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Abstrakt 

Zadáním bakalářské práce je provést popis ţárovkových svítidel, jejich vlastností a praktické realizace 

softstartéru. V teoretické části jsou popsány vlastnosti ţárovkových světelných zdrojů, zvláště 

halogenových, spínací charakteristiky ţárovek, přechodové děje při spínání a vysvětlen princip jejich 

funkce. Dále je uveden samotný softstartér, jeho konstrukce, vlastnosti, technické parametry a 

praktické měření.  

V závěru bakalářské práce je na základě měření porovnán vliv „studeného“ a „soft“ startu na svítidlo 

z technického a ekonomického hlediska. 

 

Klíčová slova 

Softstartér, ţárovka, halogenová ţárovka, nárazový proud, ţivotnost ţárovek, přechodové děje při 

zapínání ţárovek, fázově řízená regulace 

 

Abstract 

The task of the bachelor thesis is carry out the description incandescent lamp luminaire, their features 

and practical realization the soft starter. The theoretical parts describes and illustraters characteristics 

of incandescent lamp luminaire, especially halogen light sources, switching characteristic of 

lightbulbs, transient performance at switching of lightbulbs and there is explained principle of their 

function. The soft starter, construction of soft starter, characteristics, technical parameters and 

practical metering comes out further.  

In the conclusion of the thesis are compared influences of the  „normal turn-on“ and influences of the 

„soft start turn-on“ on incandescent lamp luminaire from technical and economic aspects on the basis 

of metering. 

 

Key words 

Soft starter, lightbulb, tungsten halogen lamp, surge current, life time of lightbulbs, transient at 

reclosing of lightbulbs, phase-controlled regulation 
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Seznam pouţitých symbolů a značek: 

 

Symbol Název jednotka 

R elektrický odpor Ω ohm 

I elektrický proud A ampér 

U elektrické napětí V volt 

f frekvence Hz hertz 

T teplota K, °C kelvin, stupeň celsia 

l délka m metr 

P elektrický výkon W watt 

t čas s sekunda 

ηV měrný světelný výkon lm/W lumen/watt 

V(λ) poměrná účinnost záření % - 

S zdánlivý výkon VA voltampér 
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1 Úvod 

 Ţárovková svítidla jsou asi nejrozšířenějšími světelnými zdroji. Jednak jsou nejlevnější variantou, 

co se týče pořizovací ceny a také jsou velmi jednoduché na obsluhu. Mají veliký rozsah výkonů, 

světelných vlastností, napájecích napětí, tvarů a velikostí.  

 V teoretické části této práce jsou obecně popsány ţárovková svítidla, obyčejné a halogenové 

ţárovky, jejich mechanické a elektrické vlastnosti, různé typy ţárovek a přechodové děje při jejich 

spínání. 

 V praktické části je popsán softstartér – co to vlastně je, dále konstrukce softstartéru, a jeho 

praktické proměření. Je zde uvedena konstrukce softstartéru pro výkonnou ţárovku do 2,2 kW 

s plynulým vzestupem výkonu. 

 Cílem této práce je vysvětlit obecný princip vlastností a spínání ţárovek, porovnat typy ţárovek. 

Hlavním cílem je však porovnat pouţití/nepouţití softstartéru a vyvodit ekonomické důsledky. 
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2 Teoretická část 

2.1 Popis 

2.1.1 Princip činnosti žárovek  

 Ţárovka je inkadescentí světelný zdroj. U tohoto zdroje se vyuţívá principu záření při zahřívání 

pevné látky na teplotu vyšší neţ je absolutní nula. U ţárovek je tato pevná látka tenké vlákno, které je 

zahřáté na vysokou teplotu průchodem elektrického proudu. Pro ţhavící vlákna ţárovek se dnes 

pouţívá výhradně wolframového vlákna různé tloušťky (nejmenší 0,01 mm), a to z důvodu, ţe odpor 

kovu je malý. Vlákno je neseno skleněným drţákem s radiálně zatavenými drátky (podpůrnými 

vlákny), je šroubovitě stočeno a tvoří tak válcovou plochu. Teplota vlákna činí asi 2300 – 2900 K                  

(2026 - 2626 °C) a světlo má bělavou barvu. Konstrukce ţárovky je zobrazena na obrázku 1. 

Z důvodu, ţe se vlákno déle svítící ţárovky rozprašuje a prášek usazující se na skle značně zmenšuje 

jeho průhlednost (ţárovka černá), namáčí se konec tyčinky drţící vlákno do roztoku obsahujícího 

chemické látky, které tvoří s rozprášeným wolframem průhlednou sloučeninu, a ta jiţ nepřekáţí 

prostupu světla. Mimoto váţe tato hmota poslední zbytky kyslíku zbylého v baňce po vyčerpání. Aby 

byla dosaţena co nejmenší velikost ţárovek a aby bylo docíleno jasnějšího, bělejšího světla, navijí se 

wolframové vlákno do spirály, která má průměr několik desítek µm, a zavěšuje se ve vodorovné 

rovině, stočeno do kruhu, na podpůrná vlákna, která jsou zatavená radiálně do skleněného drţáku. 

                           [1], [6]  

 

Obr. 1 Popis ţárovky [1]

 

  

  



 

- 9 - 

 

 Zdokonalení ţárovky a dosaţení větší hospodárnosti nastalo po plnění ţárovek inertními plyny. 

Zkušenosti i vědecké poznatky o oboru světelného a tepelného záření rozţhavených těles 

(inkadesctentní světelné zdroje) nabádaly ke stálému zvyšování teploty svítícího vlákna ţárovky. 

Takováto ţárovka se stala mnohem hospodárnější (poměr vysílaných paprsků uţitečných a 

neuţitečných, hlavně červených, je mnohem příznivější) a její světlo je mnohem bělejší, bliţší 

dennímu. V dřívější době byla však tato věc po technické stránce velmi těţká, vlákno se ve vzducho-

prázdném prostoru rychle rozprašovalo, a tak výhody, jeţ byly získány na hospodárnosti, byly naopak 

ztraceny na zkrácené ţivotnosti ţárovky, která klesla i na několik hodin. Teprve myšlenkou naplnit 

baňku neutrálním plynem (nyní dusíkem, či směsí argonu a dusíku) a dosáhnout tím protitlaku, byl 

úkol v zásadě vyřešen. Ale vznikly další potíţe. Plyn zahřátý ţhnoucím vláknem, oteplil skleněnou 

baňku tak, ţe dříve pouţívané sklo nevyhovovalo. Svítící vlákno v této ţárovce má teplotu v průměru 

2500 °C (wolfram taje při 3000 °C). Teplota baňky bývá u této ţárovky kolem 200 °C. I tento problém 

byl vyřešen volbou vhodného skla (křemičitého), naplněním baňky sloučeninou halového plynu a 

prodlouţením baňky v chladící krček, a tak přišla na trh nová ţárovka – halogenová ţárovka            

(viz níţe). Vlákno ţárovky plněné plynem je vţdy stočeno šroubovitě – resp. do dvojité šroubovice 

(viz. obrázek 2), protoţe jeho chlazení cyklicky proudícím plynem v důsledku jeho ohřevu vzhůru a 

dolů je značné, a stočené vlákno vystavuje chlazení mnohem větší plochu. Ţárovky pro větší svítivost 

(se silným vláknem) a pro větší napětí mají vlákno zavěšeno střídavě.   

 Ţárovky se vyrábějí pro různá napětí, počínajíc ţárovkou pro jeden suchý článek o napětí 1,2 V, 

aţ po síťová napětí do 240 V. Měrný světelný výkon ţárovek plněných dusíkem či směsí argonu a 

dusíku je 0,5 wattu na lumen. Menší spotřebují více – 0,8 aţ 1 W/lm. V tabulce 1 jsou tedy uvedeny 

hodnoty světelného toku v závislosti na výkonu ţárovek. Pro zvláštní potřebu se vyrábějí i ţárovky     

s vyšší svítivostí, aţ 6000 lm a více. Pro napětí 220-250 V se vyrábějí obyčejně nejmenší ţárovky 

s měrným výkonem v rozmezí 7 aţ 20 lm/W protoţe vlákno by muselo být tak slabé, ţe i kdyţ by je 

bylo vůbec moţno bez velkých obtíţí vyrobit, bylo by příliš málo pevné a ţárovka by se zničila jiţ 

slabým nárazem. Mimoto sniţováním svítivosti hospodárnost rychle klesá, takţe pětilumenové 

ţárovky na toto napětí (220-250 V) spotřebují 10-15 W, t.j. 2-3 W na lm a obecně platí, ţe při 

zvyšování jmenovitého příkonu se zvyšuje i měrný světelný výkon.  [1], [6]  

  

Tab. 1 – Světelný tok závislý na výkonu ţárovky [1] 

Výkon ţárovky 

[W] 
Světelný tok [lm] 

25 25 

40 50 

60 75 

75 100 

100 150 

150 200 

200 350 

300 500 

500 900 

750 1500 

1000 2000 

1500 3000 

2000 4000 
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2.1.2 Klasické žárovky 

 Obyčejné ţárovky jsou stále nejpopulárnějším světelným zdrojem. Jejich teplé světlo vytváří 

příjemnou atmosféru a jsou stále nejvyhledávanější ve výběru světelných zdrojů pro všeobecné 

osvětlování.  

 Klasické ţárovky obsahují wolframové vlákno (ø do 14 mm) dnes dvojitě vinuto (obrázek 2). 

Vyzařování světla je vyvolané tepelným buzením, ţárovky mají spojité spektrum. Vnitřní prostor 

baňky je vyčerpán (u ţárovek do 25 W), zbytky plynu pohlceny getrem (látka slouţící k zachycení a 

odstranění posledních zbytků plynů) naneseným na vlákno, nebo na konce přívodů. Náplň ţárovek 

plněných (u ţárovek nad 25 W) bývá argon, nebo krypton, oba s příměsí dusíku. Na obrázku 3 je 

detailní pohled na strukturu wolframového vlákna pod mikroskopem. 

 

Obr. 2 Způsob vinutí a uchycení vlákna (několikanásobně zvětšeno; v ţárovce 200W) [1]
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     Obr. 3 Mikroskopický pohled na vlákno z ţárovky 50W       

 ve stereoskopicko-plastickém módu, zvětšení 500x [1] 

 Vzhledem k nízké teplotě chromatičnosti Tc, která nám určuje barvu světla (viz obrázek 4) a 

vysokému indexu barevného podání (je to hodnocení věrnosti barevného vjemu, který vznikne 

osvětlením z nějakého zdroje v porovnání s tím, jaký barevný vjem by vznikl ve světle slunce)   

Ra = 100 jsou stále oblíbené a hojně vyuţívané hlavně v domácnostech, ale i ve společenských 

prostorách. Ţárovky se vyrábějí v širokém sortimentu výkonů, rozměrů a tvarů pro speciální úlohy 

osvětlení a zvláštní nároky. Baňky ţárovek jsou vyráběny buď jako čiré nebo mléčné. Nové tvary a 

barevné odstíny dávají bytovým a společenským prostorám příjemnou atmosféru. Vlákno ţárovek se 

však částečně odpařuje. Z tohoto důvodu mají obyčejné ţárovky tu nevýhodu, ţe důsledkem 

nehomogenit vlákna dochází k nerovnoměrnému rozloţení jeho teplot a toto vede k nerovnoměrnému 

odpařování vlákna, k jeho oslabení aţ nakonec k jeho přerušení. Tento jev zpravidla nastává při 

zapínání ţárovek (proud je několikanásobně vyšší). [1], [6] 

 

Obr. 4 Teplota chromatičnosti ţárovky obyčejné a halogenové [8] 
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2.1.3 Halogenové žárovky 

 Teprve v roce 1959 se objevily první informace o ţárovkách, u nichţ se do plnícího plynu přidal 

jód s cílem potlačit usazování wolframu na vnější baňce (vytvořit termochemickou transportní reakci 

wolframu s halogenem). Myšlenka pouţít halové prvky v ţárovkách je podstatně starší, ale 

experimenty nebyly úspěšné (přidání halogenu do běţných ţárovek způsobovalo jeho rychlou reakci 

s materiálem přívodů s následnou kondenzací na stěně baňky). Vyřešení tohoto problému znamenalo 

podstatně změnit konstrukci baňky (nutno zvýšit tlak a zajistit, aby teplota neklesla pod 250 °C). 

Plynnou náplň ţárovky obvykle tvoří krypton a sloučenina halogenu např. methyljodyd, 

metylenbromid apod.  

 Halogenové ţárovky jsou velmi kompaktní, z čehoţ vyplývají široké moţnosti jejich pouţití, 

zejména v přesném směrování světelných paprsků a proto se hodí pro osvětlování kanceláří a bytů. 

V současné době jsou pro optické a projekční účely absolutně nejlepší halogenové ţárovky s po-

mocnou náplní xenonu, známé pod jménem XENOPHOT. U halogenových ţárovek se pohybuje 

pracovní teplota baňky v rozmezí 400 – 800 °C, proto je nutné vyrobit baňku ze skla odolného 

vysokým teplotám – tedy křemenného skla . Pro všeobecné osvětlování jsou nově zaváděny tzv. 

nízkotlaké technologie. Naprostou většinu zde uvedených informací bychom měli najít na obalu 

ţárovek (Například: UV-stop, UV-Block, LOW PRESSURE TECHNOLOGY, LONG LIFE, atd.). 

Vlákna v trubicové halogenové ţárovce musí obsahovat podpůrná vlákna (stočené do spirály) 

z důvodu délky vlákna, aby bylo stabilně uchyceno, jak je zobrazeno na obrázku 5, a aby se zabránilo 

fyzickému namáhání (coţ podstatně zkracuje ţivotnost ţárovky). Halogenové ţárovky mají velké 

uplatnění jako bodové světelné zdroje – např. jako reflektory automobilů. Při jakékoliv manipulaci 

s ţárovkou se musí očistit lihem, protoţe mastnota při vysokých teplotách narušuje její povrch. [1], [6]  

 

Obr. 5 Blízký záběr wolframového vlákna uvnitř lineární halogenové ţárovky         

 Dvě krouţkové struktury vlevo a vpravo jsou vlákna podpory [1] 
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2.2 Světelná účinnost a měrný světelný výkon ţárovky 

 Přibliţně 91 % energie spotřebované ţárovkou je spotřebováno jako teplo (23 % je odvedeno 

vedením, prouděním a 68 % je odvedeno zářením v infračervené oblasti) a zbylých 9 % jako viditelné 

světlo. 

 Měrný světelný výkon je poměr vydané energie viditelného světla (světelného toku) k celkovému 

přiváděnému příkonu ţárovky. Jednotkou je lumen na watt (lm/W). Maximální moţný měrný světelný 

výkon je 683 lm/W pro jednobarevný zelený světelný zdroj s vlnovou délkou λ = 555 nm, coţ je bráno 

jako vrchol citlivosti lidského oka. Pro denní světlo je maximální měrný světelný výkon kolem 240 

lm/W. Světelná účinnost záření je poměr měrného světelného výkonu k této maximální moţné 

hodnotě. Je vyjádřena buď číselně (mezi 0 a 1), nebo procentuelně. Termín světelná účinnost bývá 

často uţíván pro obě moţnosti (i pro měrný světelný výkon). Celkový měrný světelný výkon a celková 

poměrná účinnost záření jsou rozděleny celkovým přiváděným příkonem spíše neţ celkovým zářivým 

tokem.  

 Níţe vypsaná tabulka (Tabulka 2) s hodnotami měrného světelného výkonu a poměrné účinnosti 

záření uvádí několik druhů ţárovek (pro hodnoty: napětí U = 230 V, 1000 hodin střední délky 

ţivotnosti ţárovky, a několik idealizovaných světelných zdrojů) [6] 

 

 

Tab. 2 – Poměrná účinnost záření a měrný světelný výkon [1], [6] 

Světelný zdroj 
Poměrná účinnost 

záření 

Měrný 

světelný 

výkon 

[lm/W] 

40 W ţárovka - wolfram do běla rozţhavený 1,9 % 12,6 

60 W ţárovka -  wolfram do běla rozţhavený 2,1 % 14,5 

100 W ţárovka - wolfram do běla rozţhavený 2,6 % 17,5 

skleněný halový prvek 2,3 % 16 

křemenný halový prvek 3,5 % 24 

vysokoteplotní do běla rozţhavený 5,1 % 35 

ideální černé topné těleso s teplotou 4000 K 7,0 % 47,5 

ideální černé topné těleso s teplotou 7000 K 14 % 95 

ideální bílý světelný zdroj 35,5 % 242,5 

ideální jednobarevný světelný zdroj s λ = 555 nm 

(zelený) 
100 % 683 
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 Ţárovka (100 W, 230 V) produkuje světlo o měrném výkonu 17,5 lm/W a ve srovnání s teore-

tickým "ideálem" měrným výkonem 242,5 lm/W pro denní světlo je to relativně málo. Bohuţel 

wolframové vlákno vyzařuje většinou infračervené záření v teplotách (pod 3683 K) a to vlivem 

inkadescence. Cituji Donalda L. Klipsteina: „Ideální tepelný zářič produkuje viditelné světlo nejvíce 

efektivně v teplotách kolem 6300 °C (6600 K). Dokonce v této vysoké teplotě, hodně záření je buď 

infračervených nebo ultrafialových, a teoretická světelná účinnost je 95 lm/W.“ Ţádný známý materiál 

nelze pouţít jako vlákno pro tuto ideální teplotu, která je ţhavější neţ sluneční povrch. Spektrum, jeţ 

je vydáváno černým zářičem neodpovídá charakteristickým rysům citlivosti lidského oka. Horní mez 

měrného výkonu ţárovky je kolem 52 lm/W, coţ je teoretická hodnota vydávána wolframem na jeho 

bodu tání. 

 Kvalita halogenové ţárovky má vyšší účinnost, která dovolí ţárovce o výkonu 60 W, aby 

poskytovala téměř tolik světla, jako normální ţárovka o výkonu 100 W. Niţší elektrický výkon 

halogenové ţárovky můţe být vyuţit k tomu, aby produkovala stejné mnoţství světla jako obyčejná 

ţárovka o výkonu 100 W, a navíc s mnohem delší ţivotností. [1] 
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3 Technické parametry ţárovek 

3.1 Obecné vlastnosti 

3.1.1 Klasická žárovka 

 Měrný světelný výkon ţárovek se pohybuje okolo 15 lm/W v závislosti na jejich příkonu.           

Se vzrůstající teplotou vlákna vzrůstá hodnota měrného výkonu a také teplota chromatičnosti. První 

uhlíkové ţárovky měly měrný výkon 1,7 lm/W. Vlivem nových technologií navíjení vlákna a plnění 

baněk inertními plyny doba ţivotnosti dále vzrůstá. Dále je ţivotnost závislá cca s 3,5 mocninou 

napětí, značný je pokles světelného toku s napětím, měrný výkon cca 13 lm/W. Světlo ţárovek se 

můţe řídit nenákladnými stmívajícími zařízeními. 

 3.1.1.1 Základní vlastnosti   

 nízká cena 

 okamţité zapnutí 

 moţnost stmívání 

 Ra = 100 

 ţivotnost cca 1000 h 

 

3.1.2 Halogenová žárovka 

 Halogenové ţárovky mají měrný výkon aţ o 30 % vyšší neţ standardní ţárovky. Ve standardní 

ţárovce se wolfram z vlákna ţárovky částečně vypařuje a pokrývá povrch baňky, čímţ se sniţuje 

světelný tok ţárovky. V halogenové ţárovce toto však neplatí – viz. níţe zmíněný halogenový cyklus. 

Vyrábějí se v provedení lineárním se dvěma paticemi a v provedení s jednou paticí. Dále jsou 

halogenové ţárovky vyráběny s dichroickým zrcadlem (propouští a odráţí různé vlnové délky světla). 

Takováto ţárovka zajišťuje maximální světelný tok v určitém směru, který je dán tvarem zrcadla a 

omezuje aţ 60 % neţádoucího infračerveného záření, které totiţ prochází zrcadlem. Díky tomu je 

osvětlovaný předmět vystaven niţšímu tepelnému záření neţ při osvětlení ţárovkou s klasickým 

reflektorem.  

 3.1.2.1 Základní vlastnosti 

 mají aţ o 30 % vyšší měrný výkon  

 vyšší ţivotnost – cca 3000 h 

 stabilita světelného toku během celé ţivotnosti  

 stabilita teploty chromatičnosti  

 rovnoměrnější svítivost ve svazku v případě reflektorových halogenových ţárovek 

 niţší podíl UV záření (UV filtr) 

                         [1], [2], [6]
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 3.1.2.2 Zjednodušený popis halogenového cyklu 

 Wolfram vypařující se z rozţhaveného vlákna se v blízkosti baňky (kde je nízká teplota) slučuje 

s halogenem (nejčastěji s bromem či jeho sloučeninami). Díky vlivu tepelného spádu tato sloučenina 

směřuje od stěny baňky zpět k rozţhavenému vláknu. Díky vysoké teplotě vlákna se zde začne 

rozkládat na wolfram a halogen. Část rozloţeného wolframu se usazuje zpět na vlákno a zároveň 

důsledkem toho je zajištěna velká hustota wolframu v okolí vlákna a sniţuje vypařování wolframu 

z vlákna, a díky tomu je zvýšena ţivotnost ţárovky. Tento cyklus je zobrazen na obrázku 6. Díky 

wolfram-halogenovému cyklu je prodlouţena ţivotnost ţárovky na dvojnásobek a navíc je zvýšen 

světelný tok asi o 30 %. Tento cyklus je podmíněn samozřejmě vysokou teplotou a zároveň 

vodorovnou polohou ţárovky. [2], [6] 

 

Obr. 6 Halogenový cyklus [2] 
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3.2 Charakteristika halogenových ţárovek 

3.2.1 Elektrické vlastnosti halogenové žárovky 

 Ţárovky jsou téměř čistě odporové zátěţe s účiníkem . To znamená, ţe aktuální 

spotřebovaný výkon (ve wattech, W) a zdánlivý výkon (ve voltampérech, VA) jsou si rovny v případě 

síťového střídavého napětí. Odpor vlákna je teplotně závislý. Aktuální odpor wolframového vlákna při 

vypnuté ţárovce (za studena) je asi 15 krát menší neţ odpor ţhnoucího vlákna, kdy je ţárovka 

zapnutá. Například ţárovka s parametry P = 500 W, U = 230 V má odpor 106,8 Ω kdyţ je rozsvícena, 

ale za studena je odpor mnohem niţší (asi 8 Ω). Jak jiţ bylo výše uvedeno, ţárovky jsou brány jako 

odporová zátěţ, z čehoţ vyplývá, ţe je jednoduché regulovat jejich příkon – jako například 

jednoduchý triakový spínač pro ovládání jasu. Elektrické kontakty mohou být označeny symbolem "T" 

– coţ znamená, ţe jsou navrţeny pro regulační obvody s vysokým spínacím proudem 

charakteristickým pro halogenové ţárovky. Pro ţárovku s parametry P = 500 W, U = 230 V, se proud 

stabilizuje za 0,8 sekundy, a ţárovka dosahuje 100 % jejího plného jasu za 1,4 sekundy. 

 

Obr. 7 Voltampérová charakteristika halogenové ţárovky 

  

 Na obrázku 7 je VACH nízkonapěťové halogenové ţárovky (12 V). Je z ní patrné, ţe jde o neli-

neární prvek. Z počátku – při malém napětí (desetiny voltu) je charakteristika prudká, coţ je 

způsobeno velmi nízkým odporem ţárovky za studena. V další části charakteristiky je vzestup mírný, 

protoţe vlákno je uţ dostatečně předehřáté a tím je jeho odpor velký. První část VACH (prudká) je 

v podstatě „nejbolestivější“ pro veškeré ţárovky. Tato charakteristika je pouze demonstrační – 

změřená při vzrůstajícím napětí. Lze z ní tedy vydedukovat, co se stane při připojení plného 

napájecího napětí na ţárovku. Proud procházející vláknem je několikanásobně vyšší neţ jmenovitý    

(v závislosti na příkonu), a to z toho důvodu, ţe vlákno za studena má minimální odpor. Proto pak    
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po určitém čase – v závislosti na namáhání vlákna – vlákno praskne po připojení napájecího napětí    

na ţárovku – respektive se přepálí (viz kapitola 2.1.2).  

 Abychom tomuto jevu zabránili, je třeba ţárovku spínat plynule od nuly do maxima či omezit 

proudové rázy vláknem. A toho docílíme softstartérem – čili přístrojem, který reguluje proud 

procházející ţárovkou od minima. Těmito kroky docílíme delší ţivotnosti ţárovky, protoţe vlákno 

nebude namáháno tak značným způsobem.  

3.2.2 Halogenové žárovky (nízkonapěťové) a vliv přepětí 

 V naprosté většině případů dochází k předčasnému spálení halogenové ţárovky z důvodu přepětí, 

tedy elektrickým napětím vyšším neţ je jmenovité (12 V). 

Vlastnosti halogenových ţárovek: 

 - jsou citlivé na napájecí napětí a vyţadují stabilní zdroj s napětím udaným výrobcem 

 - vyšší napětí neţ jmenovité způsobuje odpařování wolframu a přepálení vlákna ţárovky 

Přepětí: 

 - zvyšuje odebíraný příkon 

 - zvyšuje svítivost 

 - výrazně sniţuje ţivotnost ţárovky 

Při zvýšeném napětí 

+ 5 % V ac (12,6 V) → 50 % ţivotnost 

+ 10 % V ac (13,2 V) → 27 % ţivotnost 

Při sníţeném napětí 

- 5 % V ac (11,4 V) → 185 % ţivotnost 

- 10 % V ac (10,8 V) → 375 % ţivotnost 

[3] 
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Obr. 8 Kříţový graf procentuelních závislostí - ţivotnosti a výkonu, svítivosti na napětí [3] 

  Na obrázku 8 jsou zobrazeny závislosti charakteristik ţivotnosti, napětí, výkonu a svítivosti. 

Příčiny přepětí: 

1 – zvýšené napětí v rozvodné síti (U > 237 V) 

2 – chybné připojení transformátoru (dle úbytku napětí na připojovacím kabelu) 

v závislosti na délce kabelu reflektoru: 8m (12 V) / 15 m (13 V) / 20 m (14 V) 

3 – transformátory příliš vysokých výkonů je třeba mít na zřeteli, ţe transformátor má být  

 přiměřeného výkonu k odebíranému příkonu ţárovek. [3] 
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4 Realizace softstartéru 

4.1 Princip činnosti 

 Jak jsem jiţ uvedl výše, spínání ţárovek přímo do plné intenzity osvětlení je z hlediska jejich 

ţivotnosti a namáhání vlákna přímo nevhodná. Pro plynulou regulaci světla je ideálním vyřešením 

tohoto problému integrovaný obvod SLB 0587 od firmy Siemens a je vyvinut přímo pro tento účel. 

 Princip plynulé fázově řízené regulace vyuţívá zpoţděné reakce ţárovky na proudové impulsy a 

pomalé reakce oka. Pokud přivedeme na vlákno ţárovky střídavé napětí, tato ţárovka se jeví lidskému 

oku jako souvislý zdroj světla. Pokud začneme připojovat půlvlny napětí k ţárovce vţdy aţ za určitou 

dobu po průchodu napětí nulou, začne klesat celkový dodaný výkon daný plochou pod křivkou napětí. 

Na ţárovce se to projeví pouze jako pokles intenzity světla, coţ je jev, který nás zajímá. S rostoucím 

zpoţděním spínání bude klesat intenzita světla ţárovky, a kdyţ zpoţdění dosáhne doby půlvlny, 

ţárovka zhasne. Takto plynulou změnou fáze sepnutí spínače plynule regulujeme výkon dodaný do ţá-

rovky a co je důleţité, pokud je sepnutí dostatečně rychlé, nedochází k téměř ţádným výkonovým 

ztrátám. [4] 
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4.2 Schéma zapojení 

 

Obr. 9 Schéma zapojení softstartéru 
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4.3 Popis zapojení 

 Schéma zapojení je na obrázku 9. Softstartér je rozdělen na dvě části – silovou a řídící.   

Jádrem celého zařízení – zároveň i silového obvodu je integrovaný obvod SLB 0587 a schéma 

vychází z doporučeného zapojení pro tento obvod, které je uvedeno v katalogovém listu SLB 0587 [4]. 

Jako výkonový spínač je pouţit triak, který spíná kladné i záporné půlvlny napětí. Přestoţe triak spíná 

dostatečně rychle, ale spínaný výkon je veliký, je tedy třeba jej chladit. Kvůli případným zkratům je 

mezi vývodem X1-1 a obvodem umístěná pojistka, dimenzovaná na maximální spínaný výkon. 

Maximální procházející proud triakem je určen jeho typem. Spínání triaku je řízeno svorkou G       

přes diodu D1 zápornými impulsy generovanými integrovaným obvodem IC2. Impulsy jsou proti 

signálu fázově posunuty podle momentálně nastavené intenzity světla. Po příchodu impulsu triak 

sepne, a rozepne sám aţ po průchodu napětí na jeho výstupních svorkách nulou (při přechodu z kladné 

do záporné půlvlny a obráceně). Pak čeká na další spínací impuls. Rezistor R7 společně                        

s kondenzátorem C7 přivádějí výstupní signál na vstup 4 integrovaného obvodu, který slouţí jako 

synchronizační a z kterého si obvod odvozuje vnitřní hodinový kmitočet (50Hz). Rezistor R1 a 

kondenzátor C1 přivádí střídavé napětí ze svorky X1-2 na zenerovu diodu D3, na které je téměř 

obdélníkový signál s amplitudou danou zenerovým napětím diody D3. Tento signál je pak usměrněn 

diodou D5 a přes rezistor R4 přiveden na kondenzátory C4 a C5, které napětí dostatečně vyhladí. Toto 

napětí je pak pouţito jako napájecí pro integrovaný obvod. Záporný pól napájení je připojen na pin 7 

(VSS) u IC2. Kondenzátor C3 a odpor R6 tvoří integrační člen pro vnitřní fázový závěs obvodu. 

Nastavovací vstup – pin 2 (IPROG) u IC2 je připojen na záporný potenciál napájecího napětí. Tímto je 

nastaven mód provozu a je popsán níţe. [4] 

Pin 2 je připojen na záporný pól (doby stlačení platí jen pro tlačítko TL2):  

-krátký stisk -ze zapnutého stavu vypne, 

-z vypnutého stavu zapne do maxima. 

-dlouhý stisk -při vypnutém stavu plynule zesiluje z minima, (jev vyuţit pro řídící obvod) 

-při zapnutém stavu mění intenzitu stejným směrem. 

Pozn.: Toto je pouze informativní, náš obvod bude vyuţívat k řízení MKO (monostabilní klopný 

obvod) s IC1 NE555 společně s mikrořadičem MC9S08QG8CPBE (IC3). Způsoby ovládání jsou 

uvedeny v kapitole 4.1.3.1. Rezistor R8 na vstupu – pin 5 (ISEN) u IC2 slouţí pro přivedení předpětí 

pro signál od dotykového senzoru, který však není vyuţit.  
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 Jako řídící obvod pro obvod IC2 (SLB 0587) je poţit monostabilní klopný obvod s integrovaným 

obvodem IC1 (NE555) a jeho vnitřní zapojení je na obrázku 10 společně s mikrořadičem 

MC9S08QG8CPBE (IC3). Napájecí napětí je odvozeno stejně jako pro IC2, a je vyuţito samostatného 

napájení z důvodu vzájemného rušení a proudového odběru řídícího relé.  

 

Obr. 10 Vnitřní zapojené integrovaného obvodu IC1 NE555 [9] 

 Napájecí napětí je přivedeno k pinům 8 (VCC) a 1 (GND) – piny IC1. Kladný pól směřuje k pinu 

8, záporný k pinu 1. Ke kladnému napětí se připojí i resetovací vstup - pin 4 u IC1 (RES). Invertující 

vstup komparátoru na pinu 5 se ošetří kondenzátoem C11 s hodnotou 10nF, která se obvykle pouţívá. 

 Výstup IC1 na pinu 3 má v počátečním stádiu neboli v klidovém stavu úroveň L, málo odlišnou 

od nulového potenciálu zdroje. Pin 6 u IC1 patří neinvestujícímu vstupu vypínacího komparátoru.          

Z principu časovače vyplývá, ţe se na něm očekává prahové napětí, které má způsobit pozdější 

vrácení výstupu (pin 3) na původní úroveň. Pin 6 je spojen s pinem 7. K těmto vstupům je připojen 

kondenzátor C6 a přes rezistor R11 je na ně přivedeno kladné napětí ze zdroje. Pin 7 zajišťuje, aby se 

kondenzátor C6 nenabíjel. Řízení obvodu zajišťuje tlačítko TL1, které při stisknutí přivede impuls    

na neinvertující vstup spouštěcího komparátoru (pin 2 u IC1).  Na výstupu (pin 3 u IC1) nastává 

logická úroveň H. Pin 7 přestane zkratovat kladné napájecí napětí z rezistoru R11 přicházející           

na kondenzátor. Teprve nyní se kondenzátor nabíjí. Přičemţ rychlost nabíjení určuje velikost odporu 

R11 a kapacity C6. Napětí na kondenzátoru C6 stoupá a aţ překročí práh dvou třetin UCC, které je 

vloţené jako referenční napětí na invertující vstup 5 vypínacího komparátoru, se obvod překlopí zpět 

na úroveň L (pin 3 u IC1). Přes pin 7 se kondenzátor C6 rychle vybije a nemůţe se nabíjet. Tím se 

celý cyklus opakuje. Znovu se čeká na „záporný“ impuls na pinu 2 přes tlačítko TL1.  
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Obr. 11 Průběh výstupního signálu IC1 (pin 3) 

 Průběh výstupního napětí na pinu 3 znázorňuje graf na obrázku 11. Časový úsek 1-2 s výstupní 

úrovní L představuje počáteční dobu, kdy je integrovaný obvod připojen k napájecímu napětí a 

kondenzátor je ve zkratu díky pinu 7. V časovém bodě 2 přichází záporný impuls přes tlačítko TL1    

na pin 2. Na výstup IC2 (pin 3) se změní úroveň z L na H. Následuje časový úsek 2-3, v kterém se 

nabíjí kondenzátor C6. V bodě 3 překročilo napětí kondenzátoru, připojeném na pinech 6 a 7, 

nastavený práh napětí na pinu 5 a vypínací komparátor způsobil změnu. Výstupní napětí IC2 se vrátilo 

na úroveň L. Časový úsek 3-4 je totoţný s úsekem 1-2 a trvá tak dlouho, dokud nepřijde spouštěcí 

impuls na pin 2. Čas, po který je na výstupu úroveň H je přímo úměrný konstantě RC podle vztahu 

 t = 1,1 × 𝑅 × 𝐶. Protoţe se zde nepočítá se svodovým proudem kondenzátoru, můţe být skutečný 

čas zpočátku delší. Do vzorce dosadíme odpor R11 = 3,9 MΩ, kapacitu C6 = 1 μF a čas vyjde: 

ts = 1,1 × 3,9 × 106 × 1 × 10−6 = 4,29 s 

 Tato doba odpovídá časové charakteristice SLB0587 v módu C (viz obrázek 12) [4], kdy obvod 

rozsvěcuje ţárovku přes triak plynule de facto od nuly do maxima. 

 

Obr. 12 Časové charakteristiky IC2 SLB 0587 [4] 
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 Mikrořadič MC9S08QG8CPBE (IC3) je napájen stejně jako oba předchozí integrované obvody.  

IC3 však potřebuje ke své činnosti napájení U = 3 V, proto má samostatnou stabilizaci. Zapojení      

pro IC3 vychází z katalogového listu.[7] Vstup (PTA0 - pin 16) je připojen na přepínač S2, který 

slouţí pro ovládání celého softstartéru. Kdyţ je přepínač vypnut, je celý obvod také vypnut. Po jeho 

sepnutí zareaguje mikrořadič tak, ţe na vzestupnou hranu signálu na vstupu PTA0 vytvoří impuls na 

výstupu 1 (PTA1 - pin 15) a tento výstup ovládá výše zmiňovaný MKO (řídící část softstartéru) skrze 

tranzistoru T2. Další výstup mikrořadiče – výstup 2 (PTA2 - pin 14) – na něm reaguje mikrořadič na 

sestupnou hranu signálu na vstupu PTA0 (při vypnutí přepínače S2) vytvořením impulsu, který otevře 

tranzistor T1 a sepne tím kontakty relé v silové části softstartéru. Program, který je nahrán 

v mikrořadiči a řídí impulsy je uveden v přílohách [6], [7].  

4.3.1 Způsoby ovládání 

 Ovládání softstartéru je moţné dvěma způsoby – a to dvěma tlačítky nebo další moţností je 

klasický přepínač. Při připojení softstartéru k napájecímu napětí je třeba obvod nejdříve nastavit, a to 

takovým způsobem, ţe stiskneme tlačítko TL2, ţárovka se zapne do maxima a pak opět stiskneme 

tlačítko TL2, tím se ţárovka vypne. A nyní je obvod nastaven. 

 a) Mikrotlačítky 

 V tomto případě jsou pouţita dvě tlačítka a je zajištěno, ţe tlačítkem TL1 se obvod bude spínat - 

softstart a tlačítkem TL2 se obvod bude vypínat (jen krátkým stiskem). Obvod SLB0587 rozlišuje dvě 

délky stisku (platí pro tlačítko TL2) a reaguje na ně různým způsobem. Na stisk kratší neţ 400 ms se 

ze zapnutého stavu vypne a z vypnutého stavu zapne do maxima – coţ je pro nás nevýhodné, takţe 

tlačítko TL2 bude pouţito pouze jako tlačítko vypínací, na stisk delší (neţ 400ms) plynule mění 

intenzitu osvětlení (stejným směrem), pokud je dlouhý stisk delší neţ doba průchodu ţárovkou 

procházejícího proudu mezi minimem a maximem, začne obvod regulovat intenzitu opačným směrem. 

 K ovládání přistupujeme takto: 

Stiskem tlačítka TL1 se ţárovka zapíná „softstartem“ 

Stiskem tlačítka TL2 se ţárovka vypíná 

 b) Vypínačem 

 Tento způsob vyuţívá mikrořadiče, který je naprogramován tím způsobem, ţe jeho vstup reaguje 

na vzestupnou a sestupnou hranu signálu tak, ţe na dvou svých výstupech vygeneruje impulsy, které 

jsou zobrazeny na obrázku 13. Tyto impulsy slouţí k řízení řídící a výkonové části softstartéru (jakoby 

simulace tlačítek TL1 a TL2). Princip činnosti je popsán výše.  
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Obr. 13 Časové charakteristiky naprogramovaného mikrořadiče 
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4.4 Oţivení a provoz softstartéru 

 Rozmístění součástek na desce plošných spojů je na obrázcích v přílohách 2 a 3. Při pájení je 

třeba postupovat velmi pečlivě, protoţe pokud se kdekoliv na integrovaný obvod SLB 0587 nebo  

MC9S08QG8CPBE chybně připojí přímo 230 V, dojde k jejich okamţitému zničení. Oba obvody 

SLB0587 je vyroben technologií CMOS a tedy je citlivý na statickou elektřinu. 

 Desku připojujeme k síti a k ovládacím prvkům podle obrázku v příloze číslo 6 pomocí 

svorkovnic X1-1 aţ X4-2. Na svorku X1-1 připojíme fázi a na svorku X1-2 vodič vedoucí                  

ke spotřebiči (ţárovce). Jako ovládací prvky jsou pouţita tlačítka a přepínač tak, jak je znázorněno na 

obrázku v příloze 6. Pokud se omylem podaří přepólovat svorky X1-1 a X1-2, nedojde k ţádnému 

zničení, ovládání bude samozřejmě funkční, deaktivuje se jen řízení SLB0587 senzorem, které však 

není pouţito. Svorkovnice X3 a X4 slouţí k připojení ovládacích tlačítek. Dále na X1 a X3 se připojí 

ovládací část mikrořadiče s přepínačem. Na desku s mikrořadičem se připojí přepínač a vyvedou 

vodiče tranzistorů. 

 V silové části softstartéru je vyuţit triakový spínač typu TIC246M. Základní parametry triaku 

nalezneme lit. [8]. Maximální proud procházející triakem TIC246M: IT (RMS) = 16 A, coţ je pro náš 

případ dostačující proud. Pouţitý triak má standardní rozmístění vývodů: při čelní pohledu vývody 

dolů, zleva svorky A1,A2 a G (viz. obrázek 15).  

 

Obr. 15 Pohled na vývody triaku TIC246M [8] 

 Vzhledem k tomu, ţe se na výstupních svorkách objevují vysoké kmitočty (během sepnutí triaku), 

můţe být softstartér zdrojem rušení. Pokud bude tento jev na závadu, dle katalogového listu SLB0587 

[4] doporučuji do série s výstupními svorkami připojit tlumivku o indukčnosti asi 1,4mH, proudově 

dimenzovanou na příslušný proudový odběr. Pro běţné pouţití to však není nutné. 
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4.5 Zhodnocení měření softstartéru 

4.5.1 Spínání žárovky „tvrdým“ způsobem 

 Pro ověření činnosti softstartéru jsem změřil průběh proudu halogenovou ţárovkou (U = 230 V,    

P = 500 W) při jejím „tvrdém“ spínání – přímým připojením k napájecímu napětí. Tento průběh je      

na obrázku 17 a je z něj patrný proudový ráz do ţárovky (první kladná půlvlna proudu) a hodnota 

tohoto proudu je téměř 18 A. Dále následují mírnější rázy vlivem ohřívajícího se vlákna (čili vzrůstu 

jeho odporu, coţ zapříčiňuje pokles proudu) a proud procházející ţárovkou se ustálí za 140 ms. 

Obr. 17 Průběh proudu při „tvrdém“ spínání ţárovky 

 

4.5.2 Spínání žárovky softstartérem 

 Na obrázcích 18, 19, 20 a 21 jsou průběhy proudu po zapojení softstartéru. Z obrázku 18 je 

patrné, ţe proudový ráz se po připojení softstartéru vyskytuje také, avšak je menší. Dále je viditelné, 

ţe proud je fázově řízen (z grafu jsou viditelné jednotlivé půlvlny proudu jako velmi úzké a postupně 

se rozšiřují – odpovídá šířkové modulaci), tedy amplitudová hodnota proudu je sice vyšší, ale 

v závislosti na ploše pod křivkou proudu je celkový dodaný výkon do ţárovky nulový i přes 

maximální amplitudu půlvlny proudu a plynule vzrůstá. Tímto se fakticky zajišťuje softstart ţárovky. 

Na dalších obrázcích je patrné, ţe šířka jednotlivých půlvln se zvětšuje a tím stoupá výkon dodaný do 

ţárovky. Na posledním obrázku je proud a tedy i dodaný výkon ustálený na maximální hodnotě (téměř 

čistý sinusový průběh). Na obrázku 21 je pak vidět celý průběh proudu procházejícího ţárovkou. 
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Obr. 18 Průběh proudu při softstartu ţárovky (zvětšená první část) 
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Obr. 19 Průběh proudu při softstartu ţárovky (zvyšující se výkon, zvětšená druhá část) 
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Obr. 20 Průběh proudu při softstartu ţárovky (po ustálení, zvětšená třetí část) 
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Obr. 21 Celý průběh proudu při softstartu ţárovky 
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5 Závěr 

 Z kapitoly 4.5 (Zhodnocení měření softstartéru) vyplývá, ţe při nepouţití softstartéru prochází 

vláknem ţárovky veliký nárazový proud a to postupem času podstatně zhoršuje jeho technické 

vlastnosti. Vlákno ţárovky je tedy natolik namáháno, aţ je přerušeno. Tím pádem je zkrácena doba 

ţivotnosti ţárovek, coţ povede k jejich nutné výměně  - a v případě výkonných halogenových ţárovek 

je to z ekonomického hlediska neţádoucí. Dále se do ceny promítne i samotná výměna ţárovek, a to 

v případě výškového umístění ţárovek, vzhledem k potřebné technice a servisu. 

 Při pouţití softstartéru je naopak vlákno ţárovky namáháno jen samotným svícením, proudové,    

a tím i výkonové rázy jsou omezeny, coţ prodluţuje ţivotnost ţárovky. Samotný softstartér má však 

příkon 7 W, který je nutný pro jeho funkčnost, proto se tedy softstartér vyplatí zrealizovat a pouţívat 

za předpokladu ovládání většího počtu výkonných halogenových ţárovek.  
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1. Deska plošných spojů softstartéru 
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2. Rozmístění součástek softstartéru ze strany spojů (zvětšeno) 

 

 

 



 

 

 

 

3. Rozmístění součástek softstartéru ze strany součástek (zvětšeno) 

  



 

 

 

 
4. Deska plošných spojů ovládací části s mikrořadičem  

(originální velikost) 

  



 

 

 

 
5. Rozmístění součástek ovládací části s mikrořadičem  

ze strany součástek (zvětšeno) 

 

  



 

 

 

 

6. Způsob připojení desky softstartéru k síti a ovládacím prvkům 

 Upozornění: Softstartér je napájen přímo ze síťového napětí, tudíţ je galvanicky přímo 

spojen se sítí 230 V a proto je nutno dávat velký pozor při oţivování. Za případné újmy             

na zdraví nebo majetku neberu zodpovědnost. 

 



 

 

 

 
 

7. Program pro mikrořadič MC9S08QG8CPBE: 

 
#include <hidef.h>  

#include "derivative.h"  

int x,y; 

char predch_stav,aktualni_stav,mazani;  

void main(void) { 

  PTADD_PTADD0=0; 

  PTADD_PTADD1=1; 

  PTADD_PTADD2=1; 

  TPMSC=0b00001101; 

  TPMMOD=37500;        

  EnableInterrupts;   

  PTAD_PTAD1=0;   

  PTAD_PTAD2=0;   

 predch_stav=0; 

  for(;;) {         

      aktualni_stav=PTAD_PTAD0;  

       if (aktualni_stav!=predch_stav){  

          if (aktualni_stav==1) {        

            PTAD_PTAD1=1;              

            TPMCNT=0;          

            mazani=TPMSC;            

            TPMSC_TOF=0;            

            for(;;)  

            { 

              if (TPMSC_TOF==1)  

              {        

                PTAD_PTAD1=0;        

                TPMCNT=0;         

                mazani=TPMSC;       

                TPMSC_TOF=0;        

                break; 

              }  

              __RESET_WATCHDOG(); 

            }                

          } else {              

            PTAD_PTAD2=1;         

         TPMCNT=0;          

            mazani=TPMSC;      

        TPMSC_TOF=0;               

            for(;;)  

            { 

              if (TPMSC_TOF==1)  

              {        

                PTAD_PTAD2=0;          

                TPMCNT=0;          

                mazani=TPMSC;       

                TPMSC_TOF=0;        

                break; 

              }  

              __RESET_WATCHDOG();  

            }                   

          } 

       }                     

       predch_stav=aktualni_stav; 

              __RESET_WATCHDOG();  

    }               

 } 


