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Abstrakt 

Práce se zabývá světelnými zdroji. V teoretické části práce je představena a 

charakterizována většina, dnes běţně pouţívaných, světelných zdrojů, teorie o tom, co 

je to světlo, jaký byl jeho vývoj při aplikacích pro potřeby lidí. Dále je představen 

frekvenční měnič, princip jeho funkce, základní části a náhled do historie konstrukcí 

oscilátorů pouţitelných pro frekvenční měniče. Praktická část představí vlastní 

konstrukci frekvenčního měniče, pouţité součástky a zhodnotí provedený experiment - 

měření osvětlení při pouţití různých svítidel, pracujících na principech výboje 

elektrického proudu, při různých frekvencích napájecího napětí. V práci je hypotéza 

potvrzena a upřesněna. 
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Abstract 

The thesis deals with the light sources. The theoretical part of thesis present and 

characterized most commonly used light sources, theories about what the light is, what 

was his development of the applications for the people needs. Further is presented the 

frequency converter, his functions principle, a basic parts, the history of the construction 

of oscillators applicable to the frequency converters. The practical part introduces the 

own construction of the frequency converter, used parts and evaluate the 

implementation of experiment - measuring light intensity when using different lighting 

sources operating on the principle of electrical discharge current at different supply 

voltage frequencies. Hypothesis in the thesis is confirmed and clarified. 
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1 Úvod 

Uţ od pradávna patří světlo k lidskému ţivotu. Kdyţ se postupem evoluce vyvinul 

člověk, světlo na naší planetě bylo přítomno uţ miliony let před ním. Proto jsme si na něj 

navykli a bez světla nejsme schopni ţít. Světlo je jedním z hlavních faktorů ovlivňující ţivot 

na této planetě, ať uţ přímo nebo nepřímo, pomoci fotosyntézy zelených rostlin. Přímo světlo 

ovlivňuje organismy svou intenzitou, spektrálním sloţením, polarizací, délkou působení a 

směrem působení. U ţivočichů ovlivňuje intenzita světla a její změny hlavně chování. 

Hlavním zdrojem světla na naší planetě je Slunce, které doplňují méně významné zdroje, 

jako jsou Měsíc, blesky, antropogenní světlo nebo světelkování. Obrovským přelomem byl 

objev ohně. V okamţiku, kdy lidé zjistili, ţe je moţno si oheň „zkrotit“, vzít si jej domu, bylo 

světlo součásti i lidského obydlí. 

V 1. tisíciletí před naším letopočtem se začaly objevovat první lojové svíčky.  Aţ do 14. 

století n. l. byly svíčky u nás vyráběny pouze ze včelího vosku, který se dodnes na výrobu 

svíček pouţívá. 

V Londýně roku 1813 bylo zprovozněno první plynové osvětlení. Jako palivo slouţil 

svítiplyn. Později, v roce 1847 také v Brně a Praze. Hromadná výroba a distribuce svítiplynu 

si ţádala budovat rozsáhlou infrastrukturu plynáren, plynojemů a potrubních sítí. 

Roku 1853 udělal polský lékárník, chemik a průkopník zpracování ropy Ignacy 

Łukasiewicz revoluci v osvětlování. Ve městě Lwów v polském Haliči (dnes Lviv – Ukrajina) 

zkonstruoval první funkční petrolejovou lampu. Jeho lampy ještě v tomtéţ roce byly 

instalovány v piaristické Lvovské nemocnici, před operaci slepého střeva. Její jasné a klidné 

světlo udělalo pro vedení nemocnice takový dojem, ţe objednali pro celou nemocnici veliké 

mnoţství těchto petrolejových lamp. Bohuţel tento patent si nedal patentovat a velmi brzy se 

lampy začaly vyrábět i ve Vídni, v Paříţi a v USA. Téhoţ roku 1853 zřídil první veřejné 

osvětlení ve městě Gorlice a v okolí města Krosno. Dále zdokonalil těţbu ropy z hlubších 

šachet, kde byla kvalitnější. Celá oblast se ve druhé polovině 19. stol. rozvinula a stala se tak 

třetí největší těţební oblasti na světě. 

Leon Foulcalt sestrojil v roce 1844 první pouţitelnou obloukovou lampu. Opravdu 

funkční a pouţívanou lampu sestrojil v roce 1882 František Křiţík spolu s Ludvíkem Piettem. 

Asi nejúţasnějším objevem v oblasti světelných zdrojů byla ţárovka. Jejíţ výroba je 

přisuzovaná Thomasovi Alva Edisonovi. Ten v roce 1879 začal vyrábět ţárovky, od roku 
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1881, s jiţ běţně známým závitem E27, který se pouţívá u ţárovek dodnes. V Čechách máme 

prvenství. První divadlo na evropském kontinentu, které mělo elektrické osvětlení ţárovkami, 

bylo Mahenovo divadlo v Brně a to roku 1882. 

Francouz Antonie-Henri Becquerel pustil roku 1895 do skleněné trubice s ředěným 

plynem elektrický proud. Trubice se rozzářila. Aby zesílil intenzitu světla, nanesl na její 

vnitřní část fluorescentní prášek. Tento experiment se stal základem dalšího vývoje a 

vyuţívání „studeného světla“. 

Od těchto převratných objevů se postupně vyvíjí dnešní konstrukce světelných zdrojů, 

kterých je bezpočet. Docházelo k postupným vylepšením, změnou materiálů, plynů, par,… to 

vše za jediným cílem. Získat ekologický, ekonomicky výhodný a účinný světelný zdroj, s co 

moţná nejdelší ţivotnosti, jak pro domácnosti, tak hlavně pro průmyslové podniky, veřejná 

osvětlení atd.. V roce 2009 se pouze na veřejné osvětlení v České Republice spotřebovala 

elektrická energie za cca 2 mld. Kč. (viz. Tab1.). 

Celkový počet světelných míst (SM) na území ČR 1 353 607 ks 

Průměrný počet obyvatel na 1 SM 7,6 obyvatel 

Průměrný příkon na 1 SM 125,3 W 

Instalovaný příkon ČR 182 519,2 kW 

Průměrná doba provozu VO 3962,8 hod 

Průměrná cena ČR 1 kWh 2,60 Kč 

Roční spotřeba el. energie VO ČR 713 392 488,2 kWh 

Roční náklady na el. energii VO ČR 1 904 366 715 Kč 

Průměrné roční náklady na energii/1 obyv. ČR 183,6 Kč 

Průměrné roční náklady na energii/1 SM ČR 1 292,6 Kč 

Tab1. Vyhodnocení statistických údajů za rok 2009 [1] 

 

 

V diplomové práci má být zhodnocen experiment ve způsobu řízení osvětlení, za 

účelem zvýšení účinnosti světelných zdrojů, které se projeví ekonomicky a v neposlední řadě 

také ekologicky.  

Účinnosti některých světelných zdrojů, které jsou běţně vyuţívány v domácnostech nebo 

průmyslových aplikacích, lze změnit, dle různých literárních zdrojů, změnou frekvence 

napájecího napětí. Zdroje uvádí, ţe k tomuto efektu by mělo docházet u světelných zdrojů 



3 
 

pracujících na principu výboje, avšak neuvádí, u kterých takových světelných zdrojů se tato 

vlastnost projevuje, co ji způsobuje.  

Cílem této práce je vytvořit zařízení – frekvenční měnič, díky kterému bude moţné splnit 

další cíle práce, a to provézt experimenty u různých světelných zdrojů a potvrdit nebo vyvrátit 

vliv změny frekvence napájecího napětí na svítivosti těchto zdrojů, provézt měření osvětlení a 

vytvořit grafické závislosti osvětlení na frekvenci napájecího napětí některých běţně 

pouţívaných světelných zdrojů. 
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2 Světlo 

Světlo je elektromagnetické vlnění, často se jej nazývá elektromagnetickým zářením. 

Elektromagnetické záření zabírá velký rozsah frekvencí (viz. Obr. 1.). Pouze zlomek tohoto 

spektra frekvencí je schopno zachytit lidské oko. Tuto část spektra frekvencí nazýváme 

světelné vlnění – SVĚTLO. 

 

Obr. 1. Spektrum Barev [2] 

 

Část viditelného spektra elektromagnetického vlnění, kterou je oko schopno vidět je 

v rozmezí vlnových délek 380 – 750nm. Kdybychom nechali viditelné světlo lámat přes 

hranol, díky lomu světla se nám bílé světlo rozloţí na barevné spektrum, ve kterém se kaţdá 

barva liší svojí vlnovou délkou a při lomu se paprsek odlišně vychýlí (viz. Obr. 2.). Největší 

vlnovou délku má barva červená, nejmenší fialová. 

 

Obr. 2. Rozklad bílého světla na hranolu [2] 
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2.1 Vnímání světla 

Pro moţnost vnímat světlo je potřeba objekt nebo jeho tvar, světlo, které na objekt 

dopadne a je jim odráţeno a naše oči. Světlo, které dopadne na objekt je od něj odráţeno. 

Odraţené světlo se dostane do našich očí, jde přes čočku a dopadne na sítnici, kde ve 

fotocitlivých buňkách vyvolá vzruch. (viz Obr. 3.) Tyto buňky jsou sloţeny z čípků a tyčinek. 

Tyčinky jsou více citlivé neţ čípky, díky nim dokáţeme rozlišit světlo a tmu, v noci, při 

slabém světle, dokáţeme rozlišovat šedé tóny. Čípky nám zase umoţňují vidět barvy. Světlo-

citlivost čípků je moţná díky chemické reakci zrakových pigmentů ve fotoreceptorech. V oku 

byly prokázány tři druhy pigmentů, určených pro červenou, zelenou a modrou barvu. 

 

 

 

Obr. 3. Vnímání světla [2] 
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2.2 FOTOMETRICKÉ VELIČINY 

 

Fotometrické veličiny 

veličina symbol jednotka SI označení poznámka 

světelná 

energie 
QV 

lumen 

sekunda 
lm·s 

zářivá energie vyvolávající světelný 

vjem ohodnocená velikostí vjemu 

světelný 

tok 

Φ 

lumen lm (=cd·sr) 

světelná energie za jednotku času 

procházející určitou plochou, někdy 

označovaný jako světelný výkon 

nebo 

F 

svítivost 

I 

kandela cd=(lm·sr−1) základní jednotka SI nebo 

IV 

jas 

L kandela na 

metr 

čtverečný 

cd·m
−2

 

světelný tok do jednotkového 

prostorového úhlu na "promítnutou" 

jednotkovou plochu zdroje 

nebo 

LV 

osvětlení EV lux lx =(lm·m−2) světelný tok dopadající na plochu 

světlení 

HV 
lumen na metr 

čtverečný 
lm·m

−2
 světelný tok emitovaný plochou zdroje nebo 

MV 

světelná 

účinnost 
K lumen na watt lm·W

−1
 poměr světelného toku k zářivému toku 

     
Tab. 2. Fotometrické veličiny [3] 

3 PŘEHLED SVĚTELNÝCH ZDROJŮ 

V dnešní době je prakticky jediný hojně pouţívaný světelný zdroj fungující na principu 

přeměny elektrické energie na energii světelnou. Tyto zdroje pracují na třech principech: 

- Inkandescence (teplotní) – vyzařování světla pomoci tepelného buzení 

- Výbojové – vybuzení atomů plynu nebo par kovů v elektrickém a magnetickém 

poli 

- Luminiscence [4] 

Hlavním představitelem prvního principu přeměny energie je klasická ţárovka, 

jakoţto teplotní zdroj. Viditelné záření se emituje z rozţhavené pevné látky (vlákna), kterou 

prochází elektrický proud a je jim zahřívaná. [4] 

Představitelem druhého principu přeměny energie je výbojový zdroj - rtuťová, 

sodíková nebo halogenidová výbojka. Zdrojem emise světelného záření jsou pohybující se 
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elektrony v důsledku přeměny energie elektrické v energii kinetickou. Dochází zde ke 

sráţkám elektronů s molekulami plynné náplně nebo náplně z par kovů (sodík, rtuť) za 

současné emitace záření – světla. [4] 

 Poslední zde zmiňovaným principem je luminiscence. Jedná se o kvantový princip 

vzniku světla, kdy u molekul vybraných látek vybudíme a následně „odbudíme“ atomy 

(atomy setrvají nějakou dobu na excitované energetické hladině – metastabilní hladině). 

Tímto dojde k emitaci záření. Na tomto principu fungují LED diody a LASERy, částečně také 

zářivky, právě díky luminoforu, který se v zářivkách vyuţívá. [4] 

Luminiscence se rozlišuje podle délky trvání: 

1. fosforescenci - dlouhodobé světélkování; 

2. fluorescence - krátkodobé světélkování trvající pouze nepatrný 

zlomek sekundy. [4] 

Tedy nejen zahřátá tělesa mohou svítit (např. ţárovka), nýbrţ i tělesa chladná, mají-li 

ovšem k dispozici vhodný zdroj energie. Toto „studené světlo“ je dokonce mnohem 

hospodárnější, protoţe je zde energie mnohem lépe vyuţita. Z toho důvodu se otvírá také 

mnohem více moţností k jeho praktickému vyuţití. [4] 

Ke vzniku luminiscence je třeba dodat látce energii v libovolné podobě, kromě energie 

tepelné. Podle druhu energie, která se přeměňuje na „studené světlo“, rozlišujeme několik 

druhů luminiscence: 

1. fotoluminiscence - potřebná energie je dodávána v podobě světelného 

nebo ultrafialového záření; 

2. elektroluminiscence - energie je dodávána v podobě 

elektrického pole nebo elektrického proudu; 

3. katodoluminiscence - vyvolána dopadem svazku elektronů na obrazovku 

televizoru; 

4. radioluminiscence - vyvolána radioaktivními látkami; 

5. sonoluminiscence - vyvolána dopadem ultrazvuku; 

6. triboluminiscenci - vyvolána mechanickou deformací tělesa; 

7. chemiluminiscence, bioluminiscence - dodávaná energie má svůj původ 

v chemických a biologických procesech probíhajících v ţivé hmotě. [4] 

Kaţdý druh energie, který lze pouţít k vyvolání luminiscence, je moţné také pouţít 

při konstrukci laseru. Dnes tedy známe lasery buzené světlem, elektrickým proudem, svazkem 

elektronů, chemické lasery, … Kaţdý z uvedených druhů laserů má své přednosti i nevýhody 
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a nachází pouţití v různých oblastech lidské činnosti. Při přeměně jednoho druhu energie 

v druhý je také důleţitá účinnost této přeměny. V tomto ohledu překonává příroda vše, co se 

zatím podařilo člověku dosáhnout.[4] 

 

Částice mikrosvěta můţe ztrácet nebo získávat energii pouze tak, ţe přejde skokem 

z jednoho kvantového stavu do druhého. Při přechodu z vyššího stavu do niţšího se energii 

vyzáří (např. v podobě fotonu), při opačném přechodu částice energii pohltí. Energie se můţe 

předávat i jiným způsobem neţ zářením - např. sráţkou částic, ale vţdy pouze 

v kvantech odpovídajících rozdílu energetických hladin. Přechází-li částice z kvantového 

stavu s energií  do kvantového stavu s niţší energií  vyzáří, pohltí nebo jinak předá 

kvantum energie o frekvenci  takové, ţe .[4] 

 

Světelných zdrojů existuje celá spousta, vzhledem k aplikačním sférám, kde se tyto 

zdroje pouţívají. Ta část obrovského spektra světelných zdrojů, která se vyrábí ve velkých 

sériích a vyuţívá ke komerčním účelům, se nazývá světelné zdroje pro všeobecné osvětlování. 
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Příklad schematického rozdělení takovýchto světelných zdrojů je na Obr.4. 

Obr. 4. Rozdělení světelných zdrojů [5] 
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4 Vlastnosti světelných zdrojů 

Dnes je základem výběru světelného zdroje měrný výkon. Měrný výkon určuje 

kvantitativní přeměnu elektrické energie v energii světelnou (lm.W-1). Jedná se o podíl 

vyzařovaného světelného toku (lm) a příkonu (W). Je to zásadní ukazatel jakosti světelného 

zdroje, ve smyslu přeměny energie elektrické na energii světelnou. Na následujícím obrázku 

(Obr. 5) jsou graficky znázorněny měrné výkony svítidel. (data z roku 2009, stále dochází 

k postupnému vývoji, hlavně u LED diod). 

 

Obr. 5. Měrné výkony jednotlivých světelných zdrojů – stav 2009 [6] 

5 Charakteristiky světelných zdrojů 

 

5.1 BĚŽNÁ ŽÁROVKA 

Nejpouţívanější, ale také nejméně hospodárné zdroje světla. (Obr. 6) Na světlo se 

přemění pouze 3-4% elektrické energie. Zbytek energie se přemění na energii tepelnou. 

Obrovskou výhodou ţárovek je jejich nízká cena a jednoduché pouţití, bez potřeby nějakých 

další zařízení, které mohou slouţit také jako zdroj poruch. Dalším velice podstatným faktorem 

je příjemné barevné podání vyzářeného světla, které se blíţí světlu dennímu. 

Střední doba ţivotnosti ţárovek je relativně krátká, ne více neţ 1000 hodin. Ţárovky se 

nejčastěji vyrábí ve výkonech 15-200W a mají měrný výkon 5-18 lm/W. 
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Obr. 6. Závislost základních parametrů ţárovky na napájecím napětí. [6] 

 

Světlo ţárovek lze řídit jednoduchými a nenákladnými stmívacími zařízeními. Protoţe 

ţárovky mají nízkou teplotu chromatičnosti Tc a vysoký index barevného podání Ra = 100, tak 

jsou stále oblíbené a hojně vyuţívané, především v domácnostech a společenských 

prostorách. 

 

5.2 HALOGENOVÉ ŽÁROVKY 

 

Mají veliké moţnosti vyuţití, a proto, ţe jsou velmi kompaktní. Lze přesně směrovat 

jejich světelné paprsky, a proto se hodí do kanceláří a bytů.  

Měrný výkon halogenových ţárovek je asi o 20% vyšší neţ u klasických ţárovek. Ve 

standardní ţárovce se wolfram z vlákna odpařuje a usazuje na povrch baňky, tím se sniţuje 

jejich světelný tok. 

Uvnitř halogenové ţárovky dochází k tzv. kruhovému procesu. (Obr. 7.) Vypařený 

wolfram se při povrchu baňky slučuje s halogenem a vlivem tepelného pole se vrací zpět na 

nejteplejší místo v baňce – na vlákno. Tam dochází k disociaci, tj. wolfram se usadí zpět na 
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vlákně a halogen do povrchu baňky. Díky tomuto procesu dochází ke zvýšené světelného 

toku, a prodlouţení ţivota halogenových ţárovek.  

 

 

Obr. 7. Kruhový proces [6] 

 

Světlo halogenových ţárovek je příjemné, svěţí a bílé. Teplota chromatičnosti světla je 

3000K, index barevného podání světla halogenové ţárovky Ra = 100. Měrný výkon je 

přibliţně 25 lm/W, tudíţ je hospodárnější neţ standardní ţárovka. Doba ţivotnosti 

halogenových ţárovek je 2000 – 3000 hodin. Stejně jako ţárovky standardní se vyrábějí 

ţárovky halogenové ve velmi širokém sortimentu výkonů, na napětí 230V, ale také na nízké 

napětí, nejčastěji 12V a 24V.  

 

5.3 LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY 

Jsou velmi rozšířené. V celosvětovém měřítku vyrábějí přibliţně 70% umělého světla. 

Lineární zářivky se vyznačují vysokým měrným výkonem, a proto jsou velice výhodné 

zejména z ekonomického hlediska. Lineární zářivka spotřebuje přibliţně jen pětinu elektrické 

energie neţ ţárovka.  

A – Teplota pod 1400°C 

B – Wolframové vlákno 

C – Teplota nad 1400°C 

D – Halid wolframu 

E – Halogeny 

F – Wolframové částice 

G – Skleněná baňka 
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Obr. 8. Konstrukce lineární zářivky [6] 

 

Zářivka je nízkotlaká rtuťová výbojka, která vyzařuje převáţně záření v oblasti 

ultrafialového záření. Tohle ultrafialové záření dopadá na luminofor a ten mění záření ve 

viditelné. 

Zářivka funguje na následujícím principu (Obr. 8). Ve skleněné trubici jsou vlivem 

elektrického pole mezi elektrodami vybuzeny páry rtuti, v těchto parách dochází k emisi UV 

záření. Záření dopadá na luminofor – speciální látka, která je na vnitřním povrchu trubice. 

Luminofor mění vlnovou délku záření v záření viditelné. Volbou luminoforu lze ovlivnit 

barvu světla zářivky. 

5.3.1 Standardní zářivky se širokopásmovým luminoforem. 

Obsahují jednoduchý luminofor apatitového typu – halofosfát vápníku s aktivátorem. 

Barevné podání světla těchto zářivek je poměrně nedokonalé. Barva světla je studená bílá. 

5.3.2 Trubicové zářivky s úzko-pásmovými luminofory. 

Vrstva luminoforu v těchto zářivkách je poskládaná z více různých úzko-pásmových 

luminoforu.  U zářivek od teplé bílé aţ po studenou bílou jsou luminofory jen dva. Zbytek -

azurová a modrá sloţka je dodávaná vyzařováním zeleného luminoforu a vlastním rtuťovým 

výbojem. Zářivky denní a speciální mají přidán ještě modře svíticí luminofor.  
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5.3.3 Třípásmové zářivky 

Ve srovnání se starými typy mají o 75% vyšší světelný tok. Mají výborné barevné 

podání světla a jejich světlo dokáţe mírně zvýrazňovat barvy. Ţivotnost těchto zářivek je aţ 

18000 hodin. Vyuţívají se v obchodních prostorách, kancelářích i domácnostech. 

5.3.4 Nejkvalitnější zářivky 

  Mají vynikající barevné podání a vysokou intenzitu osvětlení. Barevné podání je 

prakticky srovnatelné s denním světlem. Dosahují barevné teploty 6500K, tj. normovaná 

hodnota denního světla. Jejich vyuţití je všude tam, kde je potřeba kvalitní osvětlení, kde je 

nutné přesně porovnávat a rozlišovat barvy, např. laboratoře, tiskařský a textilní průmysl, ve 

zdravotnictví, ve velínech nepřetrţitých provozů, avšak díky charakteru tohoto světla se 

pouţívají pro léčebné účely ve fototerapii při relaxaci a pro odstranění depresivních stavů. 

Zářivky, jako všechny výbojky, se neobejdou bez předřadných přístrojů. Standardně 

tvoří předřadník startér a tlumivka. Nyní lze zářivky také provozovat s předřadníky 

elektronickými. Tyto předřadníky způsobují delší ţivotnost zářivek, větší hospodárnost a 

vyšší světelný komfort. Na rozdíl od standardních předřadníků, kde je ţivotnost zářivek cca 

10 000 hodin, při provozu s předřadníkem elektronickým je ţivotnost přibliţně 18 000 hodin. 

Tato doba je samozřejmě ovlivněna způsobem provozu. Zářivkám zkracuje ţivotnost časté 

zapínání a vypínání.  

Světelný tok, po zapnutí zářivky není ihned jmenovitý, jak je to například ţárovek. 

Jmenovitý tok zářivky dosáhnou po přibliţně 3 minutách provozu. Dále světelný tok 

ovlivňuje okolní teplota. (Obr. 9.) 

 

Obr. 9. Závislost světelného toku na okolní teplotě [6] 
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5.4 Kompaktní zářivky 

Tyto světelné zdroje vycházejí z lineárních zářivek. Jsou uzpůsobeny jako náhrada za 

klasické ţárovky, hlavně pro jejich úspornější provoz a delší ţivotnost. Střední doba 

ţivotnosti těchto zářivek je 6 – 15 tis. hodin. Ve srovnání s klasickými ţárovkami je tato doba 

aţ 15x delší. Zásadní nevýhodou těchto kompaktních zářivek je rychlost, za kterou se zářivka 

rozsvítí na plný svit po jejím zapnutí. Ţárovky nabíhají na plnou svítivost prakticky okamţitě 

po startu, ale kompaktní zářivky svítí po zapnutí pouze na 50%. Plného svitu kompaktní 

zářivky dosáhnou aţ za několik minut (3- 8 minut). 

 

 

Kompaktní zářivky lze rozdělit: 

 Kompaktní zářivky připomínající zmenšenou alternativu lineárních zářivek. 

 Kompaktní zářivky pouţívaná pro velmi malá svítidla. (Obr. 10.) 

 Kompaktní zářivky, jiţ s implementovaným předřadníkem jako úsporná alternativa 

ţárovek (obr. 11.). 

  

Obr. 10. Konstrukce kompaktní zářivky se 

zabudovaným doutnákovým startérem [6] 
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Obr. 11. Kompaktní zářivka s implementovaným předřadníkem [6] 

5.5 Nízkotlaké indukční výbojky 

Jedná se o úplně novou kategorii světelných zdrojů. Výboj je buzen vnějším 

vysokofrekvenčním polem. Tato skupina zdrojů je charakteristická absenci elektrod, 

v prostoru, kde probíhá výboj. Výbojka díky tomu obsahuje menší počet konstrukčních prvků 

a dochází tak k technologickému zjednodušení a zlepšení provozních parametrů (spolehlivost, 

ţivotnost, cena,…). 

Na principu vysokofrekvenčního buzení se pracuje jiţ několik desetiletí, v laboratořích 

po celém světě, kde první takovou výbojku vyvinuli v 80. letech 20. stol. v Japonsku, tak 

první prakticky pouţitelnou výbojku v provozu se podařilo uvézt na trh aţ firmě Philips 

v roce 1991, pod označením QL. Dnes jiţ jsou dostupné tyto výbojky od celé řady výrobců a 

je moţnost si vybrat z mnoha variant provedení. 

Jako příklad uvádím konstrukce dvou oblíbených indukčních výbojek (Obr. 12.) vlevo 

QL (Philips) a vpravo Endura (Osram). 

 

 

Obr. 12. Konstrukce indukčních výbojek 
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QL výbojka s luminoforem Lumilux Plus disponuje výkonem 55W (3500 lm) a 85W 

(6000 lm), při ţivotnosti cca 60 tisíc hodin. Druhá indukční výbojka Endura s luminoforem 

lumilux plus má výkon 150W (12000 lm) a ţivotnost také přibliţně 60 tisíc hodin. Vyuţití 

těchto světelných zdrojů je výhodné v místech s obtíţným přístupem, kde není moţnost často 

měnit světelné zdroje, nebo je to neţádoucí (silniční tunely). Umoţňuje prodlouţit intervaly 

výměny svítidel. 

5.5.1 Kompaktní provedení indukční výbojky: 

Dnes jsou jiţ dostupné indukční výbojky v kompaktní provedení, do běţné objímky 

svítidla se závitem E27, pod obchodním názvem Genura R80 Reflector (Obr. 13.). 

 

Parametry kompaktní indukční výbojky Genura R80 Reflector: [7] 

 Ţivotnost 15 000 hodin  (Obr. 14., Tab. 3.) 

 Rychlý náběh do plného svitu (< 30s) 

 100 000 cyklů 

 Příkon 23W (srovnatelný světelný výkon se 

standardní ţárovkou 100W) 

 Bílé světlo (2700 a 3000K), (Obr. 15.) 

 Vyzařovací úhel 100° 

 Stupeň podáni barev 82 Ra 

 Světelný tok je pouze málo závislý  

na teplotě okolí. (Obr. 16.) 

 Cena cca 900kč 

 

Obr. 14. Změna světelného toku v závislosti na provozních hodinách [7] 

Obr. 13. Kompaktní provedení 
indukční výbojky GE – Genura R80 
Reflector [7] 
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Tab. 3. Závislost světelného toku na provozních hodinách [7] 

 

 

Obr. 15. Spektrum vyzařování při teplotách světla 2700 a 3000K [7] 
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Obr. 16. Světelný tok v závislosti na teplotě okolního prostředí [7] 

 

Přednosti nízkotlakých indukčních výbojek: 

Velmi dobré podání barev (Ra > 80), díky vysoké frekvenci je zraková pohoda pro 

člověka větší neţ u lineárních zářivek. Tyto výbojky mají velký měrný výkon a ţivotnost 

v řadech desítek tisíc hodin. Skoro okamţitý start a také znovuznal je obrovskou výhodou 

oproti klasickým lineárním, či kompaktním zářivkám. Kolísající napětí má také minimální 

vliv na světelný tok, tak samo je dobrá jeho stabilita v průběhu ţivotnosti těchto výbojek. 

Nedostatky nízkotlakých indukčních výbojek: 

Dosud nejvýkonnější výbojka je s příkonem 400W, díky konstrukci těchto výbojek 

nelze vyrobit výkonnější, při dodrţení rozumných rozměru. Světelný výkon je přímo závislý 

na ploše luminoforu. Většina těchto výbojek není zpívatelná. Mnohé odradí vysoká cena 

těchto výbojek a také malý výběr v sortimentu. 

 

5.6 Vysokotlaké rtuťové výbojky 

Hlavní část světla u těchto světelných zdrojů vzniká ve rtuťovém výboji, při parciálním 

tlaku větším neţ 100 kPa. Existují dvě provedení těchto výbojek. Jedno má čirou baňku, u 

těchto výbojek veškeré světlo vznikne právě při výboji v hořáku výbojky. Druhé provedení 

má vnitřní plochu baňky pokrytou luminoforem. Luminofor mění část okem neviditelného 

záření (ultrafialové) na záření viditelné – SVĚTLO. Ovšem drtivá většina vysokotlakých 
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rtuťových výbojek je v provedení s luminoforem. V provedení bez luminoforu se vyrobily 

výbojky pro speciální aplikace, kde byla ţádoucí existence UV záření (dezinfekce, tvrzení 

laků, lepidel, …).  

Hořák je vystavován vysokým teplotám, proto je vyroben z křemenného skla. 

Křemenné sklo hořáku je drahé, křehké a náročné na zpracování, ale jeho pouţití je 

opodstatněno, neboť pracovní teplota stěn hořáku dosahuje 600 - 800°C (teplota v ose 

hlavního výboje je aţ 5000°C). Křemenné sklo však propouští aţ 90% UV záření, je proto 

potřeba pouţít skleněnou baňku s luminoforem (výboj samotného hořáku funguje jako horské 

slunce). V hořáku jsou proti sobě umístěny dvě hlavní elektrody z wolframu tvaru spirály, 

uvnitř napuštěné emisní hmotou oxidů barya, stroncia a vápníku. Emisní hmota sniţuje 

výstupní práci elektrod, coţ má za následek především sníţení zápalného napětí hořáku. 

Elektrické spojení elektrody s vnějším okruhem zprostředkuje prouţek molybdenové fólie, 

silný 0,02 mm a široký 2,5 aţ 3,5 mm. Proudové zatíţení fólie dosahuje v provozu aţ 100 A 

na mm čtvereční. Dalšího sníţení zápalného napětí je dosaţeno umístěním pomocné zápalné 

elektrody do bezprostřední blízkosti jedné hlavní elektrody. Zapalovací elektroda je zapojena 

přes omezovací rezistor s odporem 10 - 25 kOhm na 0,5W k protilehlé hlavní elektrodě. Tím 

je potenciál jedné hlavní elektrody přiveden do těsné blízkosti druhé hlavní elektrody a v 

tomto místě je dosaţeno velmi silného elektrického pole. Většina výbojek má dvě zapalovací 

elektrody, aby bylo zajištěno co nejspolehlivější zapálení výboje. Elektrody se do křemenného 

hořáku zatavují v kyslíko-vodíkovém plamenu. Hořák je pak vyčerpán na vysoké vakuum a 

po vychladnutí je do něj dána přesně odváţená kapička rtuti. Nakonec je hořák naplněn 

argonem a odtaven od čerpací trubičky.(Obr. 17.) [8] 

Světlo samotného hořáku produkuje škodlivé UV záření (v oblasti 365,1nm), ale také 

obsahuje nadbytek modré a zelené barvy, coţ není vhodné pro osvětlování. Tento nedostatek 

se odstraní pouţitím skleněné baňky s luminoforem. Prostor mezi hořákem a baňkou je 

vyčerpán a naplněn směsí argonu a dusíku (85% a 15%). UV záření dopadá na luminofor, 

který se rozzáří červeným světlem a dochází k přeměně záření UV na záření červené. 

Viditelné záření však projde vrstvou luminoforu bez podstatných změn a proto je výsledné 

světlo bílé. Skleněná baňka omezuje také tepelné ztráty hořáku a tím zvyšuje jeho světelnou 

účinnost. Sklo baňky také absorbuje UV záření, takţe světlo výbojky je zdravotně nezávadné. 

[8] 
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Výbojka se zapojí přes příslušnou tlumivku na síťové napětí 220V. V hořáku vznikne 

nejdříve doutnavý výboj v místě nejsilnějšího elektrického pole mezi zapalovací a sousední 

hlavní elektrodou. Zvýšený stupeň ionizace přivodí zapálení výboje mezi oběma hlavními 

elektrodami. Tento proces proběhne v několika vteřinách. Po zapálení hoří výboj nejdříve v 

argonu, jelikoţ hustota atomů rtuti je ve výbojovém prostoru nepatrná. Barva výboje je světle 

modrá, světlo je slabé. Vznikajícím teplem se však pozvolna vypařuje kapička rtuti v hořáku a 

nositelem výboje se stále více stávají atomy rtuti. Tlak rtuťových par v hořáku stoupá. Tento 

proces je doprovázen klesáním proudu v obvodu, prudkým stoupání napětí na oblouku mezi 

hlavními elektrodami a také vzrůstem příkonu a světelného toku. Výboj se stále zúţuje a 

odděluje od stěn hořáku. Po 5 aţ 7 minutách dojde k ustálenému stavu. Obloukové napětí, 

které bylo těsně po zapálení asi 25V se ustálí na hodnotě 120V, a proud v obvodu 

zapalovacích elektrod je jen několik mA. [8] 

 

Obr. 17. Konstrukce vysokotlaké rtuťové výbojky [8] 

 

Výhody vysokotlakých rtuťových výbojek: 

Dlouhá ţivotnost výbojek 12 – 16 tis. hodin provozu, vysoká stabilita světelného toku, 

ten se za dobu ţivotnosti zmenší jen o 20%. Vysoká spolehlivost, díky jednoduchému 

předřadnému obvodu, který tvoří pouze tlumivka a kompenzační kondenzátor. Výbojky umí 



22 
 

pracovat při teplotách do -25°C. Jejich výroba je zautomatizovaná a díky tomu je cena 

vysokotlakých rtuťových výbojek příznivá. 

Nevýhody vysokotlakých rtuťových výbojek: 

U výbojek s malými příkony je nevýhodou malá účinnost, v porovnání s moderními 

výbojovými zdroji. Vysokotlaké výbojky mají také špatné podání barev a také jsou relativně 

velkých rozměrů. Největší nedostatek je neschopnost výbojky znovu-zapnutí a okamţitého 

svitu, dokud výbojka nevychladne, světelný tok se neobnoví. Tento proces trvá řádově 

minuty. 

5.7 Směsové výbojky 

Výbojky vycházejí z vysokotlakých rtuťových výbojek, ale jsou doplněny o 

wolframové vlákno. Záření vyzářené vláknem doplňuje spektrum, hlavně o odstíny červené 

barvy. Hořák i wolframové vláknou je uloţen ve společné baňce, se standardními závity E27. 

Díky konstrukci s vláknem, tyto výbojky nepotřebují tlumivku, vlákno plní funkci 

předřadníku. 

Směsová výbojka OSAM 160W: 

 Patice:  E27 

 Výkon:  165W 

 Napětí:  235V 

 Světelný tok:  3100lm 

 Průměr:  76mm 

 Délka:  168mm 

 Luminofor:  Ytrium - vanad 

Výhody směsových výbojek: 

Ve srovnání se ţárovkami mají delší ţivotnost, jsou vhodnou náhradou za ţárovky o 

příkonech 200-500W. Teplota světla Tcp=3300 aţ 3500K, směsové výbojky mají poměrně 

slušné podání barev Ra=60-80. Světelný tok téměř okamţitě dosáhne jmenovité hodnoty. 

Nevýhody směsových výbojek: 

U směsových výbojek nelze regulovat světelný tok stmívačem osvětlení. Podíl těchto 

výbojek postupně klesá, tato technologie je zastaralá. 



23 
 

5.8 Halogenidové výbojky 

Jedná se o vysokotlaké rtuťové výbojky, avšak světelné záření vzniká nejen v parách 

rtuti, ale většina záření vzniká při štěpení halogenidů. Halogenidové výbojky pouţívají 

hlavně dva typy hořáků. 

5.8.1 Halogenidové výbojky s křemenným hořákem 

Halogenidové výbojky s křemenným hořákem jsou z hlediska konstrukce příbuzné 

rtuťovým výbojkám. Některé konstrukční odlišnosti vyplývají z přítomnosti halogenidů v 

hořáku. Vlastní výbojová trubice je zhotovena ze speciálního druhu křemenného skla, 

vyznačujícího se velmi malým obsahem skupin OH (niţší neţ 1 ppm). Do hořáku jsou s 

vyuţitím molybdenových fólií zataveny hlavní wolframové elektrody pokryté emisní hmotou 

na bázi oxidu yttritého nebo thoričitého, popř. jsou zhotoveny z thoriovaného wolframu. 

Přítomnost halogenidů vylučuje pouţití emisní hmoty vyuţívané ve rtuťových výbojkách. Do 

hořáku se kromě rtuti a příslušných halogenidů plní inertní plyn (obvykle argon nebo směs 

neonu a argonu), který má stejnou funkci jako u rtuťových výbojek. V některých typech 

těchto halogenidových výbojek, kde je důleţité co nejvíce zkrátit dobu náběhu (např. ve 

světlometech automobilů), se pouţívá ještě xenon. Teplota částí hořáku za elektrodou, která 

ovlivňuje tlak, a tedy i výsledné světelné a elektrické parametry výbojky, se stabilizuje 

vrstvou např. oxidu zirkoničitého. Hořák je zataven do vnější baňky, která je buď vakuovaná 

anebo naplněná inertním plynem. Baňky výbojek malých příkonů jsou zhotoveny z měkkého 

skla, u vyšších příkonů (150 W a výše) z tvrdé skloviny. Jsou většinou válcové, čiré, u 

některých typů výbojek se pouţívají eliptické, jeţ jsou pokryty luminoforem nebo rozptylnou 

vrstvou. Výbojky jsou opatřeny buď závitovou, nebo bajonetovou paticí, anebo paticí s 

kontaktními kolíky. U některých typů výbojek zvláště malých rozměrů se pouţívá baňka z 

křemenného skla. Konstrukce základních typů halogenidových výbojek s křemenným 

hořákem je schematicky zobrazena na Obr. 18. [6] 
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Obr. 18. Různé typy halogenidových výbojek s křemenným hořákem [10] 

 Výhody halogenidových výbojek s křemenným hořákem: 

Protoţe máme velmi široký výběr svíticích prvků, sloučenin a jejích kombinací, lze 

docela pestře upravovat spektrum vyzařovaného záření. Tyto výbojky se vyrábějí 

v širokém rozsahu příkonů od 70 do 5000W i více. Tyto výbojky mají velký měrný výkon 

a hlavně vynikající podání barev. Halogenidové výbojky s křemenným hořákem jsou 

rozměrově kompaktní. 

Nevýhody halogenidových výbojek s křemenným hořákem: 

U většiny typů je nutnost pouţít předřadný obvod. Parametry výbojek jsou 

choulostivé na kolísání napájecího napětí a polohu svícení. Tyto výbojky jsou 

technologicky náročné a od toho se odvíjí vyšší pořizovací cena. 

5.8.2 Halogenidové výbojky s keramickým hořákem: 

Výbojky jsou stejné konstrukce, avšak hořák je z korundové keramiky. Nejčastěji 

se pouţívají dva tvary hořáků, válcový a elipsoidový - POWERBALL (Obr. 19.). Výbojky 

s keramickým hořákem dopomohly k rozšíření příkonové řady halogenidových výbojek 

směrem k malým příkonům. Dnes existují výbojky s příkonem i 20W.  
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Obr. 19. A) Výbojka s válcovým hořákem B) Výbojka s hořákem ve tvaru POWERBALL 

[10] 

 

Výhody halogenidových výbojek s keramickým hořákem: 

Tyto výbojky mají vynikající podání barev (Ra=80-90), také se tak výrazně nemění 

jejich parametry v závislosti na poloze svícení. Tyto výbojky jsou vhodné do interiéru 

s vysokými poţadavky na kvalitu osvětlení.  

 

Obr. 20. Spektrum vyzařování při různých teplotách [10] 
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Nevýhody Halogenidových výbojek s keramickým hořákem: 

Stejně jako u výbojek s hořákem křemenným dochází ke jmenovitému svitu výbojky aţ po 5-

10 minutách svitu. Po přerušení napětím po nové znovu zapnutí, je potřeba počkat, aby 

výbojka vychladla. Chladnutí trvá deset aţ patnáct minut. 

5.9 Vysokotlaké sodíkové výbojky 

 

Světlo tohoto světelného zdroje je vyzařováno hlavně 

sodíkovými parami, při parciálním tlaku 3-60kPa. 

(Obr. 21.) Konstrukce těchto výbojek je znázorněna na 

obrázku (Obr. 24.) Měrný výkon těchto výbojek 

dosahuje 200lm/W. Sodíkové výbojky mají velmi 

špatné podání barev, všechny barvy kromě oranţové 

se jeví jako šedé barvy o různé sytosti. I přes tento 

veliký nedostatek jsou sodíkové výbojky, i v dnešní 

době, nejúčinnější umělé světelné zdroje vůbec, 

pouţívají se hlavně při osvětlování silnic a dálnic. 

Ţivotnost těchto výbojek dosahuje 16 000 – 

30 000hodin, je však potřeba pouţívat správnou tlumivku a vyhnout se kolísaní napájecího 

napětí. Barevné podání vysokotlakých sodíkových výbojek je Ra=20 aţ 25. Barva světla 

těchto výbojek je 2000 aţ 2500K. (Obr. 22.) Schéma připojení tlumivky je na obrázku (Obr. 

23) 

 

Obr. 23. Schéma připojení tlumivky k předřadnému obvodu [11] 

Obr. 21. Závislost měrného výkonu 
na tlaku sodíkových par [11] 
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Obr. 22. Spektrum vyzařování při různých teplotách barev [11] 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Obr. 24. Konstrukční uspořádání částí sodíkové výbojky [11] 
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5.10 LED diody 

 

Hit poslední doby, tyto součástky jsou známé jiţ mnoho let (převáţně jako kontrolky), 

objeveny byly roku 1962 Nick Holonyak, ovšem dnes teprve nastává ten správný „boom“, 

díky vyspělé technologii a spousty nových typů.  

Led dioda – světlo emitující dioda, je elektronická polovodičová součástka s PN 

přechodem, který po zapojení na zdroj elektrického napětí v propustném směru emituje 

světelné záření o specifické vlnové délce, dle pouţitých polovodičů. Z toho vyplývá veliký 

nedostatek pro vyuţití jako světelného zdroje, pouţitelného pro osvětlování – 

monochromatické světlo. Tento nedostatek se vyřešil pouţitím LED diody, které obsahují 

polovodiče a vyzařují o vlnové délce modrého a ultrafialového záření v kombinaci s vhodným 

luminoforem vzniká bílé světlo. 

Barevná teplota dnešních LED svítidel je volitelná od 2700K do 6000K. Měrný výkon 

se běţně pohybuje kolem 100lm/W. Ţivotnost těchto svítidel se pohybuje kolem 50 000 

hodin. Ve srovnání s LED, které se pouţívají jako kontrolky a dosahují ţivotnosti statisíce aţ 

milionu hodin je to málo, ale ve srovnání s ostatními výkonnými světelnými zdroji se řadí na 

přední místa pomyslného ţebříčku ţivotnosti. 

Díky velmi malým rozměrům LED diod je lze aplikovat do mnoha zařízení, vyrábí se 

LED pásky, bodová svítidla, ţárovky, dokonce i zářivky, kdy jsou LED pásky 

implementovány do trubic lineárních zářivek (např. LED trubice společnosti ELED o délce 

600mm s paticí T8 a jmenovitým příkonem 8W (Obr. 25.)). 

 

Tato LED trubice je vyrobena z vysoce výkonných SMD čipů Epistar 3014SMD. 

Trubice splňují normy EMC, LVD i Rohs. Jsou napájeny pouze jednostranně, proto je jejich 

instalace naprosto bezpečná. (Obr. 26.) Technické údaje jsou popsány v tabulce (Tab. 4.) 
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Obr. 25.LED trubice 8W – ELED [12] 

 

 

Napájecí napětí AC100V-240V 

Pracovní frekvence 50/60Hz 

Pracovní teplota - 40°C - +50°C 

Rozměry 26*600mm 

Příkon 8W 

Účinnost zdroje 93% 

Čelní kryt Průhledný nebo matný 

Barevná teplota 2700K – 6000K 

Světelný tok 800lm (průhledný kryt) 

Tab. 4. Technické údaje LED trubice 8W [12] 

 

LED trubice se vyrábí v délkách 600, 1200 a 1500mm o výkonech 8, 10, 13, 18, 22, 

24 a 32W. Pro instalaci LED trubic do klasického zářivkového svítidla je potřeba upravit jeho 

zapojení, vyřadit tlumivku i předřadník jako je ukázáno ve schématu.(Obr. 26.) 

 

 

Obr. 26. Schéma napájení trubice [12] 
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Dnes jsou také poměrně rozšířené LED reflektory, které se vyuţívají na svatbách, 

v halách a také různých venkovních aplikacích, jako je osvětlení budov, reklamních ploch atd. 

Jako příklad je uveden LED reflektor Premium Line 50W, black, 4000 lumen neutrální 

bílá 230V od výrobce Premium Line lifting (Obr. 27., Tab. 5.), jehoţ cena se pohybuje kolem 

2000kč s DPH a výrobce dává na toto zařízení záruku 36 měsíců. [13] 

 

 

 

   Obr. 27. LED reflektor 50W [13] 

           Tab. 5. Technická data LED reflektoru 50W *13+ 

 

Pro srovnání všech světelných zdrojů konečným uživatelem je výrobce povinen, 

dle nařízení evropské komise NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 

2009, dodržet správné značení obalů, ty musí obsahovat:[14] 

Informace viditelně uváděné před prodejem konečným uţivatelům na obalech a na 

volně přístupných internetových stránkách. 

Informace nemusí být podány přesně ve znění uvedeném v seznamu níţe. Místo textu 

mohou být poskytnuty ve formě grafů, obrázků nebo symbolů. 

Tyto poţadavky na informace se nepouţijí pro světelné zdroje se ţhavicím vláknem, které 

nesplňují poţadavky na účinnost fáze. 

 Pokud je v souladu se směrnicí 98/11/ES nominální příkon světelného zdroje uveden 

mimo energetický štítek, musí být zvlášť uveden také nominální světelný tok 

světelného zdroje, a to alespoň dvakrát větším písmem neţ nominální příkon uvedený 

mimo štítek. 

 Nominální ţivotnost světelného zdroje v hodinách (ne delší neţ jmenovitá ţivotnost).  

 

Barva světla:  4000 - 4500 K (neutrální bílá) 

Certifikace:  CE, RoHS 

Krytí:  IP65 

Napájecí napětí:  230 V 

Provozní teplota:  -40 až 55°C 

Průměrná životnost:  50 000 h 

Spotřeba:  50 W 

Stmívatelnost:  Ne 

Světelný tok:  4000 lm 

Třída spotřeby:  A 

Úhel svitu:  120° 
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 Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy světelného zdroje. 

 Teplota chromatičnosti (vyjadřuje se také jako hodnota v kelvinech). 

 Zahřívací doba do 60 % světelného výkonu (je-li kratší neţ jedna sekunda, můţe se 

uvést „okamţité rozsvícení“). 

 Upozornění v případě, ţe světelný zdroj není moţné stmívat nebo jej lze stmívat jen 

s určitými stmívači. 

 Je-li světelný zdroj určen pro optimální provoz za nestandardních podmínek (např. 

teplota okolí Ta ≠ 25 °C), uvedou se informace o těchto podmínkách. 

 Rozměry světelného zdroje v milimetrech (délka a průměr). 

 Jestliţe se na obalu uvádí srovnání s ţárovkou, uvede se ekvivalentní příkon ţárovky 

(zaokrouhlený na celé watty), který podle tabulky 6 (Tab. 6.) odpovídá světelnému 

toku světelného zdroje obsaţeného v balení.  

Střední hodnoty světelného toku i uváděného příkonu ţárovky (zaokrouhleného na celé 

watty) se vypočítají lineární interpolací mezi dvěma přilehlými hodnotami. [14] 

Tabulka 6: 

Příkon klasické 
žárovky 

Kompaktní zářivky (lidově 
pojmenované jako spořicí žárovky) 

Halogenové 
žárovky 

LED a jiné 
světelné zdroje 

15 W 125 lm 119 lm 136 lm 

25 W 229 lm 217 lm 249 lm 

40 W 432 lm 410 lm 470 lm 

60 W 741 lm 702 lm 806 lm 

75 W 970 lm 920 lm 1055 lm 

100 W 1398 lm 1326 lm 1521 lm 

150 W 2253 lm 2137 lm 2452 lm 

200 W 3172 lm 3009 lm 3452 lm 

Tab. 6. Srovnání světelných toků [14] 

6 Efektivní řízení světelných zdrojů 

Dnešní doba je náročná na dostatek energií a je snaha myslet a chovat se ekonomicky, ale 

také i ekologicky a šetřit naše ţivotní prostředí, zbytečně neplýtvat surovinami. Nejběţněji 

vyuţívané světelné zdroje pracují na principu výboje (výbojky, zářivky). Tyto světelné zdroje 
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jsou napájeny střídavým elektrickým napětím a díky vlastnostem výboje dochází ke střídání 

stavu, kdy zdroj svítí a kdy je zhasnut. Ke zhasínání dochází při frekvenci 50Hz stokrát za 

sekundu a světelné zdroje polovinu času nesvítí. Dochází k rychlému blikání zdroje. 

Zvýšením frekvence se tohle blikání zrychluje a doba, po kterou je výboj zhasnutý, se 

zkracuje. Kdyţ budeme frekvenci ještě zvyšovat, budeme se blíţit optimálnímu případu, kdy 

světlo prakticky nebliká, ale souvisle svítí., kdy výboj bude napájen podobně jako při 

stejnosměrném napětí, při kterém elektrický výboj svítí trvale. Názorně to lze vidět na 

snímcích z osciloskopu pořízených za různých frekvencí. Na snímcích (Obr. 28.) lze vidět, jak 

vypadá průběh napětí při frekvenci f*1, f*10 a f*25. Díky tomuto dochází k větší účinnosti 

těchto světelných zdrojů. Tohle je teorie, která je běţně dostupná v literatuře, bohuţel, bliţší 

informace k tomu se nepodařilo nalézt. 

 

Obr. 28. Snímek obrazovky osciloskopu 

První případ, kdy se vyuţívá této skutečnosti je v Londýně. Londýnské metro je 

osvětleno výbojkovými svítidly o frekvenci napájecího napětí 400 Hz. Ukázalo se, ţe opravdu 

má frekvence napájecího napětí pozitivní vliv na světelný tok zdroje světla, pracujícím na 

principu výbojů. Ukázalo se, ţe předřadné obvody (tlumivky) byly mnohem méně 

materiálově náročné, a také levnější a lehčí, neţ kdyby byla pouţitá frekvence napájecího 

napětí 50 Hz. Zajímavostí je, ţe kvůli tomu, aby mohly linky londýnského metra svítit na 
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frekvenci 400Hz, byla vybudovaná nezávislá elektrárna, vyrábějící elektrické napětí o této 

frekvenci. 

7 Princip činnosti a konstrukce frekvenčních měničů 

Frekvenční měnič (měnič kmitočtu) je zařízení, které mění elektrické napětí o určitém 

kmitočtu na napětí o kmitočtu jiném. Frekvenční měniče se vyuţívají ve spoustě různých 

aplikací, avšak jejich hlavní oblast pouţití byla po desetiletí, pro řízení střídavých 

asynchronních točivých strojů (motorů). Od začátku 60. let došlo, díky novým technologiím 

v oblasti polovodičů a od toho vyplývajících niţších cenách, k obrovskému vývoji. Měniče se 

začaly pouţívat v neuvěřitelné oblasti nejrůznějších aplikací, avšak základní principy těchto 

měničů zůstaly prakticky stejné a skládají se z usměrňovače, meziobvodu, střídače a řídicího 

obvodu (viz následující blokové schéma (Obr. 29.)).  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29. Blokové schéma frekvenčního měniče 

7.1 Usměrňovač: 

Jedná se o obvod, ve kterém dochází k usměrnění vstupního střídavého napětí o vstupní 

frekvenci. Nejčastějšími prvky tohoto obvodu je diodový můstek. 

7.2 Meziobvody: 

Meziobvody mají za úkol stabilizovat a vyfiltrovat napětí pro střídač. Nejčastějšími 

prvky těchto obvodů jsou kondenzátory a stabilizátory napětí. 

~ = 
 

USMĚRŇOVAČ 

 

MEZIOBVODY 

 

STŘÍDAČ 

 

ŘÍDICÍ OBVODY 
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7.3 Střídač: 

Tento obvod rozsekává usměrněné, vyfiltrované a stabilizované napětí pomoci 

výkonové spínacích prvků. Tohle napětí je výstupním napětím frekvenčního měniče. Dle 

nároků na tvar průběhu výstupního napětí lze vymodelovat prakticky jakýkoliv běţný průběh 

(sinusový, pilový, obdélníkový, trojúhelníkový, PWM,…) To vše závisí na pouţitých 

součástkách a také naprogramování řídicích obvodů.  

Hojně vyuţívanými spínacími prvky jsou tranzistory IGBT (Obr. 31) a MOSFET (Obr. 

30.). Tyto tranzistory vynikají skvělými parametry. Pracují i při napětích v řádu kilovolt a 

nejvýkonnější IGBT tranzistory umí spínat proudy o velikosti i 1400A. [9] 

 

 

Obr. 30. Konstrukce MOSFET tranzistoru [9] 

 

 

Obr. 31. Schematická značka IGBT tranzistoru [9] 

7.4 Řídicí obvody: 

Mají na starost správnou funkci celého zařízení. Mohou řídit některý z obvodu nebo 

klidně všechny obvody frekvenčního měniče, včetně zavedených zpětných vazeb. U prvních 

frekvenčních měničů se vyuţívalo zapojení tranzistorů jako symetrického bistabilního 

klopného obvodu, který kmital na určité frekvenci, která byla jasně daná pouţitými 

kondenzátory a rezistory. (Obr. 32.) 



35 
 

 

Obr. 32. Bistabilní klopný obvod [15] 

Přesnějšími oscilátory, které vyrábí signál pro obvod střídače, jsou konstrukce 

rezonančními LC obvody. (Obr. 33.) Vyuţívají rezonance mezi cívkou a kondenzátorem. 

Tento obvod se naladí na určitou frekvenci a kmitání se vyuţívá pro řízení výkonových 

součástek ve střídači. 

 

Obr. 33. LC oscilátor [15] 

Mnohem přesnější jsou konstrukce doplněny o krystal, ten slouţí ke stabilizaci 

frekvence rezonančního obvodu. (Obr. 34.)  
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Obr. 34. Oscilátor doplněn o krystal [15] 

Ovšem tyto konstrukce v dnešní době jsou prakticky nepouţívané. Dnes jsou hojně 

vyuţívané mikropočítače (Obr. 35.), které zvládnou pracovat se zpětnou vazbou od 

jednotlivých obvodů, auto-diagnostikou celého zařízení apod. Mikropočítače jsou vybaveny 

I/O digitálními bity, analogovými vstupy, výstupy, oscilátorem, děličkou kmitočtu, časovači, 

obvody pracující s přerušením a spoustou dalších funkcí. V podstatě záleţí na tom, co je za 

potřebí pro danou aplikaci, dle toho se vybere mikropočítač a programátor napíše pro něj 

program, který bude zaručovat správnou funkci celého frekvenčního měniče.  

 

Obr. 35. Mikropočítač ATMEGA [16] 
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8 Vlastní konstrukce frekvenčního měniče 

 

Aby bylo moţno provézt experiment, je potřeba mít frekvenční měnič. (Obr. 36.) 

 

Obr. 36. Vlastní konstrukce frekvenčního měniče 

8.1 Usměrňovač 

Jako usměrňovač frekvenčního měniče je pouţit usměrňovací diodový můstek 

KBU1005G (Obr. 37.). 

Tento usměrňovač můţe pracovat s napětím aţ 600V a můţe jim protékat elektrický 

proud 10A. [17] 

 

 

Obr. 37. Diodový můstek KBU1005G [17] 
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8.2 Meziobvod 

Po usměrnění elektrického napětí dochází k jejich filtrování, pomoci 3 elektrolytických 

kondenzátoru zapojených paralelně. Kaţdý z těchto kondenzátorů ( Obr. 38.) má hodnotu 

kapacity 470μF a maximální moţné napětí, které lze na kondenzátor připojit, je 400V. 

Ţivotnost výrobce uvádí 2000 hodin provozu. 

 

Obr. 38. Elektrolytický kondenzátor [18] 

8.3 Střídač 

Střídač v tomto případě tvoří 4ks tranzistorů N-MOSFET (Obr. 39, 40). Tyto tranzistory 

dokáţou spínat napětí 30V a můţe jimi protékat elektrický proud 75A. Na desce tištěných 

spojů jsou zapájeny v provedení D2PAK CASE 418AA−01 ISSUE O (Obr. 40.) [19] 

 
Obr. 39. Schematická značka N-MOSFET tranzistoru [19] 
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Obr. 40. Rozměry provedení tranzistoru v pouzdru D2PAK CASE 418AA−01 ISSUE O  [19] 

 

Tranzistory jsou zapojeny do mostu. (Obr. 42.) Buzení těchto tranzistorů je zajištěno 

budiči NCP5106A, které jsou speciálně vyvinuty pro buzení N-MOSFET a IGBT tranzistorů. 

Jsou pouţity dva kusy těchto budičů, kaţdý z nich je pro řízení dvou tranzistorů zapojených 

do půl-mostu, dle doporučeného zapojení výrobce. (Obr. 41.) 

 

Obr. 41. Doporučené zapojení budiče NCP5106A [20] 

Napájecí napětí tohoto obvodu je 0,3-20V. Obvod má také vysokonapěťový vstup 

(BRIDGE), napětí na tomto vstupu můţe být aţ 600V. Vstup BRIDGE slouţí jako zpětná 

vazba při řízení těchto tranzistorů. [20] 
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Obr. 42 Schéma zapojení střídače a výkonové části budiče s obvodem pro napájení řídicí části 

 

Na výstupu tohoto frekvenčního měniče tak dostaneme střídavé napětí obdélníkového 

průběhu. (Obr. 43.) 

 

 

Obr. 43. Snímek osciloskopu – výstupní signál měniče 

8.4 Řídicí obvod 

Jádro tohoto obvodu tvoří mikropočítač ATMEGA 168, jedná se o 8 mi bitový 

mikropočítač pouţívající vnitřní oscilátor o frekvenci 8MHz. Obsahuje dva osmibitové 

čítače/časovače a jeden šestnáctibitový, 6 PWM kanálů, vstup pro vnější přerušení, případně 

probuzení procesoru. Schéma zapojení obvodu je  znázorněno na obrázku (Obr. 46.). 
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Tento mikropočítač disponuje 16KB Flash, 512B EEPROM a 1KB RAM paměti.  

Pro samotnou aplikaci frekvenčního měniče byly pouţity dva digitální výstupy 

PB1(OCC1A) a PB2(OCC1B) (Obr. 45, 46.). Tyto výstupy jsou připojeny na vstupy obou 

budičů, které spínají výkonové N-MOSFET tranzistory. Na obrázku je vidět měření výstupu 

mikroprocesoru PB1. (Obr. 44.) 

 

 

Obr. 44. Měření výstupu PB1 mikroprocesoru osciloskopem 
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Obr. 45. Rozmístění pinů na integrovaném obvodu Mikropočítače ATMEGA 168 [21] 

 

Obr. 46. Schéma zapojení řídicího obvodu 
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8.5 Program pro mikropočítač ATMEGA 168 

Pro správnou funkci tohoto frekvenčního měniče bylo potřeba napsat program, který 

bude zajišťovat na výstupu z mikropočítače správný signál, který dále je přiváděn do budičů 

tranzistorů. V poţadavcích vedoucího práce bylo vytvořit program, který bude umět 

generovat obdélníkový signál s proměnnou střídou a nastavitelnou frekvencí. Tento signál má 

být na dvou výstupech mikropočítače, s tím, ţe na druhém má být negace toho prvního. 

Výsledné signály pro vstup do budičů lze vidět ve snímku z digitálního osciloskopu, ten byl 

připojen k oběma signálům najednou. (Obr. 47.) 

 

Obr. 47. Snímek osciloskopu s připojenými oběma výstupy mikropočítače 

Pro psaní programu bylo vyuţito programovacího prostředí ATMEL STUDIO 6 

(Verze 6.0.1843) Program byl psán v programovacím jazyku C. Během doladění správné 

funkce byly postupně vytvořeny tři verze programu. Bohuţel, u prvních dvou byl problém 

s časováním. První a druhý obdélníkový výstup byl o mikrosekundy posunut. Tato skutečnost 

se projevovala na výkonových prvcích střídače. Způsobovala nadměrné zahřívání i 

nezatíţených tranzistorů, díky zvýšenému odběru elektrického proudu ze zdrojů. Nakonec 

byla pouţita nejjednodušší verze programu, která nevyuţívala přerušení ani jiných 

sofistikovaných funkcí a programátorských dovedností. Program se z původních 50 řádků 

zmenšil na řádků 19 a výrazně se tak zpřehlednil. (Obr. 48.) 
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Obr. 48. Výpis programu mikropočítače 

 

Z výpisu programu je zřejmé vyuţití časovače. Nastavovacím registrem časovače 

TCCR1B (Obr. 49.) lze časovač aktivovat, nastavit jeho různé reţimy a také děličku 

kmitočtu. 

  

Obr. 49. Registr TCCR0B [21] 

 

Pro tuto aplikaci bylo vyuţito posledních 3 nastavovacích bitů CS00, CS01 a CS02. 

(Obr. 50.)  
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Obr. 50. Bity CS00, 01, 02 [21] 

 

Tyto bity slouţí k nastavení děličky kmitočtu časovače. Kombinací těchto bitů je 

moţno nastavit děličku na konstantu 8, 64, 256, 1024 nebo zanechat časování bez dělení 

kmitočtu mikropočítače. Díky tomuto nastavení dělení je moţno zvolit si široký rozsah 

frekvencí průběhu generovaným pomoci tohoto programu prostřednictvím mikropočítače na 

jeho výstupech.  

Přehledně je celý princip znázorněn ve vývojovém diagramu. (Obr. 51.) 
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Obr. 51. Vývojový diagram programu  

TCNT1=0 

NE 

Nastavení výstupních pinů 

Nastavení časovače 

NE 

ANO 

TCNT1>=cas/2 

cas = 300 

TCNT1>=cas+5 

ANO 

PB1 

PB2 

PB2 

PB1 
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8.6 Měření na světelných zdrojích 

Mnohé literární zdroje hovoří o nárůstu svítivosti výbojových světelných zdrojů při 

zvýšení frekvence napájecího napětí nad běţných 50Hz. Cílem práce je toto tvrzení potvrdit 

nebo vyvrátit, případně se zamyslet, čím je tento efekt způsoben.  

Pro potřeby experimentu byly vybrány 3 světelné zdroje. Lineární zářivka, 

vysokotlaká sodíková výbojka a vysokotlaká rtuťová výbojka. Předpokladem bylo, ţe díky 

těmto 3 zdrojům bude moţnost zjistit, jestli k efektu dochází, a také jestli je hlavní příčinou 

tohoto moţného efektu luminofor, který je ve dvou z 3 těchto světelných zdrojů obsaţen. 

Luminofor neobsahuje sodíková vysokotlaká výbojka, v této výbojce světlo vyzařují pouze 

sodíkové páry. (Obr. 52.) 

 

 

Obr. 52. Měřicí pracoviště se sodíkovou vysokotlakou výbojkou 
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Dle metodického listu „Porovnání svitu žárovky a zářivky“ vytvořeného v rámci 

projektu: Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v 

Olomouckém kraji CZ.1.07/1.3.13/02.0002 [22]:  

Je patrné značné kolísání svítivosti lineární zářivky s luminoforem. Elektrický oblouk 

vně světelného zdroje zhasíná 100x za vteřinu a luminofor má setrvačnost. Avšak poklesy 

záření, vycházející z lineární zářivky jsou značné. (Obr. 53.) 

 

Obr. 53. Kolísání svítivosti lineární zářivky při frekvenci 50hz  [22] 

 

Předpoklad je, ţe luminofor je zásadním prvkem, který můţe ovlivnit svit světelných 

zdrojů, ten bude s rostoucí frekvencí do nějaké míry také růst. Při vyšší frekvenci nebudou 

minima svítivosti za luminoforem tak výrazně klesat, protoţe čas, po který bude výboj 

zhašen, se bude zmenšovat a tento pokles svitu vyrovná setrvačnost záření luminoforu. Jestli 

tomu opravdu tak je, bylo ověřeno experimentem s lineární zářivkou, která pracuje na 

principu výboje a luminofor obsahuje. 

8.7 Měření osvětlení vzniklého svitem lineární zářivky, při různých 
frekvencích napájecího elektrického napětí 

 

Pro experiment byla vybrána malá trubicová lineární zářivka OSRAM  L 4W/25 

Universal white. (Obr. 54.) 
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Obr. 54. Lineární zářivka OSRAM L 4W/25 

 

Tato zářivka byla připojena k frekvenčnímu měniči, pomoci transformátoru z 12 na 

230V, do kterého na vinutí 12V bylo připojeno napětí ze střídače frekvenčního měniče. 

Obvod byl zapojen bez startéru zářivky a také tlumivky, tou do jisté míry nahradil právě 

převodní transformátor (Obr. 55, 56.). Zářivka se zapálila zákmitem elektrického napětí při 

vyšších frekvencích a následně byla jiţ schopna svítit při značném rozsahu frekvence 

napájecího napětí. 

 

Obr. 55. Měření s lineární zářivkou 
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Obr. 56. Měření s lineární zářivkou 

 

Měření kaţdého ze světelných zdrojů bylo prováděno za konstantních podmínek. Bylo 

kontrolováno nastavení napájení měniče konstantním elektrickým napětím a proudem a 

pomoci zatemnění místnosti zaručen stále stejný stav světelného pozadí. Také vzájemná 

poloha luxmetru světelného zdroje byla pro kaţdé měření konstantní. Měnila se pouze 

frekvence napájecího napětí, které bylo vytvořeno pomoci frekvenčního měniče. Takto se 

předešlo systematickým chybám v měření.  
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Obr. 57. Grafická závislost osvětlení na frekvenci napájecího napětí 

 

Obr. 58. Grafická závislost osvětlení na frekvenci napájecího napětí pro oblast 50 - 600Hz 

 

Na grafické znázornění naměřených hodnot (Obr. 56, 57.) lze vidět značný nárůst 

osvětlení (o 35%) lineární zářivky napájené frekvencí cca 250Hz oproti hodnotě osvětlení při 
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frekvenci síťové (50Hz). Nárůst je patrný v rozmezí frekvencí 50 – 250Hz. Posléze intenzita 

osvětlení klesá. 

8.8 Měření osvětlení vzniklého svitem vysokotlaké rtuťové výbojky, 
při různých frekvencích napájecího elektrického napětí 

Pro měření rtuťové vysokotlaké výbojky byla pouţita výbojka TESLA RVL X 250W. 

(Obr. 59.) 

 

Obr. 59. Měření s vysokotlakou rtuťovou výbojkou 

Tato výbojka byla z počátku testována při pouţití tlumivky a startéru určeným 

k tomuto typu výbojky, ale projevil se značný vliv impedance tlumivky při vyšších 

frekvencích, proto se testovalo s přímým připojením této výbojky k transformátoru 12/230V, 

jako v případě lineární zářivky. Opět se povedlo výbojku zapálit a provézt na ní měření. 

Tentokráte na výrazně větším frekvenčním rozsahu, neţ za pouţití předřadných obvodů.  
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Obr. 60. Grafická závislost osvětlení na frekvenci napájecího napětí pro oblast  

 

Obr. 61. Grafická závislost osvětlení na frekvenci napájecího napětí pro oblast 50 - 500Hz 

 

Stejný jev jako u lineární zářivky se projevil také na rtuťové výbojce, pouze s tím 

rozdílem, ţe nárůst byl ještě větší a nejvyššího osvětlení pomoci výbojky bylo dosaţeno při 
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frekvenci 440Hz. Stejně jako u lineární zářivky docházelo, při ještě vyšších frekvencích nad 

maximální hodnotu osvětlení, ke klesání osvětlení snímače luxmetru. (Obr. 60, 61.) 

8.9 Měření osvětlení vzniklého svitem vysokotlaké sodíkové 
výbojky, při různých frekvencích napájecího elektrického 
napětí 

Pro tento experiment byla pouţitá sodíková výbojka TESLA SHC 150W. Při zapojení 

byla pouţitá tlumivka i startér. Bohuţel, sodíkovou vysokotlakou výbojku se, na rozdíl od 

předchozích, nepodařilo zapálit bez startéru a tlumivky. Tudíţ bylo provedeno měření s celým 

předřadným obvodem. 

 

Obr. 62. Svit sodíkové vysokotlaké výbojky při měření 

 

Výbojka pro zapálení svítila krásným, intenzivním teplým oranţovým světlem (Obr. 

62.), sice s velmi špatným barevným podáním, ale intenzita světla byla, uţ na první dojem, 

obrovská. Není se čemu divit, účinnost těchto výbojek, nebyla prakticky ještě překonaná 

dodnes, ani LED diodami. 
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Obr. 63. Grafická závislost osvětlení na frekvenci napájecího napětí 

 

Z grafického zobrazení (Obr. 63.) je patrný rozdíl mezi charakteristikami z 

předchozích dvou zdrojů. K ţádnému nárůstu osvětlení vlivem změny frekvence nedošlo. 

Osvětlení s rostoucí frekvencí napájecího napětí vysokotlaké sodíkové výbojky klesalo. 

Zajímavé bylo pozorovat, jak se mění intenzita světla při změně frekvence u sodíkové 

výbojky. (Obr. 64.) 

Fotografie, které lze vidět na obrázku byly pořízeny při konstantním nastavení 

fotoaparátu. Vyváţení bílé bylo manuálně nastaveno na denní světlo. Závěrka i clona na 

konstantní velikost a ISO také bylo konstantní. Fotografie byly pořízeny při frekvencích 1) 

100Hz, 2) 200Hz, 3) 450Hz, 4) 750Hz, 5) 1000Hz, 6) 1500Hz, 7) 2200Hz, 8) 2700Hz. (Obr. 

64.) 
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Obr. 64. Změna intenzity světla sodíkové vysokotlaké výbojky při frekvenci 

1) 100Hz, 2) 200Hz, 3) 450Hz, 4) 750Hz, 5) 1000Hz, 6) 1500Hz, 7) 2200Hz, 8) 2700Hz. 
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9 Závěr 

Diplomová práce ve své teoretické části shrnula poznatky týkající se světla a zdrojů 

světla včetně jejich třídění a charakteristik. Představila většinu, dnes běţně pouţívaných, 

světelných zdrojů. Praktická část se odvíjela od cílů práce. Vycházelo se z literárních zdrojů, 

kde mnozí autoři zmiňovali závislost světelného toku světelných zdrojů, pracujících na 

principu výboje, na frekvenci jeho napájecího napětí. Pro potvrzení, či vyvrácení, těchto 

výroků bylo potřeba sestrojit frekvenční měnič a zrealizovat experiment, spočívající na 

měření za pomoci základních světelných zdrojů, pracujících na principu elektrického výboje.  

Samotná konstrukce měniče byla inspirována doporučenými zapojeními výrobců 

elektronických součástek, tedy problémy s oţivením nebyly nikterak velké. Po napsání 

programu a nahraní jej pomoci programátoru PRESTO ASIX do mikropočítače a ověření 

funkce měniče, nebyl problém se s chutí pustit do testování světelných zdrojů.  

Měření ukázaly, ţe opravdu má frekvence napájecího napětí vliv na světelný tok 

zdrojů světla, pracujících na principu výboje, avšak vliv je patrný pouze u svítidel 

obsahujících luminofor. Při zvýšení frekvence dochází ke zkracování periody a tím 

zkracování doby, po kterou je elektrický oblouk zhašen, průběhem napájecího napětí nulou a 

znova zapálen. Z měření je patrné, ţe tento nárůst světelného toku, při vyšší frekvenci 

napájecího napětí, způsobuje setrvačnost luminoforu.Dokazuje to fakt, ţe u sodíkové 

vysokotlaké výbojky se tento efekt neobjevil, právě proto, ţe neobsahuje luminofor.  

Je předem jasné, ţe nutnost vyuţít při experimentu transformátor 12/230V, vede ke 

zkreslení výsledků vlivem induktance tohoto transformátoru, a také změnou magnetických 

vlastností transformátoru. Se zvyšující se frekvenci by měla induktance na cívkách 

transformátoru růst. Byla obava, ţe díky této induktanci bude prakticky nemoţné měření 

provádět při vysokých frekvencích. Tato obava se potvrdila, proto veškerá měření byla 

měřena do hodnoty frekvence cca 1,5kHz. I přes vliv induktance přesto došlo k potvrzení 

tvrzení, ţe u těchto zdrojů k frekvenční závislosti světelného toku dochází a hodnoty osvětlení 

při vyšších frekvencích napájecího napětí výrazně rostly nad hodnoty osvětlení naměřené při 

standardní frekvenci 50Hz. Bohuţel, jiţ nelze s určitostí říct, jak vypadá průběh intenzity 

světelného toku při vysokých frekvencích, ale cíl práce byl splněn, hypotéza potvrzena. 

Závěrem práce lze jednoznačně říci, ţe konstrukce elektronických předřadných 

obvodů, které by efektivně řídily světelné zdroje, pracující na principu elektrických výbojů a 

zároveň obsahujících luminofor, mají výrazný vliv na jejich výslednou účinnost a s tím 
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související úspory elektrické energie, které se odrazí v ekonomickém, ale i ekologickém 

hledisku. 

Doporučení pro další výzkum v této oblasti: Mohlo by být zajímavé, vyloučit vliv 

induktance a sestrojit měnič, který nebude potřebovat k napájení světelných zdrojů 

transformátor. Předpokládá se, ţe tento efekt, kdy s rostoucí frekvencí napájecího napětí roste, 

do určité míry, i světelný tok zdroje světla, pracujícím na principu elektrického výboje, 

pouţívajícím luminofor, se projeví také u LED diod bílé barvy, které rovněţ obsahují 

luminofor, a při svém svitu zhasínají, a zase se rozsvěcují, stejně jako elektrický oblouk u 

výbojek. 
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