měnit jen je-li přepínač SW1 v poloze OFF. 

Jumpery JP1 – JP4 slouží k nastavení vhodné časové konstanty  τ pro různé typy žárovek dle 
následující tabulky. Časové konstanty jsou uvedeny orientačně, závisí na toleranci hodnot použitých 
elektronických prvků.

Nastavení jumperů JP1 – JP4 je možno měnit jen je-li přepínač SW1 v poloze OFF.

konfigurace JP
4 3 2 1 cca τ (s)

0 0 0 1 0,1

0 0 1 0 0,2

0 0 1 1 0,3

0 1 0 0 0,4

0 1 0 1 0,6

0 1 1 0 0,7

0 1 1 1 0,8

1 0 0 0 1,0

1 0 0 1 1,2

1 0 1 0 1,3

1 0 1 1 1,4

1 1 0 0 1,5

1 1 0 1 1,7

1 1 1 0 1,8

1 1 1 1 1,9

Tab. 1.4 – konfigurace časových konstant

Pozn.:  Spínací  tranzistor  v  obvodu  přepínače  OFF/ON  způsobuje  poněkud  měkký  náběh  
připojování žárovky – i v režimu DIRECT je zapínací proud poněkud omezen. Pro vyloučení tohoto  
jevu, bez zásahu do konstrukce, ale  výhradně v režimu DIRECT, je možné spínací tranzistor obejít  
zkratováním pinu SCOPE na terminálu CH2 se záporným pólem akumulátoru. SW1 musí být v poloze  
OFF.  Při  zkratování  dojde  k  neomezenému  rozsvícení  měřené  žárovky,  nejsou  však  vyloučeny  
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přechodné děje na spínacím kontaktu.

Případně je možno zařadit mezi výstup RS obvodu a spínací tranzistor zesilovací stupeň tak aby  
byl tranzistor spínán napětím 12 V namísto napětí menším než 5 V. Bude-li UGS = UDS, spínání žárovky 
bude podstatně rychlejší.
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Příloha č. 2

Voltampérová charakteristika žárovky
Müller Light G4 12 V / 20 W
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Příloha 2.1 – Změřená a vypočtená VA charakteristika v rozsahu 10 – 13 V

Napětí UŽ (V)
změřené

Proud IŽ (A)
změřený

Proud IŽ (A)
výpočet

Odpor RŽ (Ω)
výpočet

10 1,532 1,524 6,527

10,1 1,537 1,533 6,571

10,2 1,541 1,541 6,619

10,3 1,549 1,549 6,649

10,4 1,558 1,557 6,675

10,5 1,566 1,566 6,705

10,6 1,574 1,574 6,734

10,7 1,582 1,582 6,764

10,8 1,590 1,590 6,792

10,9 1,598 1,598 6,821

11 1,605 1,606 6,854

11,1 1,615 1,614 6,873

11,2 1,622 1,622 6,905

11,3 1,630 1,630 6,933

11,4 1,638 1,637 6,960

11,5 1,646 1,645 6,987

11,6 1,654 1,653 7,013

11,7 1,661 1,661 7,044

11,8 1,669 1,668 7,070

11,9 1,677 1,676 7,096

12 1,685 1,684 7,122

12,1 1,692 1,691 7,151

12,2 1,699 1,699 7,181

12,3 1,707 1,707 7,206

12,4 1,714 1,714 7,235

12,5 1,723 1,722 7,255

12,6 1,729 1,729 7,287

12,7 1,737 1,737 7,311

12,8 1,745 1,744 7,335

12,9 1,751 1,752 7,367

13 1,759 1,759 7,391

Tab. 2.1 – Změřená a vypočtená VA charakteristika použité žárovky v rozsahu 10 – 13 V
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Příloha 2.2 – Změřená a vypočtená VA charakteristika v rozsahu 10 – 13 V

Obr. 2.2 – Změřená a vypočtená VA charakteristika použité žárovky v rozsahu 10 – 13 V
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Příloha 2.3 – Vypočtená VA charakteristika použité žárovky v rozsahu 0 – 15 V

Obr. 2.3 – Vypočtená VA charakteristika použité žárovky v rozsahu 0 – 15 V
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Příloha č. 3

Měřící a vyhodnocovací aplikace
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Obr. 3.1 – Zapojení aplikace pro měření zapínacího proudu a Trigger(SubVi)

XIII



Obr. 3.2 – Zapojení aplikace pro přesné výpočty, rekonstrukci časové osy a konverzi do TSV
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Obr. 3.3 – Zapojení MkHeader(SubVi) pro formátování hlavičky TSV souboru
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Příloha č. 4

Výsledky měření
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