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Abstrakt 

 

 Tato diplomová práce se zabývá moţností vyuţití světelných diod ve veřejném osvětlení. 

Teoretická část je zaměřena na rozbor parametrů a poţadavků na veřejné osvětlení, dále na historii 

vývoje světelných diod a předpověď zvýšení jejich účinnosti do budoucna. V praktické části bylo 

uvaţováno o výměně vysokotlakých sodíkových výbojek, které se nyní nejčastěji pouţívají ve 

svítidlech veřejného osvětlení, za světelné diody. Dále byla zvaţovaná moţnost pouţití svítidla 

veřejného osvětlení pracujícího v ostrovním reţimu. V obou případech byly vypočítány doby 

návratnosti. V diplomové práci je také uvaţovaná moţnost napájení pomocí termobaterie se 

speciálními měniči, které pracují od napětí v desítkách milivoltů. Dva takovéto měniče byly 

vytvořeny, změřeny jejich charakteristiky a zdokumentovány. Jediná termobaterie s takovýmto 

měničem je schopna napájet nízkoodběrové přístroje jiţ od rozdílu teplot jedné desetiny stupně Celsia.  

  

Abstract 

 

 This thesis deals with the possibility of using LEDs in public lighting. The theoretical part is 

focused on the analysis of the characteristics and requirements for public lighting, as well as the 

history of the development of LEDs and it forecasts their increase in luminous efficacy in the future. 

In the pratrical part there was considered replacing high-pressure sodium lamps, which are now mostly 

used in public lighting lamp, for LED. Furthermore, the option of combining the use of lighting 

luminaires operating an island system. In both cases there is the calculated payback period. The thesis 

also contemplated the possibility of using the power thermobaterry with special converters that operate 

from voltages in the tens of millivolts. Two such converters have been developed, their characteristics 

are measured and documented. The only thermobaterry with such a converter is able to supply low-

power devices from the temperature difference of one tenth of a degree Celsius. 
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Seznam pouţitých symbolů a zkratek 

 

A  Velikost plochy         [m
2
] 

AKU  Akumulátor  

CCD Charge-coupled device (čip pro snímání obrazové informace) 

C Kondenzátor  

ČR Česká Republika 

D Usměrňovací dioda 

FV Fotovoltaická elektrárna  

GaAsP Gallium arsenid fosfid 

GaAs Gallium arsenid 

GaN  Gallium nitrid 

GND Ground (elektrická země) 

I  Svítivost          [cd] 

IIN  Vstupní proud měniče        [mA] 

IO  Integrovaný obvod 

IOUT Výstupní proud měniče        [µA] 

IP  Stupeň krytí         [-] 

Iγ  Svítivost svazku světelných paprsků (svítící plochy)     [cd] 

J-FET Junction gate field-effect transistor (tranzistor řízený elektrickým polem) 

LED Light-Emitting Diode (dioda vyzařující světlo) 

Lγ  Jas svítidla          [cd/m
2
] 

P  Elektrický příkon         [W] 

R Rezistor 

Ra  Index barevného podání        [-] 

REG  Regulátor 

RGB  Red Green Blue (červená zelená modrá) 

RTG  Radioizotopový Termoelektrický Generátor 

SiC  Karbid křemíku 

T1 Teplota chladné strany termobaterie               [K] 

T2   Teplota horké strany termobaterie      [K] 

Tcn    Náhradní teplota chromatičnosti       [K] 

TEG  Termoelektrický generátor (Thermo Electric Generator) 

TEC  Termoelektrický chladič (Thermo Electric Cooler) 

TR  Transformátor 

TŢ  Ţivotnost světelného zdroje        [h] 



UIN   Vstupní napětí měniče        [mV] 

UV  Ultraviolet (ultrafialová) 

V  Rychlost         [m/s] 

VO  Veřejné osvětlení  

VT  Větrná elektrárna   

VŠB  Vysoká škola báňská 

Z  Z parametr         [K
-1

] 

ZD  Zenerova dioda 

 Seebeckův koeficient        [V.K
-1

] 

γ   Úhel mezi normálou plochy a směrem rádiusem vektoru    [-] 

e Měrná elektrická vodivost       [
-1

.m
-1

] 

δ  Úhel clonění          [°] 

η  Měrný výkon          [lm/W] 

ηsv  Účinnost svítidla         [-] 

 Měrná tepelná vodivost        [m
-1

/K
1
] 

   Hustota          [kg/m
3
] 

T  Teplotní gradient         [K] 

Φ  Světelný tok          [lm] 

Фsv  Světelný tok svítidla         [lm] 

ФZ  Světelný tok všech zdrojů světla ve svítidle       [lm] 

Ω  Prostorový úhel         [sr] 
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1. Úvod 

 

 Světelné diody jsou bezesporu budoucností osvětlování, během posledních několika let 

světelné diody prošly rychlým vývojem a zdokonaloval se hlavně jejich měrný výkon. Zdokonalení 

světelných diod dospělo jiţ do takové míry, ţe se navrátí investice do výměny vysokotlakých 

sodíkových výbojek, které se nyní rapidně pouţívají pro osvětlování komunikací, za světelné diody. 

 V teoretické části práce jsou vysvětleny parametry a poţadavky kladené na veřejné osvětlení a 

jsou rozebrány moţnosti současných světelných diod. Z historického hlediska prošly světelné diody 

extrémně rychlým vývojem v porovnání s jinými světelnými zdroji v oblasti měrného výkonu, avšak 

do budoucna budou měrný výkon světelných diod omezovat fyzikální zákony. Odhadované maximum 

měrného výkonu u světelných diod je 220 lm/W.  

 Nyní se růst měrného výkonu velmi zpomalil, v komerčně dostupných LED svítidlech 

veřejných osvětleních na asi 110 lm/W a to pravděpodobně z důvodu jiţ dosaţení návratnosti při 

výměně za vysokotlaká sodíková svítidla ve veřejném osvětlení. Za poslední dva roky tedy poklesla 

rychlost zvyšování měrného výkonu, avšak cena světelných diod se stále sniţuje přibliţně lineárně.  

 Veřejné osvětlení je moţno napájet i z alternativních zdrojů elektrické energie a provozovat je 

v ostrovním reţimu. V poslední době se tato moţnost díky vysokému měrnému výkonu světelných 

diod začala vyuţívat i v osvětlování méně důleţitých míst. Problém u veřejných osvětlení napájených 

alternativními zdroji energie je nestálost dodávky elektrické energie a to hlavně u napájení solárním 

panelem, který generuje nejvíce elektrické energie přes den v letním období, kdy je třeba svítit 

nejkratší dobu a naopak v zimním období vytvoří nejméně elektrické energie a je třeba svítit nejdéle. 

Elektrickou energii je třeba tedy akumulovat, avšak cena a ţivotnost akumulátorů zvyšuje náklady 

provozu svítidla v ostrovním reţimu na neúnosně vysokou cenu.  

 Další moţností alternativního napájení je pouţití Peltierovy termoelektrické baterie typu TEG. 

Na toto téma byla jiţ mnou vypracovaná bakalářská práce, avšak před dvěma lety ještě nebyla 

technika rozvinuta na tolik, aby bylo moţno vyuţívat napětí o velikosti kolem 20 mV. Při zapojení 

takovéhoto zvyšujícího měniče pracujícího od desítek milivoltů je moţno napájet nízkoodběrové 

přístroje z termobaterie jiţ od rozdílu teplot 0,1 °C, v případě sériového zapojení více termobaterií i 

niţšího rozdílu teplot. Takto malých rozdílů teplot lze v praxi relativně jednoduše dosáhnout a je 

moţno takto vytvořit zdroj energie s téměř neomezenou ţivotností, který můţe napájet z takto nízkého 

rozdílu teplot například měřící nebo komunikační elektroniku. 

 V praktické části jsou vyčísleny moţnosti výměny současných svítidel ve veřejném osvětlení 

za LED diody, vypočtena doba návratnosti a dále je nastíněna neúnosnost nákladů na veřejné osvětlení 

pracující v ostrovním reţimu.   
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2. Rozbor parametrů a požadavků kladených na veřejné osvětlení 

 

 Základní parametry, které popisují vlastnosti světelných zdrojů, jsou světelný tok, měrný 

výkon, náhradní teplota chromatičnosti, index podání barev a ţivotnost. Dále jsou však důleţité i 

geometrické rozměry, druh pouţité patice, dovolená provozní poloha světelného zdroje, napětí, 

provozní teplota zdroje apod. [1] 

2.1 Základní parametry 

 

Světelný tok Ф (lm) 

 Světelný tok (světelný výkon) je mnoţství světla vyzářeného světelným zdrojem za jednotku 

času. Jednotka světelného toku je lumen (lm). [1] 

 

Náhradní teplota chromatičnosti Tcn (K) 

 Pouţíváme ji k popisu barevných vlastností světla, konkrétně zabarvení bílého světla do 

červena nazýváme teple bílou barvu a naopak zabarvení bílého světla do modra nazýváme studeně 

bílou barvu. U teplotních zdrojů odpovídá teplota chromatičnosti v podstatě přímo teplotě vlákna. 

U jiných neţ tepelných zdrojů světla se pouţívá pojem náhradní teplota chromatičnosti, která 

odpovídá ekvivalentnímu teplotnímu zdroji s podobným spektrálním sloţením, jaký má daný 

výbojový světelný zdroj. [1] 

 Přehled teplot chromatičnosti pro základní typy světelných zdrojů je v tab. 2-1: 

 

Tab. 2-1 Teplota chromatičnosti různých zdrojů světla 

Druh světelného zdroje TC (K) 

svíčka 1200 

žárovka, slunce při východu a západu 2800 

studiové osvětlení 3000 

obvyklé denní světlo, zářivky 5000 

fotografické blesky 5500 

jasné polední světlo 6000 

standardizované denní světlo 6500 

lehce zamračená obloha 7000 

oblačno, mlhavo (mraky zabarvují světlo do modra) 8000 

silně zamračená obloha nebo jen modré nebe bez Slunce 10000 
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Teplota chromatičnosti teple a studeně bílé barvy: 

Teple bílá: < 3300 K 

Bílá: 3300 – 5000 K 

Studeně bílá: > 5000 K  

Na obr. 2-1 je vidět zabarvení bílého světla podle teploty chromatičnosti. [2] 

 

 

Obr. 2-1 Ukázka zabarvení bílého světla podle teploty chromatičnosti 

Měrný výkon η (lm·W
-1

) 

 Udává v podstatě účinnost přeměny elektrické energie na světlo. Maximální měrný výkon 

vypočtený pro fotopické vidění je 683 lm·W
-1

, nejúčinnější světelné diody dosahují v dnešní době 

měrných výkonů kolem 200 lm·W
-1

. U světelných diod je dosaţitelné teoretické maximum aţ 

219 lm·W
-1

. [1] 

 

  
 

 
                                                                                                                                     (2.1) 

 

Φ … světelný tok (lm) 

P … elektrický příkon (W) 

 

 Nejniţší měrný výkon mají ţárovky 6 – 15 lm·W
-1 

, nejvyšší pak v dnešní době světelné diody, 

které dosahují v laboratorních podmínkách měrný výkon více jak 200 lm·W
-1

. V porovnání 

s kompaktní zářivkou, která má měrný výkon v rozmezí 56 – 88 lm·W
-1

 mají světelné diody velký 

náskok v účinnosti přeměny elektrické energie na světlo i přesto, ţe komerčně prodávané světelné 

diody mají zatím měrný výkon v rozmezí 100 – 150 lm·W
-1

. [3] 

 

Index podání barev Ra (-) 

 Hodnota indexu podání barev určuje, do jaké míry je lidské oko schopno při daném světelném 

spektru vnímat barvy. Nejvyšší hodnotu, z umělých zdrojů světla, dosahují pouze tepelné zdroje 

záření, ty dosahují Ra = 100 a to proto, ţe obsahují všechny vlnové délky ve viditelném spektru záření. 

Naopak nejniţší hodnotu dosahují zdroje monochromatického záření, například nízkotlaká sodíková 

výbojka dosahuje Ra = 0. [1] 
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Ţivotnost světelného zdroje TŢ [h] 

 Ţivotnost světelných zdrojů je velmi důleţitým parametrem, který nám říká, po jakou dobu 

vydrţí daný světelný zdroj hospodárně svítit. U světelných diod dochází časem k poklesu světelného 

toku, i kdyţ je ještě daný zdroj funkční, svítí nehospodárně a vyţaduje výměnu za nový. U LED diod 

se je tato hodnota 80 % počátečního světelného toku, mnohdy se však uvaţuje 70 %. Nejkratší 

ţivotnost mají klasické ţárovky 1000 hodin, nejdelší pak LED diody 25000 – 50000 hodin. [1] 

 

2.2 Světelně technické parametry svítidel 

 

Světelný tok svítidla Фsv (lm) 

 Světelný tok svítidla je rozdíl světelného toku vyzařovaného zdrojem nebo zdroji světla 

umístěných ve svítidle a světelného toku ztraceného, při optickém zpracování. [1] 

 

Účinnost svítidla ηsv (-) 

 Účinnost svítidla charakterizuje hospodárnost svítidla a její hodnota je dána poměrem 

světelného toku svítidla ke světelnému toku zdrojů. [1] 

 

    
   

  
                                                                                                                           (2.2) 

 

ΦSV … světelný tok svítidla (lm) 

ΦZ   … světelný tok všech zdrojů světla ve svítidle (lm) 

 

Jas svítidla Lγ (cd·m
-2

) 

 Jas svítidla je podíl svítivosti v daném směru a velikosti průmětu svítící plochy do roviny 

kolmé k uvaţovanému směru. [1] 

 

   
  

      
      

  
       

 
  

 

Iγ … svítivost svazku světelných paprsků (svítící plochy) (cd) 

A … velikost svítící plochy viditelné pozorovatelem (m
2
) 

γ  … úhel mezi normálou plochy a směrem radiusvektoru Iγ (-) 
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Úhel clonění δ 

 Úhel clonění δ udává míru zaclonění světelného zdroje svítidlem. Je to nejmenší ostrý úhel 

mezi vodorovnou rovinou a přímkou spojující okraj svítidla se světelným zdrojem. Příklad uhlu 

clonění je na obr. 2-2. [1] 

 

Obr. 2-2 Úhel clonění u svítidla 

Křivky svítivosti 

 Svítivost představuje velikost světelného toku Ф vyzářeného do daného orientovaného 

prostorového úhlu Ω. Pokud je tento úhel velmi malý, mluvíme o svítivosti „v daném směru“. Pro 

svítidla se udávají křivky svítivosti, coţ jsou grafy svítivosti v jednotlivých směrech. [1] 

 Svítivost se vypočítá následovně: 

 

  
 

 
                                                                      (2.3) 

 I … svítivost (cd) 

Φ … světelný tok (lm) 

Ω … prostorový úhel (sr) 

 

 Rozloţení svítivosti světelného zdroje v prostoru můţe být souměrné nebo nesouměrné. 

Svítivosti jsou udávány pomocí fotometrických systémů A-α, B-β a C-γ, viz obr. 2-3. Nejčastěji se 

z nich pouţívá fotometrický systém C-γ. U svítidel s rotačně symetrickou plochou svítivosti se 

pouţívá křivka svítivosti pouze jediné fotometrické roviny. [4] 
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Obr. 2-3 Křivky svítivosti ve fotometrických systémech A-α, B-β, C- γ 

 

Ochrana proti vniknutí cizích těles, prachu a vlhkosti 

 Důleţitou vlastností svítidla je také stupeň krytí, vyjadřuje se značkou IP (Ingress Protection) s 

dvojciferným číslem. První číslo můţe nabývat hodnot 0 aţ 6 a vyjadřuje stupeň ochrany před 

vniknutím cizích předmětů a před dotykem. Druhé číslo můţe nabývat hodnot 0 aţ 8 a vyjadřuje 

stupeň ochrany před vniknutím vody. Více v normě ČSN EN 60529. [1] 

 

Ochrana proti mechanickému poškození 

 Číslo za indexem IK znamená u svítidla jeho odolnost proti mechanickému poškození, která je 

dána minimální nárazovou energií, kterou svítidlo bez funkčního poškození vydrţí. [1] 
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3. Rozbor současných možností LED 

 

 Zkratka LED pochází z anglického Light-Emitting Diode - dioda emitující světlo. Je to 

součástka na bázi polovodiče. Při průchodu proudu v propustném směru zakázaným pásem polovodiče 

vznikají fotony čili světlo.  

 Světlo vyzařované LED je s úzkým spektrem. Díly fotoluminiscenci se můţe emitovat i jiné 

druhy záření se širokým spektrem. Například při pouţití modré nebo UV LED s luminoforem ve ţluté 

oblasti lze emitovat bílé světlo, mnoţstvím luminoforu lze pak nastavit teplotu vycházejícího bílého 

světla. [5] 

 Led diody ovšem nejsou pouze bílé, existuje celé viditelné barevné spektrum, které zasahuje i 

do neviditelného spektra.  

 

Tab. 3-1 Rozdělení LED diod podle vyzařovaných barev a napájecích napětí   

  Barva vlnová délka (nm) Napětí (V) 

  Infračervená λ > 760 ΔV < 1.9 

  Rudá 610 < λ < 760 1.63 < ΔV < 2.03 

  Oranţová 590 < λ < 610 2.03 < ΔV < 2.10 

  Ţlutá 570 < λ < 590 2.10 < ΔV < 2.18 

  Zelená 500 < λ < 570 1.9[2] < ΔV < 4.0 

  Modrá 450 < λ < 500 2.48 < ΔV < 3.7 

  Fialová 400 < λ < 450 2.76 < ΔV < 4.0 

  Ultrafialová λ < 400 3.1 < ΔV < 4.4 

  Bílá Celé spektrum ΔV = 3.5 
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3.1 Historie LED 

 

 Poprvé byl sledován jev emitace světla při studiu usměrňovačů britským experimentátorem 

jménem Henry Joseph Round roku 1907. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ve dvacátých letech 20. století zkoumal tento jev i sovětský fyzik Vladimirovič Oleg Losev, 

který byl z počátku zmatený z fyzikálního původu vzniklého světelného záření. Důkaz o vzniku světla 

elektroluminiscencí dokázal pomocí rychlosti vypařování kapek benzenu ze zářících míst. Zjistil, ţe 

světlo nebylo generováno tepelným zářením, ale elektroluminiscencí při niţší teplotě. [6] 

 Ve třicátých letech 20. století došlo k rozvoji kvantové teorie pevných látek, umoţňující 

vysvětlení vlastností pevných látek včetně kovů a polovodičů. Dalším milníkem pro LED byl vynález 

tranzistoru v roce 1947.  

  

Obr. 3-1 První LED dioda vyrobená v roce 1907 
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 V padesátých letech bylo vytvořeno vysvětlení a experimentální potvrzení jevu 

elektroluminiscence na základě pásové teorie. [7] 

 V roce 1962 se uvaţovalo nad moţnostmi poţití GaAsP a GaAs, avšak technicky vyrobit 

takovou LED nebylo snadné. Napomohli tomu vědci z IBM, kteří navrhli technologii schopnou 

takovou sloučeninu vytvořit. Díky tomu byla vytvořena jasně červená LED.  

 Koncem šedesátých let byla na bázi SiC vyrobena první modrá LED, ovšem z extrémně 

malým měrným výkonem.  

 V sedmdesátých letech se objevily jiţ všechny barvy světelného spektra – zelená, oranţová, 

ţlutá a zvyšovala se i účinnost.  

 V osmdesátých letech se začíná experimentovat s nitridem galitým (GaN), který je vhodný pro 

výrobu barev od zelené aţ po ultrafialovou.  

 V roce 1995 byla vyrobena první bílá LED s luminoforem, na principu dvou doplňkových 

barev (ţlutá a modrá), které oko vnímá jako bílé světlo. V roce 2007 byla vyrobena první LED 

s měrným výkonem nad 100 lm/W. [8]  

 V roce 2010 byla vyrobena první LED s měrným výkonem nad 208 lm/W společností Cree při 

náhradní teplotě chromatičnosti 4579 K a pokojové teplotě.  

 Na konci roku 2012 se měrné výkony komerčně dostupných LED (hlavně firmy Cree a 

Nichia) pohybují v rozmezí 140 - 170 lm/W u chladně bílých LED. [9] 

 Pro grafické znázornění růstu měrného výkonu LED v porovnání s ostatními světelnými zdroji 

v čase slouţí graf na obr. 3-2. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Budoucnost LED  

 

  

Obr. 3-2 Znázornění růstu měrného výkonu LED v porovnání s ostatními světelnými zdroji 
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 Teoretické maximum měrného výkonu u bílých LED je 219 lm/W. Tento odhad růstu 

měrného výkonu LED zpracovává na základě výsledků výzkumů a teoretických prací Ministerstvo 

energetiky USA. Růst měrného výkonu se bude zpomalovat a měl by se zastavit kolem roku 2020 na 

teoretickém maximálním dosaţitelném měrném výkonu, viz graf na obr. 3-3. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Dosažitelné hodnoty měrných výkonů 

 

 Dosaţitelný měrný výkon závisí hlavně na náhradní teplotě chromatičnosti a také na indexu 

barevného podání. Náhradní teplota chromatičnosti je dána mnoţstvím luminoforu na LED čipu, 

pokud je vyrobený LED čip teple bílý, je na vyzařujícím čipu velká vrstva luminoforu, luminofor má 

určitou účinnost a tedy čím více ho je naneseno, tím se celková účinnost LED čipu sniţuje. S indexem 

barevného podání je to podobné, opět je třeba pouţít větší vrstvu luminoforu, ve kterém se vytvářejí 

ztráty. Vyvstává otázka, jaké jsou limity měrného výkonu? Tab. 2 udává teoretické maximální a 

prakticky dosaţitelné měrné výkony světelných diod větších výkonů vyzařujících bílé světlo vzniklé 

smíšením tří základních barev (RGB).  

 

 

Obr. 3-3 Předpokládaný vývoj měrného výkonu bílých LED do roku 2020 
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Tab. 3-2 Teoretické a prakticky dosaţitelné hodnoty měrných výkonů LED [11] 

Tcn  Teoretická hodnota měrného výkonu [lm/W] Dosaţitelná hodnota měrného výkonu [lm/W] 

[K] Ra [-] Ra [-] 

  70 80 90 70 80 90 

2700 428 407 394 240 228 221 

3800 407 389 379 228 219 212 

5000 380 365 356 213 204 199 

 

 Dosaţitelné hodnoty měrných výkonů závisejí na účinnosti přeměny elektrické energie na 

světelnou a jejich maxima jsou odhadovány na 56 % teoretických maximálních hodnot. Je zřejmé, ţe 

index barevného podání nemusí záviset tak silně na měrném výkonu, jak se dříve předpokládalo. Při 

náhradních teplotách chromatičnosti vyzařovaného světla v rozsahu od 2700 K do 5000 K se prakticky 

dosaţitelné měrné výkony při stejném indexu barevného podání neliší o více neţ 13 %. V případě 

indexu barevného podání v rozsahu od 70 aţ 90 při stejné teplotě chromatičnosti není rozdíl v 

hodnotách prakticky dosaţitelných měrných výkonů větší neţ 9 %. [11] 

 

3.2.2 Náklady na jednotku světelného toku 

 

 Ceny světelných zdrojů jsou v zásadě porovnávány na základě ceny za kilolumen. Příklad 

pořizovacích nákladů světelných zdrojů v roce 2010 v USA pro osvětlování interiérů uvádí tab. 3-3.  

  

Tab. 3-3 Pořizovací náklady světelných zdrojů na kilolumen v roce 2010 v USA. [11] 

Světelný zdroj  Náklady na kilolumen [$] 

Ţárovka 60 W 0,5 

Kompaktní zářivka 13 W 2 

Stmívatelná kompaktní zářivka 13 W 10 

Lineární zářivka T8 32W s předřadníkem 4 

Stmívatelná LED jako náhrada 60W ţárovky 50 

 

 Pořizovací náklady na kilolumen stmívatelné LED jsou 100x vyšší neţ náklady na kilolumen z 

ţárovky a 5x vyšší neţ náklady na kilolumen ze stmívatelné 13W kompaktní zářivky, i přestoţe se 

cena LED výrazně sniţuje a pravděpodobně bude dále rapidně klesat.  
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 Za posledních 40 let platilo pravidlo známé jako Haitzův zákon, který říká, ţe se světelný tok 

z LED zvyšoval dvacetinásobně kaţdé desetiletí a náklady v ceně za lumen se sniţovaly 

desetinásobně. Obr. 3-4 uvádí také odhad cen a světelného toku do roku 2020. [11]  

 

 

Obr. 3-4 Nárůst světelného toku a pokles nákladů na lumen v závislosti na čase u LED [11] 

 

3.2.3 Předpovědi maximální účinnosti LED v roce 2020 

 Na základě odhadů odborníků z výzkumu a vývoje z roku 2011 byly stanoveny také cíle, 

hlavně tedy dosaţení maximální účinnosti LED čipů na rok 2020. 

 Předpovědi byly sestaveny pro dva principy získání bílého světla ze světelných diod, pro 

modré LED s luminoforem a pro RGB LED. 
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Modré LED s luminoforem 

 

 Předpověď účinnostních parametrů v LED tvořících bílé světlo konverzí modrého světla na 

ţluté ve vrstvě luminoforu shrnuje obr. 3-5.  

 Popis vybraných termínů pouţitých v grafech je uveden níţe. 

 

 

Obr. 3-5 Hodnoty úč. parametrů modrých LED s lum. V roce 2010 a předpověď na rok 2020 [12] 

 

1 - Elektrická účinnost 

2 - Vnitřní kvantová účinnost modré barvy 

3 - Vnější kvantová účinnost 

4 - Proudový pokles (vrchol oproti 35A/cm
2
) 

5 - Účinnost konverze luminoforu 

6 - Rozptylová účinnost 

7 - Spektrální účinnost 
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Světelné diody RGB 

 

 Předpověď účinnostních parametrů pro RGB LED poskytuje obr. 3-6, u tohoto principu 

vytváření bílého světla sice nevznikají ztráty konverzí modrého světla ve ţluté prostřednictvím 

luminoforu, avšak zato se vytvářejí ztráty v optice pro míšení RGB barevných sloţek.  

 Popis vybraných termínů pouţitých v grafech je uveden níţe. 

 

 

Obr. 3-6 Hodnoty účinnostních parametrů RGB LED čipů v r. 2010 a předpověď na rok 2020 [12] 

 

1 - Elektrická účinnost 

2 - Vnitřní kvantová účinnost modré barvy 

3 - Vnitřní kvantová účinnost zelené barvy 

4 - Vnitřní kvantová účinnost červené barvy 

5 - Vnější kvantová účinnost 

6 - Proudový pokles (vrchol oproti 35A/cm
2
) 

7 - Rozptylová účinnost 

8 - Spektrální účinnost 
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Definice účinnostních parametrů: 

 

Elektrická účinnost 

 

 Elektrická účinnost znamená ohmické ztráty v LED čipu a ztráty v nosičích náboje, které 

nejsou vyuţívány v aktivní oblasti. Důsledkem ohmických ztrát je zvyšující se napětí na diodě v 

propustném směru.  

 

Vnitřní kvantová účinnost 

 

 Vnitřní kvantová účinnost znamená poměr fotonů vyzářených z aktivní oblasti PN přechodu k 

počtu elektronů vcházejících do aktivní oblasti čipu.  

 

Účinnost extrakce světla 

 

 Účinnost extrakce světla je poměr fotonů vyzářených z pouzdra celé LED do okolního 

prostoru k fotonům generovaným v aktivní oblasti čipu, jsou to tedy ztráty v optice. 

 

Vnější kvantová účinnost 

 

 Vnější kvantová účinnost je poměr získaných fotonů ke vstupujícím elektronům. V podstatě je 

to násobek vnitřní kvantové účinnosti a účinnosti extrakce světla.  

 

Proudový pokles 

 

 Proudový pokles je rozdíl ve vnitřní kvantové účinnosti při velmi nízké proudové hustotě a 

jmenovité proudové hustotě. LED svítidla mohou pracovat na stále vyšších proudových hustotách, coţ 

vede bohuţel ke zvýšení proudovému poklesu.  

 

Rozptylová účinnost 

 

 Znamená poměr fotonů vyzářených z LED čipu k celkovému počtu vyzářených fotonů. 

 

Spektrální účinnost 

 

 Spektrální účinnost je poměr měrného výkonu vyzařovaného spektra LED diody a 

teoretického maximálního měrného výkonu s určitým Ra a Tcn. [11]  
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4. Současná svítidla veřejného osvětlení osazená LED 

 

 V současné době se růst měrného výkonu velmi zpomalil, v komerčně dostupných LED 

svítidlech veřejných osvětlení na asi 110 lm/W a to pravděpodobně z důvodu dosaţení jiţ rychlejší 

návratnosti při výměně za vysokotlaká sodíková svítidla ve veřejném osvětlení. Za poslední dva roky 

tedy poklesla rychlost zvyšování měrného výkonu, avšak cena LED svítidel veřejných osvětlení se 

stále sniţuje přibliţně lineárně.  

 

4.1 Svítidla vybraná pro výpočet energetické bilance veřejného osvětlení 

 

 Měrný výkon svítidel byl volen kolem hodnoty 100 lm/W z důvodu nejlepšího poměru 

cena/výkon. Vybíraná nebyla designová svítidla, ale standardní svítidla renomovaných výrobců na 

základě stanovených poţadavků od firem INDAL, PHILIPS, SCHRÉDER a THORN. Svítidla byla 

vybrána s náhradní teplotou chromatičnosti okolo 4000 K, z důvodu kompromisu mezi měrným 

výkonem LED zdrojů, mezopickým vnímáním v oblasti nízkých jasů a subjektivním vnímáním 

obyvatel zejména v obytných částech města.   

 

4.1.1 NANO LED 

 

 Svítidlo Nano LED je dobrým příkladem Eco-designu. Zaloţeno na konceptu miniaturizace, 

toto svítidlo kombinuje sníţení spotřeby materiálu potřebného k výrobě s fotometrickým systémem 

LensoFlex vyvinutým firmou Schréder. Jednoduchost a funkčnost, základní předpoklady pro pouţití 

svítidla Nano LED ve všech aplikacích veřejného osvětlení, osvětlení komunikací i společenských 

prostranství s doporučovanou montáţní výškou od 4 m do 8 m. Těleso svítidla je vyrobeno z tlakově 

lité slitiny hliníku, která je upravená lakováním. Kryt je vyroben z polykarbonátu. Elektronické 

příslušenství je připevněno na výměnné plechové desce, a proto jej lze snadno demontovat a vyměnit. 

Silikonové těsnění zaručuje stupeň krytí IP66 celého svítidla. [28] 
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Fotometrie NANO LED 

 

 

Obr. 4-1 Křivky svítivosti svítidla NANO LED [28] 

 

 Svítidlo je osazeno nejmodernějšími LED Lumileds Rebel ES. Pomocí speciálních čoček 

LensoFlex 2 je světelný tok vyzařován do potřebných směrů. Svítidlo se standardně vyrábí s optikami 

5102 a 5103. Standardní proud LED ve svítidle je 700 mA. Standardně se svítidlo vyrábí s teplotou 

chromatičnosti světla 4100 K - neutrální bílá. [28] 

 

Tab. 4-1 Přehled parametrů svítidla se standardní konfigurací [28] 

Počet LED Světelný tok *lm+ Příkon svítidla *W+ 

16 3600 40 

24 5400 58 

 

 

Obr. 4-2 Rozměry svítila NANO LED [28] 
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Obr. 4-3 Vnitřní uspořádání svítidla NANO LED [28] 
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4.1.2 TECEO 1 LED 

 

 Svítidla TECEO 1 byla navrţena tak, abychom dosáhli minimálních provozních nákladů a 

současně výborných parametrů osvětlení komunikací a jiných veřejných prostranství. Svítidlo se 

vyrábí s maximálním počtem 48 LED a je ideální pro osvětlení komunikací v obytných čtvrtích, 

cyklostezek a parkovišť. 

 Svítidlo je vybaveno druhou generací optického systému LensoFlex, který nabízí vhodnou 

vyzařovací charakteristiku pro kaţdou aplikaci. Řada svítidel TECEO 1 nabízí flexibilní uspořádání 

LED modulů, více moţností volby napájecích proudů LED, moţnost regulace intenzity osvětlení, to 

vše pro nalezení nejúspornější osvětlovací soustavy.  

 Svítidlo má robustní konstrukci a je vyrobeno z tlakově litého hliníku. Optický kryt je vyroben 

z extra čirého skla. Svítidlo je vybaveno smývatelným předřadníkem, který umoţňuje svítidlo vybavit 

řídící jednotkou a dosáhnout tak další úspory energie. [29] 

 

Fotometrie TECEO 1 LED 

 

 

Obr. 4-4 Křivky svítivosti svítidla TECEO 1 LED [29] 

 

 Svítidlo je osazeno nejmodernějšími LED Lumileds Rebel ES. Pomocí speciálních čoček 

LensoFlex 2 je světelný tok vyzařován do potřebných směrů. Svítidlo se standardně vyrábí s optikami 

5098 a 5102. Standardní proud LED ve svítidle je 500 mA. Standardně se svítidlo vyrábí s teplotou 

chromatičnosti světla 4100 K - neutrální bílá. [29] 
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Tab. 4-2 Přehled parametrů svítidla se standardní konfigurací [29] 

Počet LED Světelný tok *lm+ Příkon svítidla *W+ 

32 5200 53 

40 6500 65 

48 7800 78 

 

 

 

Obr. 4-5 Rozměry svítila TECEO 1 LED [29] 



 
21 

 

 

Obr. 4-6 Vnitřní uspořádání svítidla TECEO 1 LED [29] 
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4.2 Svítidlo pro veřejné osvětlení pracující v ostrovním režimu 

 

 Jako svítidlo pro veřejné osvětlení pracující v ostrovním reţimu bylo vybráno svítidlo Mini 

Iridium LED BGS451 . 

 Iridium je řada svítidel veřejného osvětlení vytvořená pro tři hlavní typy pouţití, obytné zóny 

a menší silnice, hlavní silnice a dálnice. Modularita těchto svítidel umoţňuje implementaci optických 

či elektronických prvků, s jejichţ pomocí se přizpůsobí měnícím se nárokům na veřejné osvětlení, 

například rostoucí poptávce po bílém světle s větším indexem barevného podání a ovladačích. Řada 

Iridium zajišťuje nízké náklady na provoz díky své vynikající optice, dálkovému řízení 

Telemanagement, funkci stmívání a snadnosti instalace a údrţby. [22] 

 

Fotometrie Mini Iridium LED BGS451 

 

 

 

Obr. 4-7 Křivky svítivosti svítidla Mini Iridium LED BGS451 [22] 

 

 Standardně se svítidlo vyrábí s teplotou chromatičnosti světla 3000 K - teple bílá, avšak vyrábí 

se i v neutrální bílé 4000 K a studené bílé 5700 K. Ţivot svítidla je 100 000 h. [22]  
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Tab. 4-3 Přehled parametrů svítidla se standardní konfigurací [22] 

Počet LED Světelný tok *lm] Příkon svítidla *W+ 

24 2300 31 

 

 

 

Obr. 4-8 Rozměry svítila Mini Iridium LED BGS451 [22] 

 

 

Obr. 4-9 Vzhled celkového svítidla Mini Iridium LED BGS451 a části stoţáru [22]  
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5. Energetická bilance svítidel veřejného osvětlení  

 

 Porovnání ekonomické výhodnosti a návratnosti dostupných technologií svítidel VO v 

aktuální situaci roku 2013 (hodnocené parametry: cena, svítivost, spotřeba, náklady na údrţbu, 

ţivotnost, výhody, nevýhody, rizika) a preference jejich zavádění. 

 

5.1 Průzkum trhu a doporučení na implementaci nových svítidel v rámci 

strategie provozu veřejného osvětlení v městě Ostrava.  

 

 Hodnoty sledovaných parametrů jsou srovnávány s nejčastěji pouţívanými vysokotlakými 

sodíkovými výbojkami o příkonu 70 W na ostravských komunikacích. V Ostravě je tento světelný 

zdroj osazen na více neţ dvacetitisících světelných bodech. Většina těchto světelných bodů je na 

komunikacích řadících se do třídy S4. Je nutné upozornit i na fakt, ţe větší polovina svítidel osazených 

těmito světelnými zdroji je jiţ za doporučenou dobou ţivota, více jak 12 let, dále jsou zastoupené třídy 

komunikací: S5, ME3 a ME2. Zbývající třídy komunikací jsou zastoupeny velmi málo a dají se 

realizovat technologiemi vyuţitými ve výše specifikovaných třídách. 

 

Do porovnání jsou zahrnuta svítidla výrobců, kteří jsou schopni doloţit: 

 

- Vlastní výrobu s moţnostmi zahrnutí atypických poţadavků. 

- Vývoj mechanických, elektrických a optických částí svítidel. 

- Historické zkušenosti s výrobou svítidel. 

- Odborné a obchodní zázemí. 

- Dodávka náhradních dílů, servis, záruka. 

 

 Do porovnání byli vybrání renomovaní výrobci na základě stanovených poţadavků INDAL, 

PHILIPS, SCHRÉDER a THORN. K porovnání byla vybrána svítidla s potenciálem pro široké 

nasazení ve VO a s ověřenou kvalitou, nebyla zahrnuta designová svítidla s vysokou cenou za design. 

Vybírána byla svítidla s náhradní teplotou chromatičnosti okolo 4000 K, z důvodu kompromisu mezi 

měrným výkonem LED zdrojů, mezopickým vnímáním v oblasti nízkých jasů a subjektivním 

vnímáním obyvatel zejména v obytných částech města.   
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5.1.1 Hlavní sledované parametry: 

 

 V tabulkách níţe jsou uvedeny průměrné hodnoty, získané na základě výše uvedených 

specifikací pro svítidla dostupná v roce 2013 a renomovanými výrobci otestovaná na desetitisícových 

sériích. 

 

Tab. 5-1 Příkon svítidla 

 

příkon svítidla aktuální situace v roce 2013 

svítidlo LED 30 W* aţ 60 W** 

nové svítidlo s vysokotlakou sodíkovou výbojkou 83 W 

svítidlo s vysokotlakou sodíkovou výbojkou za hranicí ţivotnosti 86 W 

 

* dolní mez příkonu LED svítidla, které můţe nahradit zastaralé svítidlo se 70 W vysokotlakou 

sodíkovou výbojkou 

** horní mez příkonu LED svítidla, které můţe nahradit moderní svítidlo se 70 W vysokotlakou 

sodíkovou výbojkou 

 

Tab. 5-2 Účinnost svítidla 

 

účinnost svítidla aktuální situace v roce 2013 

svítidlo LED > 90 % 

nové svítidlo s vysokotlakou sodíkovou výbojkou 75 % 

svítidlo s vysokotlakou sodíkovou výbojkou za hranicí ţivotnosti 65 % 
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 Účinnost svítidla je definována jako účinnost reflektoru včetně krycího skla okolo světelného 

zdroje. LED diody jiţ samy o sobě vyzařují světlo pouze do poloprostoru a pokud jsou LED diody jiţ 

s ostřící optikou, která omezuje vyzařovací úhly a má dostatečně krytí IP pro venkovní pouţívání, není 

třeba externí reflektor ani krycí sklo. Takto mohou LED svítidla dosahovat účinnosti aţ 100%.  

 

Tab. 5-3 Měrný výkon světelného zdroje 

 

měrný výkon aktuální situace v roce 2013 

LED Cca 110 lm/W 

vysokotlaká sodíková výbojka 50 W  Cca 80 lm/W 

vysokotlaká sodíková výbojka 70 W  Cca 95 lm/W 

 

 Měrný výkon je jeden z nejsledovanějších parametrů světelného zdroje, protoţe nám určuje, 

jaký světelný tok můţeme získat z 1 W dodané elektrické energie. LED diody mají nyní nejvyšší 

měrný výkon ze všech známých světelných zdrojů. V laboratorních podmínkách jsou dosaţeny měrné 

výkony pro rok 2013 vyšší jak 208 lm/W. [11] 

 

Tab. 5-4 Rozteč svítidel (dominantně vyuţívaná na komunikacích třídy S4) 

 

rozteč svítidel aktuální situace v roce 2013 

svítidlo LED 40 m 

nové svítidlo s vysokotlakou sodíkovou výbojkou 40 m 

svítidlo s vysokotlakou sodíkovou výbojkou za hranicí ţivotnosti 30 m 

 

 Rozteč svítidel je definována pro rovnou komunikaci, není zde zahrnut činitel rozkývání 

svítidel vlivem větru a ani nejsou zahrnuty vlivy zatáčení komunikace.   
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Tab. 5-5 Doba ţivota 

 

doba ţivota aktuální situace v roce 2013 

svítidlo s LED / zdroj LED  

(při optimálním chlazení) 
12 let / 12 let 

nové svítidlo s vysokotlakou sodíkovou výbojkou / vysokotlaká 

sodíková výbojka  
12 let / 4 roky 

svítidlo s vysokotlakou sodíkovou výbojkou za hranicí ţivotnosti / 

vysokotlaká sodíková výbojka 
0 let / 4 roky 

 

 Teoretická doba ţivota LED čipů je aţ 100 000 hodin, avšak u výkonových LED čipů je doba 

ţivota vlivem zahřívání mnohem kratší, uvádí se 20 000 aţ 50 000 hodin. I v tomto ohledu mají však 

LED diody v porovnání s ostatními světelnými zdroji dobu ţivota nesrovnatelně delší. Například u 

zářivek FCL je obvyklý údaj 8 000 aţ 12 000 hodin a u klasických ţárovek 1 000 aţ 2 000 hodin. [5]  

 

Tab. 5-6 Údrţba 

 

údrţba aktuální situace v roce 2013 

svítidlo LED Čištění 1 x za 4 roky  

nové svítidlo s vysokotlakou sodíkovou výbojkou 
čištění + výměna světelného 

zdroje 1x za 4 roky  

svítidlo s vysokotlakou sodíkovou výbojkou za hranicí ţivotnosti 
čištění + výměna světelného 

zdroje 1x za 4 roky  

 

 Údrţba je velmi finančně nákladná. Údaje v tab. 5-6 jsou proto zvoleny s menším časovým 

odstupem. LED svítidla s vhodnou povrchovou úpravou nemusí být čištěna ani jednou za celou dobu 

ţivota. 
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Tab. 5-7 Celkový udrţovací činitel 

 

celkový udrţovací činitel aktuální situace v roce 2013 

svítidlo LED 0,8 

nové svítidlo s vysokotlakou sodíkovou výbojkou 0,8 

svítidlo s vysokotlakou sodíkovou výbojkou za hranicí ţivotnosti 0,7 

 

 

Tab. 5-8 Cena svítidla 

 

cena aktuální situace v roce 2013 

svítidlo LED 7 000 Kč 

nové svítidlo s vysokotlakou sodíkovou výbojkou 4 000 Kč 

svítidlo s vysokotlakou sodíkovou výbojkou za hranicí ţivotnosti 0 Kč 

 

 Ceny svítidel nyní klesají geometrickou řadou. U LED svítidel na českém trhu se do roku 

2011 zvyšoval hlavně měrný výkon, kolem roku 2011 se však vzestup měrného výkonu velmi 

zpomalil. Nejpravděpodobnější důvod zpomalení vzestupu měrného výkonu bude pravděpodobně 

měrný výkon vyšší neţ u konvenčních svítidel a tedy i dosaţení rychlejší návratnosti neţ u 

konvenčních svítidel. Od roku 2011 do roku 2013 je spíše trh zaměřen na klesání cen světelných 

zdrojů o měrném výkonu kolem 100 lm/W. 
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5.1.2 Vedlejší sledované parametry: 

 

Tab. 5-9 Oslnění, konstrukce optické části 

oslnění, konstrukce optické části aktuální situace v roce 2013 

svítidlo LED moţnost vyššího oslnění 

nové svítidlo s vysokotlakou sodíkovou výbojkou neočekávají se změny 

svítidlo s vysokotlakou sodíkovou výbojkou za hranicí ţivotnosti neočekávají se změny 

 

 

Tab. 5-10 Index podání barev 

index podání barev aktuální situace v roce 2013 

svítidlo LED 70 - 80 

nové svítidlo s vysokotlakou sodíkovou výbojkou 25 

svítidlo s vysokotlakou sodíkovou výbojkou za hranicí ţivotnosti 25 
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Tab. 5-11 Teplota chromatičnosti 

teplota chromatičnosti aktuální situace v roce 2013 

svítidlo LED 4000 K* 

nové svítidlo s vysokotlakou sodíkovou výbojkou 2200 K 

svítidlo s vysokotlakou sodíkovou výbojkou za hranicí ţivotnosti 2200 K 

* preferovaná teplota chromatičnosti je zvolena jako kompromis mezi měrným výkonem, mezopickým 

viděním a subjektivním vnímáním obyvatel 

 

 

Tab. 5-12 Moţnost regulace výkonu 

regulace výkonu aktuální situace v roce 2013 

svítidlo LED 0 - 100% 

nové svítidlo s vysokotlakou sodíkovou výbojkou 0 a 50 - 100% 

svítidlo s vysokotlakou sodíkovou výbojkou za hranicí ţivotnosti 0 a 50 - 100% 
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6. Možnosti alternativního napájení svítidla veřejného osvětlení 

 

6.1 Typy a vlastností termobaterií [24] 

 

 Praktické moţnosti napájení svítidla jsou pouze pomocí malé větrné elektrárny nebo solárního 

panelu. Tyto moţnosti jsou posouzeny v následujícím bodě. V tomto bodě je posouzena moţnost 

napájení z termoelektrických baterií. Termoelektrické baterie se rozdělují na typ TEC – thermoelectric 

cooler a TEG thermoelectric generator. Termoelektrické baterie vychází z principu termoelektrického 

článku (pouţívaného například pro měření teplot). Těchto termočlánku je zapojeno více v sérii, proto 

název termoelektrické baterie. Termoelektrické baterie však nejsou vytvořeny pouze z kovů, ale 

z polovodičových materiálů.  

 

Termoelektrický jev 

 

 Peltier-Seebeckův jev, čili termoelektrický jev, je přímou přeměnou dvou rozdílných teplot na 

elektrické napětí a naopak, přeměnou elektrické energie na rozdíl teplot. Peltierův jev a Seebeckův jev 

jsou v podstatě opaky sebe navzájem. Mezi související jevy patří Thomsonův jev a ohřev Jouleovým 

teplem. Peltier-Seebeckův jev i Thomsonův jev jsou vratné. 

 Tento jev se pouţívá k měření teploty, ke generování elektřiny, nebo k chlazení objektů. 

Řízení výkonu ohřevu a chlazení je určeno velikostí pouţitého napětí. Proto zařízení pracující na 

termoelektrickém jevu jsou vhodné tam, kde je poţadována vysoká přesnost řízení teploty. [13] 

 

ZT parametr 

 

 ZT parametr, respektive Z parametr, určuje účinnost přeměny elektrické energie na energii 

tepelnou. Kaţdý termoelektrický materiál dosahuje maximální účinnosti převodu v určitém rozsahu 

teplot. Je tedy třeba tyto materiály najít a pak optimalizovat, aby v poţadované oblasti teplot 

dosahovaly co nejvyšší účinnosti.  

 Právě kritériem pro výběr těchto materiálů je parametr termoelektrické účinnosti, tzv. Z-

parametr: 

  

                                             


 eZ



2

                                      (6.1) 
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 Kde Z je Z parametr (K
-1

),  je a je Seebeckův koeficient (V.K
-1

), eje měrná elektrická 

vodivost obou materiálů (
-1

.m
-1

) a  je měrná tepelná vodivost (m
-1

.K
-1

). 

 Podle Z činitele se určuje vhodnost materiálu. Se zvyšujícím se koeficientem Z, se vhodnost 

pouţití pro termoelektrické generátory zvyšuje. Pro termoelektrické články jsou tedy ideální materiály, 

které mají velký Seebeckův činitel, velkou měrnou elektrickou vodivost a malou měrnou tepelnou 

vodivost. Ideální jsou pro toto pouţití polovodiče. S teplotou vzrůstá koncentrace nosičů náboje a tedy 

i jejich energie. Na teplém konci polovodiče vzniká tlak elektronového plynu větší neţ na konci 

studeném. Dochází k rychlé difúzi elektronů ze zahřívaného spoje směrem k chladnému spoji a tím 

vznikají prostorové náboje, coţ je příčina vzniku napětí. 

 V kovech je tento jev velmi slabý, proto kovy nejsou vhodným materiálem pro 

termoelektrickou přeměnu energie. Vhodný materiál musí vyhovovat dvěma poţadavkům, jeţ jsou 

protichůdné. Musí tedy být dobrým elektrickým vodičem a špatným tepelným vodičem. Těmto 

poţadavkům nejvíce odpovídají smíšené krystaly s vysokou čistotou. 

 Přehled teplotní závislosti Z parametru některých perspektivních materiálů můţete vidět na 

obrázku níţe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 K výrobě nízkoteplotních TEG termobaterií se vyuţívá hlavně polovodivých materiálu bismut 

a tellur, dále se taky vyuţívá selen. Vlastnosti těchto materiálu jsou popsány v bodech níţe. [13] 

  

  

Obr. 6-1 Teplotní závislost ZT parametru 
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Celková účinnost termobaterie se pak vypočítá podle vzorce: 
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                            (6.2) 

 

 

Kde  je účinnost termobaterie (%), T1 je teplota studenějšího konce (K), T2 je teplota 

teplejšího konce (K) a Z je Z parametr (K
-1

). Prvním činitel v rovnici je termodynamická účinnost 

Carnotova cyklu, kterou ţádný termodynamický měnič, pracující mezi teplotami T2 a T1 nemůţe 

překročit. Druhý činitel závisí na konstantě Z a je vţdy menší neţ jedna.  

 

Tepelné namáhání termobaterií 

 

 Rozdílné koeficienty tepelné roztaţnosti vedou k mechanickým tlakům při různých teplotách 

na stranách termobaterie a mohou způsobit ohyb nebo dokonce destrukci termobaterie. Největší 

problém nastává při pouţití nepohyblivých částí, například jednoho velkého chladiče, na kterém je 

připevněno více termobaterií. V případě vyuţívání termobaterií jako stálého zdroje elektrické energie 

tento problém příliš nehrozí a to zaprvé z důvodu relativně nízkého rozdílu teplot přiváděného na 

strany termobaterie a hlavně kvůli stálosti teplot jak na chladné, tak na horké straně. Největší problém 

by nastal při přerušovaném chodu, nebo při otáčení směru toku tepla skrz termobaterii. 

 
Obr. 6-2 Vznik mechanického napětí při rozdílu teplot 

  



 
34 

 

 K mechanickému poškození dochází postupně, nejdříve vznikají mikropraskliny, které se 

projevují malým zvyšováním vnitřního odporu, coţ má za důsledek sniţování účinnosti termobaterie a 

následně dojde k prasknutí celého jednoho sloupku a tím k přerušení celého obvodu termobaterie. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6-3 Prasklina sloupku způsobená tepelnou roztaţností 

 Řešení eliminace tepelného namáhání jsou v podstatě dvě. Buď navrhnout výměníky 

s podobnou tepelnou roztaţností jaká je u keramických desek termobaterie, coţ je finančně náročné 

anebo navrhnout místo jednoho velkého výměníku více malých a tím minimalizovat součtové síly 

způsobené tepelnou roztaţností.  

 Ţivotnost termobaterií se pohybuje kolem 20 let, to však závisí na stylu pouţívání 

termobaterií. Termobaterie pouţity v kosmu pro RTG generátory fungují ve vesmíru jiţ přes 20 let a 

to za extrémních podmínek. Nyní je jiţ sonda Voyager 1, ve které je pouţit RTG generátor, za 

hranicemi naší sluneční soustavy, kde energie ze solárních panelů uţ nedostačuje, avšak RTG 

generátor napájí sondu stále dostatečnou elektrickou energií pro její fungování a dokonce 

komunikováním se Zemí. [10] 
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Fyzické uspořádání termobaterie 

 

 Fyzicky se termobaterie skládá ze samotných jednotlivých termočlánků, které jsou realizovány 

jednotlivými P a N sloupky, které můţete vidět připájené na spojovacím měděném můstku. [16] 

 

 
Obr. 6-4 Jedna série P a N můstku se spojovacím můstkem 

 Všechny sloupky jsou zapojeny do série a to kvůli malému generovanému napětí jednotlivých 

sloupků. Na začátku a konci sériově zařazených sloupků je jeden sloupek vynechán a to kvůli místu 

pro připájení vodiče, kterým se přivádí a odvádí elektrický proud. Celá termobaterie je vloţena mezi 

keramické desky, které elektricky izolují a zároveň tepelně vodí. [14] 

 

 

 
Obr. 6-5 Fyzické uspořádání termobaterie 

 

Rozdělení termobaterií dle jejich fyzického tvaru 

 

 Termobaterie se rozdělují na TEG, pro generování elektrické energie z rozdílu teplot a TEC, 

které naopak vytvářejí rozdíl teplot z elektrické energie – přečerpávají teplo. V tomto bodě však 

rozděluji TEG články podle jejich fyzického tvaru a tedy i pouţití pro nejrůznější účely, pro které je 

třeba zvláštního tvaru.  
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Klasická termobaterie: 

 

 Klasické termobaterie jsou tvaru plochého hranolu. Jsou nejpouţívanější a také nejlevnější. 

Pouţívají se tam, kde není potřeba jejich zvláštního tvaru. Velice často pouţívaný rozměr těchto 

termobaterií je 40x40x3 mm. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysokoteplotní termobaterie: 

 

 Vysokoteplotní termobaterie TEG 097-300-33 je velice zajímavý malý zdroj energie. 

Konkrétní kus na obrázku níţe je jiţ konstruován s chladičem, takţe pro jeho provoz stačí pouze malý 

zdroj tepla, například hořící kahan. Při rozdílu teplot ∆T= 400K tato termobaterie vyrobí 2W elektrické 

energie při napětí 4-6V. Teplotní maximum na horké straně dosahuje je u této konkrétní termobaterie 

1000°C. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 6-6 Klasická Peltierová termobaterie 

Obr. 6-7 Vysokoteplotní termobaterie 
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Kaskádní termobaterie: 

 

 Kaskádní temrobaterie jsou výhodné v tom, ţe se vytvoří v kaţdé vrstvě rozdíl teplot a 

výsledný rozdíl se pak sčítá. To je však u TEG termobaterií nevýhodou. Kaskádní termobaterie se tedy 

vyuţívají při dosahovaní niţších teplot neţ s klasickou termobaterií. Pouţití v aplikacích chlazení 

citlivých IR detektorů, CCD kamer pro sníţení tepelného šumu a obecně pouţití v elektrooptice pro 

chlazení. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvojitá termobaterie: 

 

 Dvojité termobaterie nemají příliš fyzikální význam, spíše elektrický, kde je článek jiţ vevnitř 

zapojen ze dvou termobaterií, většinou sériově. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 6-8 Klasická kaskádní Peltierová termobaterie 

Obr. 6-9 Dvojitá Peltierová termobaterie 
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Termobaterie válcovitého tvaru: 

 

 Další vyráběné termobaterie jsou válcovitého tvaru. Ty se pouţívají spíše samostatně, 

k účelům kde je potřeba takovéhoto tvaru. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miniaturní termobaterie: 

 

 Zajímavostí v nabídce Peltierových termobaterií jsou miniaturní termobaterie, které se 

pouţívají v mikroelektronice, jeţ je citlivá na zvýšení teploty, například laserové diody, CCD čipy a 

podobně. Například u CCD čipů se chlazením eliminuje šum v zachytávaném obraze a toho se hlavně 

vyuţívá v kamerách umístěných v kvalitních dalekohledech určených pro sledování hvězd nebo 

termokamerách. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Obr. 6-10 Válcovitá  Peltierová termobaterie 

Obr. 6-11 Miniaturní termobaterie v porovnání s mincemi 
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Termobaterie jiného tvaru: 

 

 Dále se vyrábějí termobaterie s otvorem uprostřed a také jejich povrch se liší. U některých 

termobaterií se nanáší tenký teplovodivý film, který kopíruje tepelné vodiče na které je následně 

upevněn. Články s otvorem uprostřed můţou být po obvodu jak hranolovitého, tak válcovitého tvaru. 

[16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Napájení pomocí vybrané termobaterie TEG 450-200-45 

 

 K napájení byla vybrána termoelektrická baterie klasického tvaru TEG 450-200-45 německé 

firmy THERMALFORCE.DE. Tato firma je nejbliţším dodavatelem termobaterií typu TEG s velmi 

obsáhlým sortimentem. Dodává nejrůznější typy a tvary termobaterií a také dodává termobaterie jiţ 

implementované v nejrůznějších zařízeních. [17] [18] 

 Termoelektrická baterie TEG 450-200-45 byla vybrána z důvodu nejvyššího generovaného 

napětí při dané teplotě v porovnání s ostatními termobateriemi. Termobaterie má rozměry 57x54x3,4 

mm, při rozdílu teplot ΔT = 100K generuje naprázdno 23,70 V, 1,09 A nakrátko a její výkon při 

optimálním zatíţení je 6,5 W. Vnitřní odpor termobaterie je 14,80 Ω, generuje napětí 0,220 V na 

rozdíl teplot ΔT = 1 K. Tepelná propustnost termobaterie je 1,40 W/K a maximální moţná teplota 

200 °C. [25] 

 Před dvěma lety bylo mnou vytvořeno v mé bakalářské práci měření jiných termoelektrických 

baterií, v té době byl problém s vyuţitím napětí v desítkách milivoltů, nyní jsou jiţ dostupné obvody 

LTC3108 a LTC3109, coţ jsou step-up měniče, které dokáţí zvyšovat napětí jiţ od pouhých 20 mV 

přivedených na vstup. 

 

Obr. 6-12 Válcovitá termobaterie s otvorem ponesená teplovodivým filmem  
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6.2.1 Měnič s LTC 3108 

 

 LTC3108 je integrovaný obvod určený pro tvorbu step-up měniče, který dokáţe pracovat se 

vstupním napětím od 20 mV do 500 mV. V praxi slouţí pro vyuţívání minimálních stejnosměrných 

napětí pro napájení mikročipů, komunikačních zařízení a podobně.  

 

 

 

Obr. 6-13 Základní schéma zapojení obvodu LTC3108 [26] 

 Nejdůleţitější součástka pro určení napětí, od kterého měnič jiţ začíná pracovat, je 

transformátor, respektive jeho poměr závitů. V základním schématu zapojení je pouţit transformátor 

s poměrem závitů 1:100, v měřeném zapojení je pouţit transformátor 1:125. 

 Účinnost měniče s LTC3108 se pohybuje kolem 40%, největší ztráty vzniknou na spínacím   

J-FET tranzistoru, který má vnitřní odpor 0,5 Ω a další ztráty vzniknou na transformátoru. Nejvyšší 

účinnost takového měniče je asi při napájení 60 mV kolem 40%. Ideální vyuţití je tedy na napájení 

napětími od 20 mV do 60 mV, při vyšších napájecích napětích účinnost sice klesá, ale zato jiţ máme 

dostatek energie, takţe na výstupu dostaneme stále dostatečný proud. Pro vyuţití vyšších napětí 

s vyšší účinnosti je třeba pouţít transformátor s jiným poměrem závitů (1:50 nebo 1:20). Přesný 

průběh účinnosti a maximálního moţného výstupního proudu je vidět na grafu na obr. 6-14.  
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Obr. 6-14 Graf průběhu účinnosti a výstupního proudu na vstupním napětí s transf. 1:100 [26] 

 

Obr. 6-15 Vnitřní zapojení obvodu LTC3108 [26] 
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 Ve vnitřním zapojení lze vidět vnitřní strukturu zapojení obvodu LTC3108 a připojení 

transformátoru na něj. Nejdůleţitější prvek celého obvodu je J-FET tranzistor mezi C2, SW a GND a v 

podstatě pouze ten je pouţit v měřeném zapojení.  

 Měřené schéma zapojení se ještě liší ve vyuţívání výstupního napětí, to není vedeno do 

obvodu, ale je vyuţíváno přímo externí pulsní pumpou sloţenou z dvou Shottkyho diod BAT48 D1 a 

D2. Shottkyho diody D3 a D4 chrání zapojení před přepětím a přepólováním na vstupu. ZD1 chrání 

před přepětím na výstupu a stabilizuje výstupní napětí na 12 V. Světelná dioda LED1 s R1 v obvodu 

slouţí pouze k indikaci napětí na výstupu při sepnutí spínače.  

 

Obr. 6-16 Schéma zapojení měřeného měniče s LTC3108 

 

Obr. 6-17 Navrţená DPS pro měřený měnič s LTC3108 

 Zapojení se liší také v pouţitém transformátoru. Doporučený transformátor je buď od firmy 

Coilcraft LPR6235-752SML (1:100 Ratio) nebo od firmy Würth S11100034 (1:100 Ratio). Oba typy 

transformátoru je však velice těţké sehnat na českém trhu. Proto byl nakonec zvolen transformátor 

COILTRONICS - CTX210611-R, který je navrţen pro napájení CCFL zářivek pod světlující LCD 

displeje, avšak tím je velmi dostupný a s jeho poměrem (1:125 Ratio) závitů je ideální pro pouţití do 

měniče s LTC3108. 
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Obr. 6-18 Vyrobená DPS měniče s LTC3108 – strana součástek 

 

Obr. 6-19 Vyrobená DPS měniče s LTC3108 – strana spojů 

 U měřeného měniče byla změřena závislost vstupního napětí na výstupním proudu u napětí na 

výstupu omezeném na 4V.  Výsledky měření jsou vidět v grafu na obr. 6-20 a v tab. 6-1.  

 

Obr. 6-20 Graf závislosti vstupního napětí na výstupním proudu při napětí na výstupu 4V.    
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 Je vidět, ţe průběh je podobný s průběhem z datasheetu na obr. 6-14, měnič dodává ovšem o 

něco menší proud, to bude způsobeno pravděpodobně vyšším poměrem závitů transformátoru. Graf 

z datasheetu je měřen pro poměr závitů 1:100 a v měřeném zapojení je poměr závitů 1:125. Větší 

poměr závitů ovšem umoţňuje měniči pracovat od niţších napětí a tím dokáţe stabilně pracovat u 

vstupního napětí 6 mV. 

 

Tab. 6-1 Závislost vstupního napětí na výstupním proudu při napětí na výstupu měniče 4V 

UIN IIN IOUT (4V) 

[mV] [mA] [µA] 

0 0 0 

10 2 2 

15 4 6 

20 6 12 

30 12 26 

40 16 40 

50 20 50 

60 30 120 

70 33 140 

80 40 165 

90 50 190 

100 60 210 

120 70 250 

140 80 300 

160 100 350 

180 110 400 

200 130 450 

250 170 560 

 

 

UIN    - Vstupní napětí měniče 

IIN  - Vstupní proud měniče 

IOUT (4V) - Výstupní proud měniče   
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6.2.2 Měnič s LTC 3109 pracující v obou polaritách 

 

 LTC3109 je velmi podobný LTC3108, jsou to v podstatě dva integrované obvody LTC3108 

v jednom pouzdře, to umoţňuje měniči pracovat v obou polaritách. Pokud bude tedy měnič zapojen na 

termobaterii, u které se mohou teploty na jejích stranách měnit chaoticky, tedy napětí z ní můţeme 

dostat kladné nebo záporné, bude bez problému pracovat s kladným i záporným směrem vstupního 

napětí.  

 Měnič pracuje s J-FET tranzistory, které jsou za běţného provozu sepnuty, měnič sloţený 

z dvou LTC3108 tedy musí být zapojen do série. V tomto sériovém zapojení tedy jeden měnič pracuje 

a druhý je pouze sepnutý a proudí přes něj elektrický proud. Kvůli ztrátám na nepracujícím měniči 

měnič s LTC3109 začíná fungovat aţ u 30 mV. Vyšší startovní napětí je tedy cena za moţnost 

provozu v obou polaritách.  

 

Obr. 6-21 Základní schéma zapojení obvodu LTC3109 [27] 

 Ze základního schéma zapojení je vidět, ţe je obvod v podstatě zapojením 2 měničů 

v LTC3108, avšak jeden rozdíl v zapojení je. Země musí být připojena přes vnitřní zapojení obvodu, 

jinak by se při záporném napájecím napětí výstupní napětí odečítalo od vstupního. Vstup měniče a 

jeho výstup tedy nejsou galvanicky spojené, ale záporný výstupní pin GND se spojuje dle směru 

napájecího napětí se záporným vstupním pinem napětí.  
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Obr. 6-22 Graf průběhu výstupního proudu na vstupním napětí s transformátory 1:100 [27] 

 

 

Obr. 6-23Vnitřní zapojení obvodu LTC3109 [27] 

 

 

 



 
47 

 

 Ve vnitřním zapojení lze vidět vnitřní strukturu zapojení obvodu LTC3109 a připojení obou 

transformátorů na něj. Vnitřní zapojení je v podstatě zapojení dvou obvodu LTC3108 doplněných 

přepínačem země, tak aby se napětí od sebe neodčítaly při záporné polaritě napětí na vstupu.  

 Schéma zapojení je opět pozměněno na výstupu, kde jsou vytvořeny dvě pulsní pumpy ze čtyř 

Shottkyho diod BAT48 D1 a D2. Dvě pulsní pumpy jsou v zapojení z důvodu zabránění ovlivňování 

obvodu zpětně přes druhý transformátor, který není pouţívaný. Shottkyho diody D3 a D4 chrání 

zapojení před přepětím a přepólováním na vstupu. ZD1 chrání před přepětím na výstupu a stabilizuje 

výstupní napětí na 12 V. Světelná dioda LED1 s R1 v obvodu slouţí pouze k indikaci napětí na 

výstupu při sepnutí spínače. Transformátory TR1 a TR2 byly zvoleny opět COILTRONICS - 

CTX210611-R stejně jako u měřeného měniče s LTC3108 s poměrem závitů (1:125 Ratio). 

 

Obr. 6-24 Schéma zapojení měřeného měniče s LTC3109 

 

Obr. 6-25 Navrţená DPS pro měřený měnič s LTC3109  



 
48 

 

 

 

Obr. 6-26 Vyrobená DPS měniče s LTC3108 – strana součástek 

 

Obr. 6-27 Vyrobená DPS měniče s LTC3108 – strana spojů 
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 U měřeného měniče s LTC3109 byla změřena závislost vstupního napětí na výstupním proudu 

u napětí na výstupu omezeném na 4V.  Výsledky měření jsou vidět v grafu na obr. 6-28 a v tab. 6-2.  

 

Obr. 6-28 Graf závislosti vstupního napětí na výstupním proudu při napětí na výstupu 4V. 

 Je vidět, ţe průběh je podobný s průběhem z datasheetu na obr. 6-22, měnič dodává ovšem o 

něco menší proud, to bude způsobeno pravděpodobně vyšším poměrem závitů transformátoru. Graf 

z datasheetu je vytvořen pro poměr závitů 1:100 a v měřeném zapojení je poměr závitů 1:125. Větší 

poměr závitů ovšem umoţňuje měniči pracovat od niţších napětí a tím dokáţe stabilně pracovat u 

vstupního napětí 10 mV. 
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Tab. 6-2 Závislost vstupního napětí na výstupním proudu při napětí na výstupu měniče 4V 

UIN IIN IOUT (4V) 
 

UIN IIN IOUT (4V) 

[mV] [mA] [µA] 

 

[mV] [mA] [µA] 

0 0 0 
 

0 0 0 

10 2 0,5 
 

-10 -2 0,2 

15 3 2 
 

-15 -3 4 

20 5 6 
 

-20 -5 6 

30 8 15 
 

-30 -8 15 

40 12 20 
 

-40 -12 21 

50 13 25 
 

-50 -13 28 

60 15 45 
 

-60 -15 45 

70 25 70 
 

-70 -30 130 

80 30 130 
 

-80 -35 140 

90 36 150 
 

-90 -40 160 

100 40 170 
 

-100 -45 180 

120 50 200 
 

-120 -50 210 

140 60 230 
 

-140 -60 250 

160 70 270 
 

-160 -75 280 

180 80 300 
 

-180 -85 330 

200 90 330 
 

-200 -100 360 

250 120 420 
 

-250 -140 450 

 

 

Obr. 6-29 Měřený měnič s LTC3109 napájený teplem prstu z termobaterie TEG 450-200-45 
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7. Návrh svítidla veřejného osvětlení pracujícího v ostrovním režimu 

 

 V minulé kapitole zmíněná termobaterie je pouţitelná pro napájení ve veřejném osvětlení, 

ovšem dokáţe napájet pouze velmi nízkoodběrové spotřebiče. Termobaterie by se dala vyuţít 

například pro napájení komunikačního zařízení veřejných osvětlení v případě výpadku elektrického 

proudu nebo u veřejných osvětlení pracujících v ostrovním reţimu pro komunikaci a ukládání dat 

v době úplného vybití akumulátorů.  

 Další moţnosti napájení veřejných osvětlení pracujících v ostrovním reţimu je napájení 

pomocí větrné elektrárny, která můţe být umístěna přímo na stoţáru veřejného osvětlení. Praktické 

výsledky však ukazují, ţe pro podmínky v ČR větrná elektrárna umístěna přímo na stoţáru veřejného 

osvětlení nevyrobí dostatek energie pro napájení ostrovního zapojení veřejných osvětlení. Pouţití 

takovéhoto ostrovního reţimu je moţný v přímořských státech, nebo v jiných lokalitách, kde je 

pravidelně větrno.  

 Poslední, pro podmínky ČR nejideálnější řešení, je napájet veřejné osvětlení pomocí solárního 

panelu. Takovéto stoţáry veřejného osvětlení jiţ jsou prakticky odzkoušeny a dva takovéto stoţáry 

s kombinací napájení solárním panelem a větrnou elektrárnou jsou umístěny v areálu VŠB.  

 

7.1 Situace v ČR pro napájení solárním panelem 

 

 Jak je vidět na obr. 7-1 a obr. 7-2, nejvhodnější lokalita pro umístění jakéhokoliv zařízení 

pracujícího se sluneční energii je v oblasti jiţní Moravy. Směrem k severu ČR se tyto podmínky 

zhoršují a dochází k menším energetickým ziskům.  

 

 

 

 
Obr. 7-1 Roční průměrný úhrn slunečního záření (kWh/m2) [19] 
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7.2 Situace v ČR pro napájení větrnou elektrárnou 

 

 Větrná elektrárna je napájena sílou větru, vítr je atmosférický vzduch proudící v přírodě. Vítr 

jako energetický zdroj je prakticky všude přítomný na povrchu planety a v hojné míře vyuţitelný a 

vyuţívaný jako zdroj energie. Nevýhoda větru je jeho nestálost a nepředvídatelnost, směr a rychlost 

větru se neustále mění. 

 Vznik větru probíhá díky tomu, ţe nad zemským povrchem ohřátým sluncem vrůstá teplota 

vzduchu, tím se vzduch roztahuje. Na druhou stranu, nad mořem zůstává vzduch chladnější, to je 

způsobeno nerovnoměrným ohříváním planety. Změny hustoty vzduchu, které tak vznikají, mají za 

následek rozdíly tlaku vzduchu, díky tomu začíná proudit vzduch z místa s vysokým tlakem do místa 

s niţším tlakem. Vítr tedy neustále vyrovnává rozdíly tlaku vzduchu.  

 Měření rychlosti a směru větru provádí v ČR síť cca 200 meteorologických stanic. Výkon 

větru  je funkcí rychlosti proudění v, hustoty vzduchu   a velikosti průtočné plochy A. 

 

                                       
  

 
                                         (7.1) 

 

 

 

 

 

Obr. 7-2 Roční průměrný doba slunečního záření (h) [19] 
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Obr. 7-3 Větrný atlas České republiky [20] 

Obr. 7-4 Větrný atlas České republiky [21] 
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7.3 Svítidlo VO pracujícího v ostrovním režimu v areálu VŠB 

 

 Veřejná osvětlení pracujícího v ostrovním reţimu v areálu VŠB jsou napájena hybridně 

paralelní kombinací větrné elektrárny a solárním panelem. Energie jednotlivých zdrojů slouţí k 

nabíjení akumulátoru, který následně v nočních hodinách napájí svítidla. Kombinace zdrojů energie 

vyuţívá časově odlišné závislosti provozu jednotlivých zdrojů, znamená to tedy, ţe v zimním období 

převaţuje nabíjení akumulátoru z větrné elektrárny a v letním období z fotovoltaické elektrárny. 

Kombinací zdrojů elektrické energie se stabilizuje interval dodávky elektrické energie.  

 

7.3.1 Popis hybridního napájecího systému 

 

 Napájecí systém se skládá ze dvou fotovoltaických elektráren a dvou větrných elektráren, ty 

společně nabíjí akumulátory s kapacitou 340 Ah a napětí 12 V. Akumulátory slouţí k napájení dvou 

svítidel veřejného osvětlení. Kapacita akumulátorové baterie je dimenzována na 14 denní odběr bez 

nabíjecího příkonu z jednotlivých elektráren. 

 

 
 

Obr. 7-5 Fotografie poloviny hybridního napájecího systému 
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 Hybridní systém vyuţívá dva solární panely, jeden polykrystalický o výkonu 130W / 17,6V 

(FV1) a monokrystalický solární panel o výkonu 200W / 17,6V (FV2). Nabíjení akumulátoru z FV 

panelů je provedeno regulátorem (REG), tento regulátor chrání akumulátor i před úplným vybitím 

spotřebičem. 

 První větrná elektrárna (VT1) o výkonu 200W / 31V má integrovaný regulátor nabíjení, je 

tedy zapojena přímo na akumulátor. Druhá větrná elektrárna (VT2) o výkonu 200 W obsahuje 

synchronní 3f generátor s permanentními magnety. Výstup větrné elektrárny je usměrněn a usměrněná 

elektrická energie z (VT2) nabíjí akumulátor přes regulátor.  

 

 

 

Obr. 7-6 Blokové schéma hybridního napájecího systému 

 Spotřebiči jsou dvě různá svítidla veřejného osvětlení (VO1 a VO2). VO1 je tvořeno LED 

svítidlem o příkonu 31W, konkrétně Philips Mini Iridium LED BGS451 a VO2 halogenidovou 

výbojkou o příkonu 45W. Obě svítidla pracují při napájecím napětí 230 V AC, které vytváří DC/AC 

měnič. Blokové schéma zapojení ostrovního systému je na obr. 7-6.  
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7.3.2 LED svítidlo Mini Iridium LED 31W 

 

Obr. 7-7 LED svítidlo Mini Iridium LED 31W [21] 

 

 Iridium je řada svítidel veřejného osvětlení zkonstruovaná pro tři hlavní typy pouţití – obytné 

zóny a menší silnice; hlavní silnice a dálnice. Modularita těchto svítidel umoţňuje integraci optických 

či elektronických prvků, s jejichţ pomocí se přizpůsobí měnícím se nárokům na veřejné osvětlení, 

např. rostoucí poptávce po bílém světle s vyšším indexem barevného podání a ovladačích. Řada 

Iridium zajišťuje nízké náklady na provoz díky své vynikající optice, dálkovému řízení 

Telemanagement, funkci tlumení a snadnosti instalace a údrţby. [22] 
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Obr. 7-8 Fotometrické údaje LED svítidla Mini Iridium LED 31W [22] 
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7.4 Doba návratnosti veřejného osvětlení pracujícího v ostrovním režimu 

 

 Doba návratnosti ostrovních osvětlení je velice dlouhá. Je třeba vţdy zváţit, zda se vyplatí 

investovat do drahých akumulátorů a solárních článků ostrovních osvětlení, nebo je levnější zaplatit si 

výkopové práce a pouţívat levnou a ekologickou energii v porovnání s dopady výroby a likvidace 

akumulátorů a solárních panelů na přírodu.  

 Velmi dlouhá doba návratnosti platí alespoň v našich zeměpisných šířkách, kde je mnoţství 

energie v podobě slunečního záření velmi malé. Na obr. 7-1 je mapka ČR, na které je vidět kolik 

sluneční energie v průměru dopadá na 1 m
2
 v jednotlivých koutech republiky, je to málo přes 

1 MWh.m
-2

 za rok. To je číslo na první pohled vysoké, jde o dopadající energii ve formě záření 

v celém spektru, nikoliv o energii vyuţitelnou solárními panely. 

 V solárním panelu dochází k přeměně slunečního záření na elektrickou energii s poměrně 

nízkou účinností. Uvaţujme pouţití kvalitního solárního panelu, který má účinnost přeměny 

slunečního záření na elektrickou energii 20%. 

 Získanou energii ze solárních panelů ovšem potřebujeme ukládat a to veškerou, protoţe ve 

dne, kdy svítí slunce, energii pro veřejné osvětlení nepotřebujeme a naopak v noci ji potřebujeme.  

 Nabíjení a vybíjení akumulátorů jsou ovšem ztrátové procesy, navíc je problém se ztrátou 

kapacity akumulátorů v zimních měsících, kdy potřebujeme svítit nejvíce. 

 Zvolme tedy ideální podmínky, které budou sniţovat účinnost popsaného procesu na 80 %. 

Z toho vyplývá, ţe přeměna slunečního svitu v energii přivedenou na svorky svítidla probíhá s 

účinností 16 % (0,2×0,8 = 0,16). 

 Jak je jiţ výše zmíněno, na území ČR je mnoţství dopadající sluneční energie o něco větší neţ 

1 MWh.m
-2 

za rok. Byla zvolena průměrná oblast s ročním ziskem dopadající sluneční energie 1177 

kWh.m-2. Velmi důleţité, je rozloţení zisku dopadající sluneční energie v průběhu roku. To je 

uvedeno v tab. 7-1 ve sloupci A a v následujícím sloupci B je mnoţství elektrické energie přivedené 

na svorky svítidla. Tedy údaj zahrnující celkovou účinnost přeměny slunečního záření (16 %). 
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Tab. 7-1 Rozloţení ročního zisku dopadající sluneční energie  

 A 

(kWh) 

B 

(kWh) 

C 

(hodiny) 

D 

(W) Měsíc 

I 42 6,7 475 14,1 

II 61 9,8 383 25,5 

III 98 15,7 360 43,6 

IV 122 19,5 285 68,5 

V 148 23,7 236 100,3 

VI 138 22,1 199 111,0 

VII 157 25,1 220 114,2 

VIII 144 23,0 271 85,0 

IX 108 17,3 324 53,3 

X 89 14,2 401 35,5 

XI 39 6,2 446 14,0 

XII 31 5,0 493 10,1 

rok 1177 188,32 4100  

 

A – dopadající energie na 1 m
2
; sklon panelu 40° 

B – vyuţitelná energie 

C – doba provozu veřejného osvětlení v měsíci 

D – nejvyšší moţný příkon svítidla v závislosti doby svícení na dopadajícím světle na solární panel 

 

 Ve sloupci D je vidět, ţe v prosinci je nejvyšší moţný příkon svítidla v závislosti doby svícení 

na dopadajícím světle na solární panel 10,1 W. To platí opět za ideálních podmínek, kdy panely 

nebudou pokryty sněhem.  

 Při provozu 4100 hodin ročně se vyuţije 41,4 kWh. Přebytek vyrobené energie nelze nijak 

uplatnit, protoţe se jedná o ostrovní systém, například v červenci solární panel vyrobí 25,1 kWh, ale 

vyuţijí se jen 2,2 kWh. 
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 Pokud je tedy vyuţito v tomto modelovém příkladu za rok 41,4 kWh, při ceně 2,80 Kč/kWh je 

to tedy asi 116 Kč/rok. U výměny sodíkových svítidel za LED svítidla bylo počítáno s dobou 12 let. 

Pokud tedy se svítidly v ostrovním reţimu dosáhneme úspory 116Kč/rok je to přibliţně 1392 Kč za 

12 let. Při nákladech na jedno takovéto veřejné osvětlení v ostrovním systému 50 000 Kč je doba 

návratnosti neuvěřitelných 431 let, viz graf na obr 7-9. Tato doba je vypočítaná při neměnné budoucí 

ceně elektrické energie. 

 

 

Obr. 7-9 Graf doby návratnosti svítidla v ostrovním reţimu 

 Pokud by bylo potřeba vytvořit ostrovní osvětlení, které nahradí svými vlastnostmi svítidla 

připojená na síť, jejich návratnost by byla neúnosně dlouhá. V oblasti osvětlování komunikací tedy 

toto řešení nemá smysl. Jediné smysluplné vyuţití je například v oblasti koupališť, kde jsou 

problematické výkopové práce a navíc svítidla by se vyuţívala pouze v letních měsících, kdy by 

nemusela svítit ani celou noc.   
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8. Výpočet doby návratnosti navrženého řešení 

 

Třída komunikace S4: 

 

Typová (nejčastěji se vyskytující) vzorová komunikace S4: 

 

šířka komunikace 7m, 

2 jízdní pruhy, 

osvětlovací soustava – jednostranná, 

výška světelného místa -  8 m, 

odsazení svítidla od vozovky 0,5 m, 

poţadovaná udrţovaná osvětlenost – 5 lx, 

minimální hodnota osvětlenosti – 1 lx, 

udrţovací činitel – 0,8. 

 

Rozteč svítidel byla zvolena: 

 

30 m – náhrada svítidel za dobou ţivota, 

40 m – náhrada nových svítidel osazených vysokotlakou sodíkovou výbojkou. 

 

Dle těchto parametrů byly vypočítány a porovnány LED svítidla se svítidly osazenými vysokotlakou 

sodíkovou výbojkou. Byly vybrány rozteče 30 m a 40 m.  
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8.1 Rozteč stožárů 30m 

 

Tab. 8-1 Srovnání doby návratnosti výměny sodíkových výbojek ve svítidle 50 W a 70 W za LED 

ROZTEČ SVÍTIDEL 30m 
SVÍTIDLO      

LED 

SVÍTIDLO 

SE 

SODÍKOVOU 

VÝBOJKOU    

50W 

SVÍTIDLO 

SE 

SODÍKOVOU 

VÝBOJKOU    

70W 

 ROZDÍL                             

50W  /   70W                                             

PRŮMĚRNÝ PŘÍKON SVÍTIDLA (kW) 0,039 0,066 0,086 0,027 0,047 

ROČNÍ DOBA PROVOZU (h) 4150 4150 4150 - - 

ROČNÍ SPOTŘEBA SVÍTIDLA (kWh) 162 274 357 112 195 

SOUČASNÁ CENA EL. ENERGIE ZA kWh (Kč) 2,01 2,01 2,01 - - 

CENA ZA ROČNÍ SPOTŘEBU EL. ENERGIE (Kč) 325,6 551,1 718,1 225,4 392,4 

PRŮMĚRNÁ CENA SVÍTIDLA (Kč) 7000 4000 3000 -5000 -6000 

ÚDRŢBA SVÍTIDLA ZA 12 LET (Kč) 900 1566 1566 667 667 

CELKOVÉ NÁKLADY ZA DOBU ŢIVOTA SVÍTIDLA (Kč) 7900 5566 4566 -3333 -4333 

NÁKLADY NA SVÍTIDLO ZA 12 LET (Kč) 11808 12179 13183 371 1375 

 

 V tabulce pro rozteč stoţárů 30 m je porovnáváno průměrné svítidlo LED s moderním 

svítidlem s 50 W sodíkovou výbojkou a s původním svítidlem se 70W sodíkovou výbojkou, tzn. 

moţné varianty k výměně starého svítidla za dobou ţivota na třídě komunikace S4. 

 Je zřejmé, ţe náklady na svítidlo LED vychází v porovnání se standardním a nejvíce 

pouţívaným svítidlem se 70W sodíkovou výbojkou niţší. Poslední sloupec porovnává svítidlo LED 

s oběma dalšími variantami, kladná čísla hovoří pro LED. 
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 Na obr. 8-1 je vidět doba návratnosti cca 11 let, při výměně 50 W svítidel se sodíkovou 

výbojkou za LED svítidla a na obr. 8-2 je vidět doba návratnosti cca 9 let, při výměně 70 W svítidel se 

sodíkovou výbojkou za LED svítidla. 

 

Obr. 8-1 Graf doby návratnosti při výměně 50 W sodíkových výbojek ve svítidle za LED 

 

 

Obr. 8-2 Graf doby návratnosti při výměně 50 W sodíkových výbojek ve svítidle za LED  
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8.2 Rozteč stožárů 40m 

 

Tab. 8-2 Srovnání doby návratnosti výměny 70 W sodíkové výbojky ve svítidle za LED 

ROZTEČ SVÍTIDEL 40m SVÍTIDLO LED 

SVÍTIDLO SE 

SODÍKOVOU 

VÝBOJKOU             

70W 

ROZDÍL 

PRŮMĚRNÝ PŘÍKON SVÍTIDLA (kW) 0,050 0,083 0,033 

ROČNÍ DOBA PROVOZU (h) 4150 4150 - 

ROČNÍ SPOTŘEBA SVÍTIDLA (kWh) 207,5 344,45 136,95 

SOUČASNÁ CENA EL. ENERGIE ZA kWh (Kč) 2,01 2,01 - 

CENA ZA ROČNÍ SPOTŘEBU EL. ENERGIE (Kč) 417,5 693,0 275,5 

PRŮMĚRNÁ CENA SVÍTIDLA (Kč) 7 000 4 000 -5 000 

ÚDRŢBA SVÍTIDLA ZA 12 LET (Kč) 900 1 566 667 

CELKOVÉ NÁKLADY ZA DOBU ŢIVOTA SVÍTIDLA (Kč) 7 900 5 566 -3 333 

NÁKLADY NA SVÍTIDLO ZA 12 LET (Kč) 12 910 13 882 972 

 

 V tabulce pro rozteč stoţárů 40 m je uvaţováno pouze moderní svítidlo se 70W sodíkovou 

výbojkou, které má za dobu ţivota náklady vyšší neţ uvaţované svítidlo LED.  
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8.3 Parametry LED svítidel pro další sledované třídy komunikace: 

 

Průměrné parametry LED svítidla pro třídu komunikace S5: 

 

 Souhrnné tabulky byly vygenerovány na základě dodaných výpočtů od jednotlivých 

oslovených firem. Vzhledem k tomu, ţe třída S5 vyţaduje ještě menší nároky na osvětlení neţ třída S4 

dochází k ještě lepším výsledkům z hlediska moţností pouţití LED svítidel. 

 

 

Tab. 8-3 Průměrné parametry LED svítidla pro třídu komunikace S5 

třída komunikace                            

S5 

parametry svítidlo LED 

příkon 25W 

cena 7 000 Kč 

rozteč 30m 

světelný tok 2400lm 

 

 

 

Tab. 8-4 Srovnání doby návratnosti výměny sodíkových výbojek ve svítidle za LED pro S5 

ROZTEČ SVÍTIDEL 25m 
SVÍTIDLO      

LED 

SVÍTIDLO SE 

SODÍKOVOU 

VÝBOJKOU    

50W 

SVÍTIDLO SE 

SODÍKOVOU 

VÝBOJKOU    

70W 

PRŮMĚRNÝ PŘÍKON SVÍTIDLA (kW) 0,025 0,066 0,086 

ROČNÍ DOBA PROVOZU (h) 4150 4150 4150 

ROČNÍ SPOTŘEBA SVÍTIDLA (kWh) 104 274 357 

SOUČASNÁ CENA EL. ENERGIE ZA kWh 

(Kč) 2,01 2,01 2,01 

CENA ZA ROČNÍ SPOTŘEBU EL. ENERGIE 

(Kč) 208,7 551,1 718,1 

PRŮMĚRNÁ CENA SVÍTIDLA (Kč) 7000 4000 5000 

ÚDRŢBA SVÍTIDLA ZA 12 LET (Kč) 900 1566 1566 

CELKOVÉ NÁKLADY ZA DOBU ŢIVOTA 

SVÍTIDLA (Kč) 7900 5566 6566 

NÁKLADY NA SVÍTIDLO ZA 12 LET (Kč) 10405 12179 15183 
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Průměrné parametry LED svítidla pro třídu komunikace ME3: 

 

 Souhrnné tabulky byly vygenerovány na základě dodaných dat od jednotlivých oslovených 

firem. Vzhledem k tomu, ţe ve třídě ME3 přichází v úvahu náhrada 100W vysokotlakých výbojek 

(příkon svítidla cca 115 W), které se se svým měrným výkonem pohybují v oblasti okolo 100 lm/W, 

tak jiţ v těchto příkonových řadách nedochází k zásadní úspoře elektrické energie pouţitím LED 

technologií, které by vyváţily rapidně navýšené investiční náklady. Také je nutné upozornit na fakt, ţe 

sériová výroba LED svítidel v těchto příkonech se teprve rozvíjí a pouţití nelze opřít o kusově 

významné aplikace ve světě. 

 

Tab. 8-5 Průměrné parametry LED svítidla pro třídu komunikace ME3 

třída komunikace ME3 

parametry svítidlo LED 

příkon 100W 

cena 18 000 Kč 

rozteč 40m 

světelný tok 9000lm 

 

Tab. 8-6 Srovnání doby návratnosti výměny sodíkových výbojek ve svítidle za LED pro ME3 

ROZTEČ SVÍTIDEL 40m 
SVÍTIDLO      

LED 

SVÍTIDLO SE 

SODÍKOVOU 

VÝBOJKOU    

115W 

PRŮMĚRNÝ PŘÍKON SVÍTIDLA (kW) 0,100 0,115 

ROČNÍ DOBA PROVOZU (h) 4150 4150 

ROČNÍ SPOTŘEBA SVÍTIDLA (kWh) 415 477 

SOUČASNÁ CENA EL. ENERGIE ZA kWh (Kč) 2,01 2,01 

CENA ZA ROČNÍ SPOTŘEBU EL. ENERGIE (Kč) 835,0 960,2 

PRŮMĚRNÁ CENA SVÍTIDLA (Kč) 7000 4000 

ÚDRŢBA SVÍTIDLA ZA 12 LET (Kč) 900 1566 

CELKOVÉ NÁKLADY ZA DOBU ŢIVOTA SVÍTIDLA (Kč) 7900 5566 

NÁKLADY NA SVÍTIDLO ZA 12 LET (Kč) 17920 17089 

 

Průměrné parametry LED svítidla pro třídu komunikace ME2: 

 

 Na základě dodaných podkladů od jednotlivých oslovených firem lze konstatovat, ţe LED 

svítidla vhodná pro komunikaci ME jsou teprve ve vývoji. Jejich příkon však také nebude výrazně 

niţší neţ příkon svítidel osazených vysokotlakou sodíkovou výbojkou, protoţe pouţívaná 150W 

vysokotlaká výbojka (příkon svítidla cca 176 W) se se svým měrným výkonem pohybuje v oblasti 

okolo 112 lm/W. Proto také v těchto příkonových řadách bude docházet k úsporám elektrické energie 
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pouţitím LED technologií aţ tehdy, dojde-li k dalšímu očekávanému nárůstu měrného výkonu LED 

diod. 

8.4 Výhody, nevýhody a rizika LED 

 

Výhody LED: 

 

Světelné diody LED sniţují celkové náklady na provoz a údrţbu veřejného osvětlení. 

Doba ţivota světelných diod se pohybuje okolo 50 000 hodin při optimálních teplotních podmínkách. 

Jsou ekologičtější, nepotřebují sloţitou likvidaci, jako je tomu u vyhořelých výbojkových zdrojů. 

Při provozu nevzniká UV sloţka. 

Dosahované hodnoty měrných výkonů v roce 2011 mírně převyšují klasické sodíkové výbojky a 

očekává se na rozdíl od vysokotlakých sodíkových výbojek jejich nárůst. 

Teplota chromatičnosti světelných diod pro aplikace ve veřejném osvětlení je variabilní a můţe 

dosahovat hodnot od teplých odstínů aţ po denní barvu světla. 

Oproti klasickým svítidlům, kde provozní účinnost je kolem 70% (světelný tok se odráţí přes odrazné 

optické plochy do prostoru), je tomu u svítidel LED naopak. Tím  se dosahuje vyšších provozních 

účinností aţ 100%. 

LED diody jsou provozovatelné jak z napájecí distribuční sítě 230V, tak na napájecí napětí 12/24V. 

 

 

Nevýhody LED: 

 

Vyšší poţadavky na investiční cenu. 

Niţší zkušenosti s LED svítidly v praxi. 

Pro dosaţení maximální ţivotnosti je třeba zajistit kvalitní chlazení. 

Velké jasy LED diod mohou způsobovat vyšší oslnění. 

 

 

Rizika LED: 

 

Velmi hrubý odhad celkového udrţovacího činitele z důvodu nedostatku reálných informací o stárnutí 

(úbytku světelného toku) LED v čase. 
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9. Závěr 

  

 Tato diplomová práce shrnuje současné moţnosti světelných diod ve veřejném osvětlení 

napájeném ze sítě, moţnost pouţití světelných diod při návrhu svítidla veřejného osvětlení pracujícího 

v ostrovním reţimu a pouţití termobaterií se speciálními měniči pracujícími jiţ od napětí niţších jak 

20 mV.  

 V teoretické části je popsán rozbor parametrů a poţadavků kladených na veřejné osvětlení, 

obzvlášť základní parametry a světelně technické parametry svítidel. Dále diplomová práce rozebírá 

současné moţností světelných diod, kde popisuje jejich maximální moţný měrný výkon, který omezují 

uţ fyzikální zákony a také strmost nárůstu měrného výkonu oproti ostatním zdrojům světla. 

Odhadované maximum měrného výkonu u světelných diod je kolem 220 lm/W, to však záleţí na 

indexu barevného podání a teplotě chromatičnosti vyzařovaného bílého světla. Dále v teoretické části 

je ještě zmíněno, jak se v budoucnu vylepší účinnosti jednotlivých částí světelných diod, tyto účinnosti 

jsou předpovězeny pro rok 2020. 

 V praktické části je vytvořen průzkum trhu a doporučení na implementaci nových svítidel v 

rámci strategie provozu veřejného osvětlení v městě Ostrava. Vybrána byla LED svítidla vhodná pro 

náhradu za svítidla s vysokotlakými sodíkovými výbojkami. Do porovnání byli vybráni renomovaní 

výrobci INDAL, PHILIPS, SCHRÉDER a THORN na základě stanovených poţadavků. Porovnávána 

byla vybraná svítidla s potenciálem pro široké nasazení ve veřejném osvětlení a s ověřenou kvalitou. 

Svítidla byla vybrána s náhradní teplotou chromatičnosti okolo 4000 K, z důvodu kompromisu mezi 

měrným výkonem LED svítidel, mezopickým vnímáním v oblasti nízkých jasů a subjektivním 

vnímáním obyvatel zejména v obytných částech města. Vypočtená doba návratnosti je v rozmezí 

devíti aţ jedenácti let v závislosti na rozteči stoţárů. U výměny méně výkonných svítidel s 

vysokotlakými sodíkovými výbojkami, například na třídě komunikace S4, za LED svítidla je z 

výpočtu jasné, ţe je doba návratnosti jiţ kratší neţ 12 let. Pokud je třeba vyměnit svítidla s 

vysokotlakými sodíkovými výbojkami za hranicí ţivotnosti, ekonomičtější je nyní investovat jiţ do 

LED svítidel.   

 Dále v praktické části je rozebrána moţnost napájení pomocí termobaterie se speciálním 

měničem pracujícím jiţ od napětí niţších neţ 20 mV. Byly vytvořeny dva prototypy měničů, první 

pracující pouze s kladným vstupním napětím a druhý pracující s kladným i záporným vstupním 

napětím. U prvního měniče byl pouţit čip LTC3108 se speciálním J-FET tranzistorem a prakticky 

pracuje jiţ od napětí 6 mV a startuje u 20 mV. Druhý měnič obsahuje čip LTC3109, který v podstatě 

obsahuje dva LTC3108, avšak má navíc inteligentní připínaní země podle polarity na vstupu tak, aby 

se výstupní napětí neodečítalo. Druhý měnič pracuje asi od 10 mV a startuje u 30 mV. Při pouţití 

kvalitní termobaterie to znamená, ţe měniče mohou pracovat uţ od rozdílu teplot na termobaterii 

0,1 °C. Takto nízkých rozdílů teplot v praxi je velmi jednoduché dosáhnout a je moţno takto vytvořit 
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zdroj energie s téměř neomezenou ţivotností, který můţe napájet z takto nízkého rozdílu teplot 

například měřící nebo komunikační elektroniku.  

 Poslední návrh v praktické části je zaměřen na svítidlo veřejného osvětlení pracující 

v ostrovním reţimu. Tento návrh můţe být na první pohled lákavý, na mnoha zahrádkách je moţno 

vidět malá solární světýlka. Ovšem v měřítku veřejných osvětlení naráţíme s tímto konceptem na 

několik problémů. Hlavní problém je akumulace energie a to hlavně v zimním období, kdy máme 

slunečního záření nejméně a naopak veřejné osvětlení musí svítit nejdéle. Další moţnost je napájet 

veřejné osvětlení pracující v ostrovním reţimu z větrné elektrárny, ovšem prakticky v oblasti ČR je to 

nesmysl kvůli nepravidelnosti větru. Návratnost veřejného osvětlení pracujícího v ostrovním reţimu se 

solárním panelem byla vypočtena na 431 let, coţ je déle neţ ţivotnost jakéhokoli komponentu 

takovéhoto veřejného osvětlení. Je tedy více ekologické investovat do veřejných osvětlení napájených 

z elektrické sítě. Jediná smysluplná moţnost pouţití veřejného osvětlení pracujícího v ostrovním 

reţimu je například v oblasti koupališť, kde jsou problematické výkopové práce a navíc svítidla by se 

vyuţívala pouze v letních měsících, kdy by nemusela svítit ani celou noc. 

 Výhody světelných diod jsou hlavně v dlouhé ţivotnosti a velmi vysokém měrném výkonu, to 

je bezesporu předurčuje jako světelný zdroj budoucnosti. Nyní se nacházíme v době přelomu, kdy 

měrný výkon dosahuje tak vysokých hodnot, ţe se jiţ vyplatí investovat do výměny jiných svítidel za 

LED svítidla. Vývoj bílých světelných diod se blíţí ke konci, kolem roku 2020 se pravděpodobně jiţ 

zastaví. Co se týče distribuce světelného toku, vývoj led svítidel je teprve u začátku, bude třeba vyřešit 

zvýšené oslnění LED svítidly a správnou optiku pro vhodnou distribuci světelného toku.   

 

Za vlastní přínos povaţuji: 

 

Vypočtení dob návratností u různých tříd komunikací při výměně vysokotlakých sodíkových 

výbojek ve svítidlech veřejného osvětlení za světelné diody. Vypočtení neúnosně dlouhé doby 

návratnosti veřejného osvětlení pracujícího v ostrovním zapojení a doporučení jeho pouţití 

v lokalitách, kde je těţké nebo nemoţné pouţití klasických veřejných osvětlení.  

V oblasti termobaterií povaţuji za svůj přínos vytvoření dvou měničů pracujících od napětí 

desítek milivoltů a dokáţou tedy napájet nízkoodběrové zařízení jiţ od rozdílu teplot na termobaterií 

desetin stupňů Celsia. První z měničů pracuje s jednou polaritou vstupního napětí a druhý z měničů 

dokáţe pracovat s oběma polaritami vstupního napětí. Výsledkem je sestrojený funkční prototyp 

napájecího systému, který se skládá z TEG Peltierovy termobaterie a jednoho z měničů. 
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