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Abstrakt: 
 
Úvodem této diplomové práce se seznámíme s obecnou funkcí elektronických předřadníků pro 
zářivková zařízení. Uděláme si rozbor těchto obvodů. Ukážeme si z jakých konstrukčních bloků se 
skládají a rovněž si předvedeme pro jaká zářivková zařízení je možno elektronické předřadníky použít. 
V následující části práce se budeme zabývat návrhem reálného obvodu elektronického předřadníku pro 
lineární zářivku řady T5. Krok po kroku se přes teoretické základy o použitém řídícím integrovaném 
obvodu, přes návrh celkového schématu, popis daného zapojení a návrh desky plošného spoje, 
dostaneme k samotné realizaci reálné desky plošného spoje. Konečnou fází celého projektu bude 
sestavení celkového reálného elektronického předřadníku. Součástí této diplomové práce je kontrolní 
měření na zkonstruovaném zařízení a uvedení výsledků celé diplomové práce. 
 
Klí čová slova: 
 
Elektronický předřadník, IR2167, PFC, Lineární zářivka 
 
 
Abstract: 
 
Outset of this thesis is to introduce the general features of electronic ballasts for fluorescent lighting 
installations. We’ll have analysis of these circuits. We will find out, what construction blocks are 
composed and also we will show for what kind of fluorescent lighting installations can be used. In the 
next part of thesis we will discuss a concept of electronic ballast for linear fluorescent lamp, T5 series. 
Step by step, through theoretical principles of used integrated circuit, despite the overall conception 
scheme, description of the circuitry and design of PCB, we get to the actual realization of the real 
PCB. Final phase of the project will build of the real electronic ballast. Part of this thesis is control 
measurement of the realized equipment and introduces the results of the whole work 
 
Key words: 
 
Electronic ballast, IR2167, PFC, Linear fluorescent
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
    
AC   střídavá síť 
DALI   digital adressable lighting interface (soubor digitálních řídících 

signálů) 
DC   stejnosměrná síť 
DIL   typ pouzdra integrovaného obvodu 
EP   elektronický předřadník 
HO   vysoká napěťová úroveň 
IO   integrovaný obvod 
LO   nízká napěťová úroveň 
PFC   Power Factor Corrector (regulace účiníku) 
Ra   index podání barev 
SOIC   typ pouzdra integrovaného obvodu 
T5   novější řada zářivkových zařízení 
T8   starší řada zářivkových zařízení 
THD    veličina definující zkreslení sinusového signálu  

(celkové harmonické zkreslení) 
UVLO   spouštěcí režim 
 
Označení Jednotka Veličina 
 
AL  [nH]  indukčnost na jeden závit 
C  [F]  kapacita kondenzátoru  
f  [Hz]  frekvence 
fběhu  [Hz]  frekvence režimu běhu (provozu) 
fpředehřívací [Hz]  frekvence předehřívacího režimu 
fspouštěcí  [Hz]  frekvence spouštěcího režimu 
fzapalovací  [Hz]  frekvence zapalovacího režimu 
I   [A]  elektrický proud 
L  [H]  indukčnost 
le  [mm]  střední délka siločáry 
M  [kg]  hmotnost 
P  [W]  elektrický výkon 
R   [Ω]  elektrický odpor  
U  [V]  elektrické napětí 
Vppk  [V]  napětí špička-špička 
τ  [s]  časová konstanta  
 
Jednotka Značka Veličina 
 
Kelvin  [K]  jednotka chromatičnosti 
Lumen  [lm]  jednotka světelného toku (Φ) 
Lumen/Watt [lm/watt]  jednotka měrného výkonu 
Lux  [lx]  jednotka osvětlenosti 
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ÚVOD 

 
Při vyslovení slova předřadník se mnohé většině populace vybaví pojem zařízení nebo jiná, blíže 
nespecifikovaná, věc mechanického nebo elektronického charakteru. Toto zařízení většinou 
pokládáme za doplněk hlavní komponenty nebo sestavy, která je sama o sobě pro mnohé důležitější a 
plní hlavní, nenahraditelnou a významem vyšší funkci než samotný předřadník. Proto se předřadník 
může zdát mnohým nepodstatný, respektive nepotřebný. 
 
Zdání však klame. S vývojem moderní techniky se tyto rádoby méně podstatná zařízení stávají 
neodmyslitelnou součástí celé soustavy a v mnohých ohledech zlepšují efektivitu činností daných 
soustav. Stávají se důležitými součástmi a mnohdy jsou pro správnou činnost soustavy podstatnější 
než kterákoliv jiná zařízení. Obecně lze říci, že pod názvem předřadník lze skrýt mnohá zařízení. 
Může plnit mnohé funkce a další mnohé si může přisvojit.  
 
Předřadníky, kterými se bude zabývat daná diplomová práce, jsou blíže řazeny do oblasti elektroniky a 
světelných zařízení. Bude se jednat o kompaktní elektronický přístroj s vysokofrekvenčním výstupem 
a PFC pro napájení lineární zářivky. Celý předřadník se bude sestávat s několika bloků o patřičných 
funkcích. Řízení bude zajišťovat integrovaný obvod. Další přídavné pomocné obvody budou 
zajišťovat filtraci, usměrnění a ochranu samotného předřadníku a zároveň i zátěže. Obvod předřadníku 
bude obsahovat i PFC pro odběr vhodného tvaru a velikosti proudového signálu. Rovněž bude 
zajišťovat omezení deformace napájecího síťového napětí a omezení zpětného rušení v podobě 
vyšších harmonických.  
 
Hlavní náplní diplomové práce má být, mimo teoretických poznatků týkajících se předřadníků pro 
zářivková zařízení, rovněž praktická realizace modulu elektronického předřadníku. Tento modul by 
měl být dále použit jako možný výukový prostředek. 
 
V následujících kapitolách se budeme zabývat problematikou zářivkových zařízení, předřadníků a 
PFC. Dále pak realizací elektronického předřadníku a měřením na daném modulu. 
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1. Problematika předřadníků pro zářivková zařízení 

 
Elektronický předřadník je kompaktní elektronické zařízení, které rozsvěcuje zářivkové zařízení a po 
jejím rozsvícení zářivku napájí střídavým proudem o patřičné frekvenci.  
Jeho využití je v dnešní době nutností, a to pro své výhodné vlastnosti vzhledem k napájecí síti, 
vzhledem k prodloužení životnosti zářivkových zařízení, vzhledem k efektivitě využití energie pro 
zářivková zařízení, vzhledem k možnosti využití většího rozsahu vlastností zářivkových zařízení a asi 
nejpodstatnějším hlediskem bude, z výše zmíněných důvodů, ekonomická stránka celé věci. Uživatel 
má možnost výhodněji využívat možnosti zářivkových zařízení, a to s ohledem na finanční hledisko, 
které je v dnešní době velmi důležitým parametrem při výběru světelného zařízení a jeho provozu. 
 

1.1. Elektronické předřadníky pro zářivková zařízení 

Elektronický předřadník pro zářivková zařízení slouží k rozsvěcení svítidel zářivkového typu a k jejich 
následnému napájení střídavým proudem dané frekvence (desítky kilohertz). 
 
Modernější elektronické předřadníky nahrazují nebo již v mnohých případech nahradily staré 
konvenční přístroje obsahující tlumivku, startér a kompenzační kondenzátor. Tyto starší zařízení 
nedosahují vyšších provozních kmitočtů než je frekvence napájecí sítě (50Hz) a mají oproti 
elektronickým předřadníkům mnohé negativní vlastnosti. Tyto neblahé vlivy nedovolují plně využít 
potenciálu zářivkových zařízení a snižují jejich životnost, neblaze působí na napájecí síť a pracují 
nehospodárně. 
 
Hlavními důvody nahrazování konvenčních předřadníků předřadníky elektronickými je zvýšení 
účinnosti, eliminace stroboskopického jevu, umožnění rychlejšího rozsvícení zářivky bez negativního 
efektu (blikání), eliminace problémů s kompenzací, zaručují prodloužení životnosti samotných 
zářivkových zařízení a využití plného potenciálu svítivosti zářivkových zařízení při stejném příkonu 
jako u konvenčních typů předřadníků.  
 
Využití elektronických předřadníků je energeticky výhodnější než používání konvenčních typů 
předřadníků s tlumivkami. Porovnaní je možné vidět na některých typech lineárních zářivkových 
zařízeních podle tabulky 1.1 [1]. 
 

ZÁŘIVKY 18W  
2x 

18W 
3x 

18W 
4x 

18W 
36W 

2x 
36W 

3x 
36W 

4x 
36W 

58W 
2x 

58W 

Vlastní spotřeba klasických 
tlumivek 

9W 18W 27W 36W 9W 18W 27W 36W 13W 26W 

Vlastní spotřeba 
elektronického předřadníku 

2,5W 2,9W 3,5W 4,3W 2,8W 3,8W 4,9W 6W 3,2W 4,2W 

 
Tab. 1.1 – Porovnání spotřeby konvenčních a elektronických předřadníků 
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Blokově si můžeme elektronický předřadník představit následujícím způsobem (obr. 1.1a). Vstupní 
část předřadníku tvoří VF filtr, který je následován můstkovým usměrňovačem. Měniče pro svou 
funkci potřebují zdroj stejnosměrného napětí, což nám pomůže zajistit meziobvod napěťového typu, 
respektive vyhlazovací kondenzátor (označený jako filtr). Řízení měniče nám bude v dnešní době 
zajišťovat integrovaný obvod (IC). Celý předřadník je většinou vybaven ještě pasivním nebo aktivním 
PFC obvodem (Power Factor Corrector), což je obvod pro zlepšení parametrů odběru ze sítě a 
dodržení mezí pro emise vyšších harmonických odebíraného proudu podle schválených norem [4]. 
 

 
 

Obr. 1.1a – Blokové schéma zapojení elektronického předřadníku pro zářivková zařízení 
 
Napájecí obvod elektronického předřadníku může být vybaven PFC obvodem. Tento obvod má 
zjednodušeně zajistit odběr sinusového proudu ve fázi s napájecím napětím. Díky tomuto poznatku má 
mít předřadník s PFC menší rušivé vlivy na síť a má být šetrnější k napájecí síti. PFC se dělí na 
pasivní PFC a aktivní PFC (oba viz. kapitola 1.3. PFC - Power Factor Corrector)  
 
Vyšších frekvencí je u elektronických předřadníků dosahováno pomocí měničů frekvence, které se 
staly nedílnou součástí těchto zařízení.  
Frekvence napájecího střídavého proudu, použitého pro napájení zářivkového zařízení, je dána 
potřebou samotného zařízení a samozřejmě konstrukčními možnostmi elektronického předřadníku. 
Většinou se tyto frekvence pohybují v rozsahu 25 až 70 kHz [2].  
 
S rostoucí frekvencí se výrazným způsobem zmenšují rozměry tlumivek použitých v daném zařízení a 
v této souvislosti se rovněž zmenšuje celková hmotnost předřadníku, což má pozitivní vliv na 
celkovou velikost a hmotnost zařízení. 
 
V dnešní době jsou předřadníky vybaveny tepelným startérem, což znamená, že před zažehnutím 
výboje jsou elektrody zářivkového zařízení nějakou dobu (uvádí se asi 0,5 až 1,5 sekundy) 
předehřívány. Díky této skutečnosti se výrazně snižuje opotřebení elektrod zářivkových zařízení. 
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Na obrázku 1.1b je vidět závislost měrného výkonu zářivkového zařízení na frekvenci napájecího 
napětí [3].  
Měrný výkon vyjadřuje účinnost přeměny elektrické energie na světelnou. Udává se v jednotkách 
lm/W (lumen na watt). 
 

 
 

Obr. 1.1b – Závislost měrného výkonu zářivky na frekvenci napájecího napětí 
 
Elektronický předřadník může být součástí světelného zdroje nebo zářivkového zařízení. Podle druhu 
svítidla může být součástí světelného zdroje v podobě kompaktní zářivky (viz. kapitola 1.2. Zářivková 
zařízení). Samotný předřadník je pak umístěn uvnitř plastového krytu a je přímo součásti kompaktní 
zářivky. Z výše uvedených poznatků vyplývá, že rozměry nejsou velké a celá zářivka je konstrukčně 
uzpůsobena pro Edisonův závit, takže je jí možno nahradit klasickou žárovku. Druhým typem 
předřadníku je umístění předřadníku jako součásti svítidla pro lineární a jednopaticové zářivky (viz. 
kapitola 1.2. Zářivková zařízení). Předřadník je v tomto případě samostatný díl, který je možno 
kdykoliv vyměnit. U starších typů zářivek (označení T8) je možno použít buď konvenční typ 
předřadníku nebo je možno použít elektronický předřadník. Modernější typy zářivkových zařízení 
(označení T5) už jsou konstruovány přímo pro provoz s elektronickým předřadníkem. 
 
Elektronické předřadníky mají oproti konvenčním řešením mnoho výhod, které jasně převažují nad 
nevýhodami. 
 
Výhody elektronického předřadníku: 
 

� Nižší hmotnost proti konvenčně používaným tlumivkám a startéru. 
� Použití feritových jader u indukčností, čímž se docílí odstranění efektu nepříjemného bzučení. 
� Díky předehřívaní zářivkového zařízení je zapalovací výboj plynulý a jednorázový, čímž se 

zabrání problikávání při rozsvěcení zářivky. 
� Zářivka je napájena střídavým proudem o frekvencích 25 až 70 kHz a to znamená, že lidské 

oko není schopno zachytit problikávání zářivkového zařízení a odstraní se tímto nepříjemný 
stroboskopický jev (často obvyklý u konvenčních typů předřadníků) 

� Vysoký účiník bez potřeby kompenzace 
� Nízká vlastní spotřeba oproti konvenčnímu typu předřadníku 
� Možnost regulace svítivosti (stmívatelné elektronické předřadníky)   

 



 5 

Předřadníky pro zářivková zařízení je možno rozdělit do dvou hlavních skupin, a to podle funkce 
předřadníku. Prvním z typů je inteligentní elektronický předřadník pro kompaktní a lineární zářivky, 
který má jasně danou neměnnou funkci a není možné přímým způsobem regulovat intenzitu osvětlení. 
Na rozdíl od inteligentních elektronických předřadníků je možné druhou skupinou předřadníků 
plynule regulovat osvětlení v širokém rozsahu, obvykle 1 až 100%. Těmto elektronickým 
předřadníkům se hovoří stmívatelné předřadníky (viz. kapitola 1.1.1. Stmívatelné elektronické 
předřadníky). 
 

1.1.1. Stmívatelné elektronické předřadníky 

Aby se zvýšil komfort a použitelnost zářivkových zařízení, byly vyvinuty elektronické předřadníky 
s možností plynulé regulace osvětlení. Těmto předřadníkům je přiřazeno označení stmívatelné. Díky 
této skupině elektronických předřadníků je možno dosáhnout vyšší úspory elektrické energie. Tohoto 
efektu se dosahuje snížením svítivosti zářivkových zařízení.  
Stmívatelné elektronické předřadníky lze rozdělit do dvou hlavních skupin. První skupinou jsou 
analogově stmívatelné předřadníky a druhou skupinou jsou předřadníky digitální. 
 

1.1.1.1. Analogově stmívatelné předřadníky 

Prvním typem analogového předřadníku je řídící regulátor. K ovládání těchto typů předřadníků se 
využívá řídícího stejnosměrného napětí v rozsahu 0 až 10 V, popřípadě napětí 1 až 10 V. Řídící 
stejnosměrné napětí je vyvedeno přímo z předřadníku samostatnými vývody, které vedou ke stmívači. 
Tento stmívač v sobě zahrnuje spínač využívající se k rozsvěcení a zhášení zářivkových zařízení 
namísto běžně používaných vypínačů. Výhodou stmívače je, že může být použit pro více předřadníků 
současně (uvádí se až 50 kusů předřadníků [2]). Ovládání stmívaní pomocí regulátoru je nejběžnějším 
způsobem regulace osvětlení [5]. 
 
Mezi další možnosti ovládání analogového předřadníku patří automatický senzor. Má konstantní 
úroveň osvětlení nastavitelnou v rozsahu od 150 do 700 luxů. Tento typ analogového předřadníku 
umožňuje regulovat až 15 předřadníků, respektive svítidel [2].  
 
Poslední možností regulace analogového stmívatelného předřadníku je tlačítko. Toto tlačítko je 
uzpůsobeno tak, že krátkým stiskem buď rozsvěcíme nebo zhasínáme zářivkové zařízení. Intenzita 
rozsvěcení nebo zhasínání je odvozena od doby stisku tlačítka. Tohoto principu lze využívat pouze u 
zářivkových zařízení řady T5 [2].  
 
Dané typy analogových předřadníků lze vhodně kombinovat, záleží na požadavcích uživatele a dalších 
faktorech ovlivňujících výběr předřadníku. 
 

1.1.1.2. Digitálně stmívatelné předřadníky 

Digitálně stmívatelné předřadníky jsou ovládány některým ze sběrnicového systémů ovládání. Stejně 
jako analogové předřadníky mají samostatné vedení pro řízení. Běžně se pro ovládání využívá 
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protokol DALI, kterým lze adresně ovládat, především rozsvěcet a stmívat, velký počet svítidel. 
Protokol DALI (digital adressable lighting interface) je standardem pro obor světelné techniky. Jedná 
se o soubor digitálních řídících signálů, které slouží k řízení osvětlovacích soustav.  
Často jsou digitálně stmívatelné předřadníky vybaveny funkcí Switch-dimm. Tato funkce umožňuje 
ovládat digitální předřadníky obyčejným tlačítkem. Předřadník ve svítidle je připojen na silové 
napájení a přes tlačítko je k němu přivedena ovládací fáze. Krátkým stiskem tlačítka se zářivkové 
zařízení sepne, respektive vypne, přidržením se pak docílí efektu stmívání. Předřadník je vybaven 
vlastní pamětí, takže po vypnutí a opětovném rozsvícení se nastaví na stejnou hodnotu, na kterou byl 
nastaven před vypnutím. Výhodou tohoto systému je možnost ovládat svítidlo větším počtem 
paralelně zapojených tlačítek z více uživatelských míst a využít tak tlačítek jakéhokoli výrobce. Není 
tak třeba brát ohled na to, zda existují stmívače ve stejném provedení jako jsou ostatní použité 
vypínače [5]. 
 
Jak již bylo výše zmíněno, je možno digitální elektronický předřadník reprezentovat pomoci tlačítka 
za přispění protokolu DALI.  
Další možností je automatický senzor na konstantní úroveň osvětlení nastavitelný v rozsahu 
osvětlenosti od zhruba 200 do 800 luxů. Tato zářivková zařízení je možno zapínat vypínačem a 
regulovat tlačítkem [2]. 
Signál DSI, pomocí řídící jednotky, je možno rovněž dálkově ovládat řízení digitálního předřadníku. 
Využívá se zde i pohybových čidel v závislosti na denním osvětlení [6].  
Digitální elektronický předřadník EXCEL je ovládán tlačítkem, ale díky vlastní paměti je schopen 
nastavit se po vytnutí a opětovném zapnutí na poslední nastavenou hodnotu. Tyto předřadníky mají 
možnost regulace pomocí signálů protokolu DALI [6]. 
 

1.1.1.3. Elektronický předřadník kombinovaný s měničem 

Tyto přístroje obsahují jak elektronické předřadníky, tak měniče pro dobíjení akumulátorů a střídače 
pro napájení zářivkových zařízení z nabíjených akumulátorů. Tyto předřadníky jsou využívány hlavně 
pro nouzová osvětlení [5]. 
 

1.2. Zářivková zařízení 

Pod pojmem zářivkového zařízení si můžeme představit nízkotlakou rtuťovou výbojku, která je 
využívána jako zdroj světla. Je tvořena zářivkovým tělesem, jehož základ tvoří nejčastěji skleněná 
trubice se žhavícími elektrodami. Náplň této trubice tvoří nejčastěji rtuťové páry a plyn argon. 
Ve skleněné trubici naplněné touto směsí nastává doutnavý výboj, který září v ultrafialové oblasti. Pro 
člověka je toto záření v jeho neviditelném spektru, a proto se vnitřní strana skleněné trubice pokrývá 
luminoforem. Luminofor absorbuje ultrafialové světlo a sám vyzařuje světlo ve viditelné oblasti pro 
lidské oko. V závislosti na typu použitého luminoforu lze dosáhnout různého spektrálního složení 
vyzařovaného světla (náhradní teploty chromatičnosti a indexu barevného podání) a různého měrného 
výkonu [7][8].  
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Zářivková zařízení lze dělit do dvou hlavních skupin. První skupinou jsou lineární zářivky (obr. 1.2a). 
Pod tímto pojmem si můžeme představit skleněné trubice s elektrodami na každém konci této skleněné 
trubice (výjimečně se vyskytují i jiné tvary zářivek). Druhou hlavní skupinou dělení zářivkových 
zařízení jsou kompaktní zářivky (obr. 1.2b), které pracují na stejném principu jako lineární zářivky. 
Liší se ovšem konstrukčním provedením. Tyto zářivky je možné používat místo běžně používaných 
žárovek, protože zářivky mají stejně jako žárovky Edisonův závit.   
 

 
 

Obr. 1.2a – Lineární zářivka   Obr. 1.2b – Kompaktní zářivka 
  

1.2.1. Lineární zářivky 

Trubice lineární zářivky (obr. 1.2.1) je zhotovena z měkkého skla. Na její vnitřní stěnu je nanesena 
jedna, u speciálních typů dvě vrstvy luminoforu, které transformují ultrafialové záření do pro člověka 
viditelného spektra. Na obou koncích skleněné trubice je zatavena wolframová elektroda, na níž je 
nanesena emisní hmota na bázi oxidů barya a vápníku. Okolo elektrod je na neutrálním přívodu 
umístěna ochranná kovová clonka, která zabraňuje usazování vypařující se a rozprašující se emisní 
hmoty na vrstvě luminoforu. Omezuje tak neestetické černání konců zářivek a přispívá ke stabilizaci 
světelného toku během svícení [9]. 
 
Vlastní výboj probíhá v nasycených parách rtuti při tlaku okolo 0,8 Pa odpovídajícím teplotě 
nejchladnějšího místa zářivky (asi 42 °C) a v inertním plynu (obvykle argon nebo směs argonu s 
kryptonem), který snižuje zápalné napětí výboje a zabraňuje rychlému rozprašování emisní hmoty. Na 
obou koncích skleněné trubice běžných typů je přitmelena patice typu G13 (u nové generace 
lineárních zářivek G5) se dvěma kolíky zajišťujícími zároveň elektrický kontakt s objímkami svítidla a 
předřadným a startovacím obvodem. Velmi důležitou operací je dávkování rtuti. Pro správné 
fungování postačuje pouze nepatrné množství rtuti. Vzhledem k tomu, že během svícení z různých 
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důvodů rtuť ubývá (např. v důsledku reakce rtuti s alkáliemi obsaženými ve skle trubice), je do 
zářivky dávkována v přebytku. Toxicita rtuti a s ní související problémy při výrobě i při likvidaci 
vyhořelých zářivek nutí výrobce používat pouze minimální nezbytné množství. Při zvládnutém 
postupu spolehlivého dávkování malých množství rtuti (v čisté formě nebo ve formě amalgámu) a při 
dokonalé čistotě dalších vstupních materiálů, účinném procesu čerpání zářivek a využití ochranné 
vrstvy mezi luminoforem a sklem lze vystačit pouze se 3 miligramy rtuti. Výsledkem těchto opatření a 
při použití kvalitních moderních luminoforů vznikne ekologická zářivka s vynikající stabilitou 
světelného toku během jejího života [9]. 
 
Ve firemních katalozích se průměr zářivkové trubice uvádí v osminách palce za písmenem T, takže 
zářivky o průměru 38 mm se označují jako typ řady T12, podobně průměru 26 mm odpovídá označení 
řady T8, průměru 16 mm řada T5 atd. [9]. 
 

 
 

Obr. 1.2.1 – Konstrukční provedení lineární zářivky 
 
Mezi hlavní přednosti lineárních zářivek patří:  
 

� vysoká účinnost přeměny elektrické energie na světelnou 
� vhodné konstrukční a materiálové uspořádání svítidel 
� velmi široký sortiment příkonů 
� velmi široký sortiment barev vyzařovaného světla, charakterizovaný náhradní teplotou 

chromatičnosti 2 700 až 17 000 K (barevné jakosti světla) 
� u speciálních typů lineárních zářivek lze získat Ra až 98 při velmi dobrém měrném výkonu  

( Ra je hodnocení věrnosti barevného vjemu, který vznikne osvětlením z nějakého zdroje, v 
porovnání s tím, jaký barevný vjem by vznikl ve světle slunce. Hodnota Ra může být od 0 do 
100. Hodnota Ra = 0 znamená, že při tomto osvětlení není možno rozeznat barvy. Naproti 
tomu Ra = 100 znamená, že je to světelný zdroj, který umožňuje přirozené podání barev. [13]) 

� dlouhá životnost  
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K nedostatkům lineárních zářivek patří:  
 

o závislost jejich světelného toku na teplotě okolního prostředí 
o potřeba předřadných a startovacích obvodů 
o vliv počtu zapnutí na životnost zářivky (je významnější u zapojení s tlumivkou a startérem, 

méně významné u bezstartérových zapojení a zejména u kvalitních elektronických 
předřadníků zajišťujících dostatečné předžhavení elektrod před zapálením výboje) 

o obsahují toxickou rtuť 
 

 
 

Graf 1.2.1 – Pokles světelného toku v závislosti na čase používání zářivky 
 
Speciální lineární zářivky   
 
Kromě standardních trubicových lineárních zářivek jsou k dispozici i speciální druhy zářivek. Mezi 
tyto speciální typy spadají zářivky jiných konstrukčních tvarů, jiného spektra viditelnosti, jiné barvy a 
zářivky, které jsou vyrobeny pro speciální účely a mají své specifické vlastnosti a využití [8]. 
 

• Reflexní zářivky - zářivky s omezeným úhlem vyzařování na 160° popř. na 60°  
• Štěrbinové zářivky - zářivky s omezeným úhlem vyzařování na 30° pro hranově osvětlované 

informační panely  
• Zářivky opatřené ochranou fólií proti UV záření (muzea)  
• Zářivky opatřené ochranou fólií proti roztříštění při rozbití (potravinářský průmysl)  
• Zářivky typu RS (rychlý start) opatřené vnějším silikonovým povlakem a vnějším zážehovým 

páskem zabezpečujícím start i při nízkých teplotách  
• Zářivky typu X se speciální paticí - použití bez startéru, do prostředí s nebezpečím výbuchu  
• Zářivky vyzařující UV-A záření pro detekci bankovek, filatelii, mineralogii  
• Zářivky vyzařující UV-B záření pro léčení novorozenecké žloutenky, v dermatologii a pro 

použití v meteorologických testovacích zařízeních  
• Zářivky vyzařující UV-C záření (germicidní zářivky) pro dezinfekci  
• Zářivky pro osvětlení řeznických a uzenářských pultů  
• Zářivky pro osvětlení akvárií (sladkovodní a mořská akvária)  
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• Zářivky do solárií  
• Barevné zářivky (červená, žlutá, zelená, modrá)  
• Kruhové zářivky  
• Zářivky do U tvarů 

 

1.2.2. Kompaktní zářivky 

Kompaktní zářivka (obr. 1.2.2) je elektrický zdroj světla pracující na shodném principu jako lineární 
zářivka. Byla navržena tak, aby mohla nahradit běžnou žárovku. Je opatřena Edisonovým závitem 
stejně jako běžná žárovka. Její rozměry často bývají o něco větší než u klasické žárovky. Vyrábějí se v 
různých tvarech, teplotách chromatičnosti (barevné jakosti světla) a konstrukčních provedeních, stejně 
jako je tomu u lineárních zářivkových zařízení [10]. 
 

 
 

Obr. 1.2.2 – Konstrukční provedení kompaktní zářivky 
 
Kompaktní zářivky mívají delší životnost (od 6 000 do 16 000 hodin) a menší spotřebu energie oproti 
běžně používaným žárovkám. Výrobci uvádějí, že kompaktní zářivky mají přibližně o 80% menší 
spotřebu energie oproti klasické žárovce při stejném světelném toku. Měrný výkon kompaktních 
zářivek se pohybuje od 50 lm/W do 100 lm/W. Teplota chromatičnosti (barevné jakosti světla) bývá u 
kompaktních zářivek nejčastěji 2700 K, což odpovídá klasické žárovce. Vyrábějí se i kompaktní 
zářivky s teplotou chromatičnosti 3000 K až 6500 K [10]. 
 
Významným konstrukčním znakem je provedení s jednou paticí Edisonova typu a malé obrysové 
rozměry, jichž je dosahováno účelným složením výbojové dráhy do dvou, čtyř, šesti, osmi, nebo 
dokonce i více paralelně umístěných, avšak elektricky vzájemně sériově propojených trubic tak, že 
vytvářejí jeden společný výbojový prostor. Lze najít i další konfigurace výbojové trubice, např. 
vycházející ze základního polotovaru ve tvaru písmene U, který je následně spojován do složených 
tvarů 2U, 3U, 4U. Časté jsou rovněž zářivky s výbojovou trubicí v podobě různých šroubovic i jiných 
složitějších a technologicky značně náročnějších tvarů [11]. 
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Vlastní výbojová trubice, která je na obou koncích opatřena wolframovými elektrodami pokrytými 
emisní hmotou, je zhotovena z měkkého olovnatého skla. Někteří výrobci dnes již používají sklo 
speciálního složení, které neobsahuje ekologicky nežádoucí olovo. Na vnitřní stěně trubice je nanesena 
vrstva úzkopásmových luminoforů. Výboj svítí ve směsi par rtuti a vzácného plynu (např. argonu). 
Rtuť je do zářivky dávkována v čisté formě nebo, u předních výrobců, ve formě amalgámu vhodného 
kovu (např. india). Tím je zajištěn širší teplotní interval, v němž světelný tok dosahuje požadované 
hodnoty. Aby byla co nejvíce zkrácena doba dosažení jmenovitých hodnot, je u těchto zářivek použit 
ještě přídavný amalgám (např. kadmia), který přebírá funkci zdroje rtuti ihned po zapnutí do doby, než 
se rtuť uvolní ze základního amalgámu [11]. 
 
Kompaktní zářivky lze z hlediska pracovního obvodu rozdělit do dvou hlavních skupin: 
   

• Kompaktní zářivky s vnějším předřadníkem 
• Kompaktní zářivky s integrovaným elektronickým předřadníkem. 

 
Starší typy se vyznačovaly prodlevou mezi zapnutím a startem v délce až několika sekund. U 
moderních kompaktních zářivek je start téměř okamžitý, ale náběh na plný světelný výkon chvíli trvá. 
Jsou-li vybaveny elektronickými předřadníky, pracují při frekvenci desítek kHz, díky tomu se u nich 
nesetkáváme se stroboskopickým efektem [10]. 
 
Přednosti kompaktních zářivek:  
 

� první skupina výbojových světelných zdrojů, která se svým světelným tokem, geometrickými 
parametry a kvalitou podání barev blíží obyčejným žárovkám 

� vysoká účinnost přeměny elektrické energie na světelnou 
� velmi dobré podání barev 
� rozšířený interval provozních teplot (–10 °C až  +70 °C) 
� úplný sortiment základních odstínů bílé barvy, charakterizovaných náhradní teplotou 

chromatičnosti 2 700 až 6 500 K 
� dlouhá životnost 
� možnost provozu se stmívači 
� kompaktní zářivky s integrovaným elektronickým předřadníkem pracují ve 

vysokofrekvenčním režimu (téměř okamžitý start bez blikání a stabilní provoz s potlačením 
stroboskopického jevu) 

� velmi nízký obsah rtuti (u výrobků renomovaných firem) 
 
Hlavní nedostatky kompaktních zářivek: 
 

o závislost světelných parametrů na teplotě okolního prostředí 
o vliv četnosti zapínání na jejich životnost 
o obsah toxické rtuti 
o omezená horní hranice příkonu vyplývající z možností nízkotlakého výboje 
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1.2.3. Principielní popis funkce zářivkových zařízení 

Pro výboj v zářivkových zařízeních platí, že čím větší proud bude zářivkou protékat , tím bude menší 
napěťový úbytek na daném výboji. Proto je potřeba zajistit omezení průtoku proudu zářivkovým 
zařízením. Tohoto se dosahuje vřazením předřadného rezistoru, tlumivkou nebo vřazením 
elektronického předřadníku [7]. 
 
V našem principielním příkladu funkce zářivkového zařízení použijeme tlumivku, pro omezení 
proudu, startér a kompenzační kondenzátor. Důvodem používání tlumivek je jejich poměrně nízká 
cena, vysoká spolehlivost a také se využívá toho, že se na tlumivce indukuje napětí potřebné 
k zapálení výboje v zářivkové trubici. Pro zapálení výboje zářivky je v počáteční fázi zapotřebí většího 
napětí než je potřeba při dalším ustáleném provozu zářivky. Z tohoto důvodu se do obvodu 
zářivkového zařízení přidává startér, tvořený skleněnou baňkou obsahující plyny argon a neon a 
s dvěma elektrodami. Jedna z elektrod startéru je tvořena bimetalovým páskem, druhá z elektrod je 
pevná. Pokud je zářivkové zařízení vypnuto, elektrody startéru se nedotýkají. 
Po připojení síťového napětí na obvod se zářivkou vzniká ve startéru doutnavý výboj, kterým se 
začínají ohřívat elektrody startéru. Bimetalový pásek se tímto ohřevem ohýbá směrem k pevné 
elektrodě startéru a souběžně s tímto dějem se nám vlivem průchodu proudu zahřívají elektrody 
zářivkového zařízení. Proud však prochází pouze elektrodami zářivky, nikoli zářivkovou trubicí. Ve 
chvíli, kdy se bimetalový pásek dotkne pevného kontaktu, doutnavý výboj ve startéru zanikne. 
Tlumivkou a elektrodami zářivky prochází proud, který způsobí rozžhavení elektrod zářivky. 
Žhavením jsou v zářivkové trubici emitovány elektrony, které způsobí značnou ionizaci plynů okolo 
elektrod zářivky. Bimetalový pásek se začne ochlazovat a z tohoto důvodu oddalovat od pevného 
kontaktu startéru, čím se přeruší tok proudu startérem. Tento fakt vyvolá vznik napěťového impulsu na 
tlumivce, a to vlivem magnetické indukce. Napětí mezi elektrodami zářivkového zařízení se zvýší a 
vyvolá výboj v ionizovaném plynu, který má menší elektrickou pevnost. Následuje ionizace plynu 
v celém obsahu skleněné zářivkové trubice a doutnavý výboj začne probíhat již za sníženého napětí. 
Napětí se v tuto chvílí dělí na napěťový úbytek na zářivkovém zařízení a na napěťový úbytek na 
tlumivce. Jelikož úbytek na tlumivce poklesne, plní v dané chvíli tlumivka roli ochranného prvku. 
Zapalovací napětí startéru je podstatně vyšší než provozní napětí na zářivkovém zařízení, a proto již 
nedochází k znovu-zapalování obvodu. V zářivce pak dochází k přeměně ultrafialového záření, za 
pomoci luminoforu, na světelné záření. 
Ilustrační obvod zapojení tlumivky, startéru a zářivkového zařízení je možné vidět na obrázku 1.2.3 
[7].  

 
Obr. 1.2.3 – Zapojení startéru, tlumivky a zářivkového zařízení 

(a - napájecí síť, b – tlumivka, c – kompenzační kondenzátor, d – startér, e – bimetalová elektroda,  
f – odrušovací kondenzátor) 
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1.3. PFC – Power Factor Corrector 

Obvod PFC slouží pro úpravu tvaru odebíraného proudu. Snaží se docílit toho, aby zdroj odebíral 
proud blížící se co nejvíce sinusovému průběhu a aby byl zároveň ve fázi se síťovým napětím. Vlivem 
PFC dochází k omezení amplitudy vstupní proudové špičky a k výraznému rozšíření intervalu odběru 
proudu. Díky této skutečnosti dojde k výraznému omezení deformace napájecího síťového napětí a 
omezení zpětného rušení ze zátěže do napájecí sítě [12].  
 
Rozdělení napájecích obvodů s PFC [4]: 
 

1) obvod s použitím běžného usměrňovače s vyhlazovacím filtrem 
2) obvod s pasivním kapacitním PFC 
3) obvod s pasivním indukčním PFC 
4) obvod s aktivním PFC 

 

 
 

Obr. 1.3a - Vliv typů elektronických napájecích obvodů na průběh odebíraného proudu 
 

1) Při klasickém použití vstupního usměrňovače s kapacitním filtrem (meziobvodem) je odebírán 
proud v krátkých pulsech v oblasti napěťového vrcholu půlvlny (obr 1.3b). Tímto dochází ke 
zpětné deformaci napájecího síťového napětí. V této souvislosti jsou také generovány vyšší 
harmonické frekvence [12]. 

 

 
 
Obr. 1.3b – Průběh vstupního napájecího napětí (kanál 2) a odebíraného proudu (kanál 1) při použití 

vstupního usměrňovače s kapacitním filtrem 
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2) Druhou skupinou napájecích obvodů s PFC jsou usměrňovače s pasivním kapacitním PFC 
obvodem s upraveným kapacitním filtrem, který je tvořen kapacitami rozdělenými diodami do 
kapacitního můstku. Princip funkce je založen na sériovém nabíjení a paralelním vybíjení 
kapacit můstku. Průběh odebíraného proudu je možno vidět na obrázku 1.3c [4]. 

 

 
 

Obr. 1.3c – Průběh vstupního napájecího napětí (kanál 2) a odebíraného proudu (kanál 1) při použití 
pasivního kapacitního PFC 

 
3) Pasivní indukční PFC obvod získáme zařazením tlumivky do obvodu, a to buď na střídavou 

nebo stejnosměrnou stranu usměrňovače. Tímto vytvoříme sériový L-C filtr, který podle 
vlastní rezonanční frekvence upravuje průběh odebíraného proudu (obr. 1.3d) [4]. 

 

 
 
Obr. 1.3d – Průběh vstupního napájecího napětí (kanál 2) a odebíraného proudu (kanál 1) při použití 

pasivního indukčního PFC 
 
Pasivními PFC obvody lze snížit celkový obsah harmonických složek na úroveň THDI,ČSN = 15-60 %. 
U některých světelných zdrojů ovšem pasivní PFC obvody přinášejí snížení emise harmonických na 
úkor výrazného zhoršení provozních vlastností a ekonomických ukazatelů, a proto mají pouze 
omezené uplatnění [4]. 
 

4) Téměř sinusového průběhu odebíraného proudu z napájecí sítě (obr. 1.3e), namísto impulsního 
či jiného dosaženého pasivními a hybridními PFC obvody, lze dosáhnout pouze plným 
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řízením nabíjení kondenzátoru pro napájení střídače. Z toho důvodu byl do obvodu přidán 
DC-DC měnič ve funkci vysokofrekvenčního aktivního PFC obvodu [4].  
V měničích pro napájení světelných zdrojů se používá výhradně neizolovaný DC-DC měnič se 
zvyšující topologií. Princip funkce je založen na opakovaném spínání spínače aktivního PFC 
obvodu s frekvencí, která je o několik řádů vyšší než síťová frekvence (50 – 150 kHz), tak aby 
proud odebíraný ze sítě byl v ideálním případě sinusový. Respektive aby proud odebíraný ze 
sítě sledoval průběh napětí sítě a tím se zátěž z napájecí strany emulovala dynamickou V-A 
charakteristikou lineárního spotřebiče. Konkrétní průběh proudu odebíraného ze sítě je závislý 
především na použité metodě a propracovanosti řízení spínání aktivního PFC obvodu, 
dimenzování prvků PFC obvodu včetně vysoko-frekvenčního filtru a také na výkonu. 
Nízkofrekvenční deformace odebíraného proudu může být velmi nízká s celkovým 
harmonickým zkreslením do THDI,ČSN < 10 % a charakter odběru na základní harmonické je 
prakticky vždy kapacitní s účiníkem v rozsahu cos ϕ1 = 1-0,97c. Aktivní PFC obvod se v 
současné době používá u většiny elektronických předřadníků s příkonem větším než 25W [4]. 
 
Měniče pro světelné zdroje patří mezi aplikace s malým příkonem. Jejich příkon je převážně 
do 100 W a v naprosté většině do 500 W. Přestože PFC obvod má z určitého hlediska 
nesporné výhody, jeho použití podstatným způsobem zvyšuje výrobní náklady. Výsledkem 
snah o zjednodušení byla integrace aktivního PFC obvodu do výstupního měniče a z dvou-
stupňové topologie se stala jednostupňová. Vlastní integrace spočívá v tom, že na místo 
původního PFC obvodu je v topologii použito specifické zapojení pasivních prvků a rychlých 
diod a ty spolu se spínačem nebo více spínači výstupního měniče vytváří aktivní PFC obvod. 
V současné době se s jednostupňovou topologií u komerčně vyráběných elektronických 
předřadníků setkáme jen výjimečně. Důvodem je zavedená výroba dvoustupňových topologií 
a také stále probíhající vývoj jednostupňových zapojení, u kterých je nutné vyřešit určité 
technické problémy, vyplývající ze závislosti PFC stupně na provozních podmínkách. 
Konkrétně na změně zátěže, změně frekvence výstupního měniče, změnách napájecího napětí, 
atd. Jednostupňové topologie jsou ale cenově velmi efektivní, a proto mají pro uplatnění 
značný potenciál. Prakticky mohou jednostupňové měniče, při správné funkci PFC stupně, 
generovat harmonické s celkovou úrovní THDI,ČSN = 3-30 %. Charakter odběru na základní 
harmonické je opět kapacitní s účiníkem v rozsahu cos ϕ1  =1-0,98c [4]. 

 

 
 

Obr. 1.3e – Průběh vstupního napájecího napětí (kanál 2) a odebíraného proudu (kanál 1) při použití 
aktivního PFC 
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1.4. Konstrukce elektronických předřadníků 

Mechanická konstrukce elektronických předřadníků (obr. 1.4) bývá nekomplikovaná. Deska plošného 
spoje s elektronikou bývá uložena v plastovém nebo plechovém pouzdře. Verze elektronického 
předřadníku pro lineární zářivky jsou úzké, nízké, tak aby se vešly pod trubice zářivkových zařízení. 
Verze pro kompaktní (jednopaticové) zářivky bývají spíše čtvercového půdorysu. Připojení je takřka 
výhradně bezšroubovými svorkami. Vstupní a výstupní svorkovnice jsou na protilehlých stranách 
pouzdra. Zjednodušené schéma vnitřního zapojení a označení vstupních a výstupních svorek je 
natištěno na pouzdře, aby se montáž co nejvíce zjednodušila. Upevnění předřadníku do soustavy 
svítidla bývá provedeno běžnými šrouby přes předlisované otvory v pouzdře. Předřadníky běžně 
napájejí všechna zářivková zařízení ve svítidle, proto existují verze předřadníků pro jednu, dvě nebo 
čtyři zářivky. Elektronický předřadník se nejčastěji skládá ze vstupního vysokofrekvenčního filtru, 
z můstkového usměrňovače, napěťového meziobvodu, obvodu PFC, řídícího integrovaného obvodu, 
měniče a výstupního stupně [5].   
 

 
 

Obr. 1.4 – Konstrukční provedení elektronického předřadníku pro lineární zářivkové zařízení 
 
V grafu 1.4 je vidět srovnání účinnosti mezi konvenčním předřadníkem s tlumivkou a mezi moderním 
elektronickým předřadníkem. 
 

 
 

Graf 1.4 - Porovnání účinnosti při stejném svitu zářivkového zařízení 
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2. Realizace elektronického předřadníku s PFC 

 
V této části diplomové práce se budeme zabývat návrhem obvodového schématu elektronického 
předřadníku pro lineární zářivku řady T5. Dále si popíšeme hlavní bloky a jejich funkce ve schématu 
předřadníku, bude popsána volba součástek pro tvorbu zapojení EP, bude proveden návrh desky 
plošného spoje elektronického předřadníku a bude provedena jeho praktická realizace. 
Elektronický předřadník bude obsahovat vstupní vysokofrekvenční filtr, můstkový usměrňovač, 
aktivní PFC obvod, řízený polomůstek z MOSFET tranzistorů a jako řídící jednotka bude použit 
integrovaný obvod IR2167 

2.1. Návrh elektronického předřadníku pro lineární zářivku 

Elektronický předřadník je v našem případě obvod využívající integrovaného obvodu IR2167 s 
vysokou účinností a vysokým účiníkem, určený pro rychlé řízení fluorescentní zářivky. Obvod 
předřadníku obsahuje, mimo IR2167, také filtr EMI, můstkový usměrňovač, aktivní korekci účiníku 
(PFC) a rezonanční koncový stupeň. Tento obvod je určen k snadnému vyhodnocení kontroly zátěže. 
 

 
 

Obr. 2.1 – Blokové schéma elektronického předřadníku s IR2167 
 

2.1.1. Popis integrovaného obvodu IR2167 

IR2167 je plně integrovaný obvod, plně chráněný 600-set voltovou kontrolou zátěže a navržený pro 
ovládání všech typů zářivkových zařízení. PFC obvod zajišťuje vysokou korekci účiníku a nízké THD. 
Obvod má možnost externího programování funkcí, jako jsou doba předehřívání a předehřívací 
frekvence, charakteristika zapalovací rampy a při provozním režimu poskytuje vysokou operační 
frekvenci s vysokou flexibilitou pro zátěž. Dále obsahuje komplexní ochranné funkce, jako jsou 
ochrana před selháním zářivkového zařízení, respektive při poškození, ochrana při poruše elektrody 
zářivky, ochrana proti nízké úrovni vstupního napájecího napětí a ochrana tepelného přetížení. Rovněž 
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obsahuje kontrolu zářivkového zařízení při běžném provozu a funkci automatického restartu, která 
dovoluje opětovné spuštění startovacího procesu zářivkového zařízení po krátkodobých potížích. 
Hlavní částí sekce kontroly zátěže je oscilátor s proměnnou frekvencí s možností externě 
programovatelnými mrtvými dobami. Integrovaný obvod IR2167 je k dispozici v pouzdře typu 20-pin 
DIL (obr. 2.1.1) a 20-pin SOIC [14][15]. 
 
Popis pinů integrovaného obvodu: 
  

     
 

Obr. 2.1.1 – Popis pinů 
pouzdra DIL20 

integrovaného obvodu 
IR2167 

 
Tab. 2.1.1 – Popis pinů logického obvodu IR2167 

 
 

Možnosti IR2167: 
 

• Aktivní PFC, kontrola zátěže a MOSFET polomůstek v jednom integrovaném obvodu 
• Podpora řízení PFC  
• Nastavitelná doba předehřívání a nastavitelná předehřívací frekvence 
• Nastavitelný nárůst zapalovací rampy (úrovně) 
• Nastavitelná úroveň snímání proudu   
• Ochrana integrovaného obvodu  
• Nastavení ochrany zátěže   
• Dynamický restart  

Piny Symbol Popis 

 1 VDC Pin pro snímání vstupního stejnosměrného napětí 

2 CPH Nastavení doby předehřívání, zapalování a běhu 

3 RPH Nastavení předehřívací frekvence a zapalovací doby 

4 RT Nastavení oscilátoru 

5 RUN Nastavení frekvence běhu 

6 CT Nastavení oscilátoru 

7 DT Programování mrtvých dob mezi HO a LO 

8 OC Nastavení zapalovacího napětí 

9 COMP Chybový pin 

10 ZX Detekce průchodu nulou pro PFC induktor 

11 VBUS Ochranný pin pro snímání vstupního napětí 

12 PFC Řízení PFC_MOSFET tranzistoru 

13 SD Ochranný pin pro chybové stavy 

14 CS Snímací a ochranný pin  

15 LO Řízení MLS_MOSFET tranzistoru 

16 COM Zemnící pin 

17 VCC Napájecí pin 

18 VB Snímací pin 

19 VS Snímací pin 

20 HO Řízení MHS_MOSFET tranzistoru 
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• Automatické restartování při výměně zátěže  
• Tepelná ochrana proti přetížení  
• Nastavitelné mrtvé doby  
• Vnitřních 15,6 voltová napěťová ochrana pomocí zenerových diod pro napájecí napětí  

 

2.1.2. Návrh zapojení elektronického předřadníku s IR2167 

Při návrhu zapojení elektronického předřadníku budeme vycházet ze schématu na obrázku 2.1.2 (viz. 
příloha). Toto zapojení bude navrženo pro zátěž lineárního typu zářivkového zařízení o výkonu 35W a 
bude voleno z řady T5. Celé zapojení EP bude navrženo pro napěťový režim žhavení. Řízení celého 
zapojení spadá pod integrovaný obvod IR2167. Ten bude zajišťovat provoz zátěže, regulaci účiníku 
s nízkým faktorem harmonického zkreslení (nízké THD) a rovněž ochranu zátěže při poruchových 
stavech a rizikových událostech, jako jsou například nízké napěťové úrovně řídicích napětí, 
nadproudové rázy, tepelné přetížení a jiné.  
 
Zapojení s IR2167 by mělo mít následující vlastnosti: 
 

• ovládání jedné zářivky výkonu 35W/TL5 (popřípadě 1x28W/TL5) 
• vstupní napájecí napětí v rozsahu 80-260Vac  
• vysoký účiník, nízké THD  
• vysoká provozní frekvence  
• předehřívání elektrod zářivkového zařízení 
• ochrana proti poruchám zářivkového zařízení s funkcí Auto-restart  
• přerušení činnosti předřadníku při konci životnosti zářivky 
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2.1.3. Funkční popis zapojení EP s IR2167 

Elektronický předřadník bude při své funkcí procházet několika funkčními stavy. Počáteční fází 
funkce EP je startovací, respektive spouštěcí režim (UVLO), kdy řídící částí obvodu prochází velmi 
nízký proud a napětí na pinu VCC vzrůstá nad svou prahovou hodnotu napětí. Při překročení dané 
prahové hodnoty napětí se spustí vnitřní oscilátor. Frekvence oscilátoru je nejprve na vyšší startovací 
úrovni a postupně klesá na předehřívací frekvenci, čímž se dostáváme k dalšímu funkčnímu režimu, 
režimu Předehřívání. V této době dochází k předehřívání elektrod zářivkového zařízení, a to za účelem 
lepšího průběhu rozsvícení zářivky. Po předehřívacím režimu následuje režim Zapalovací, kdy 
zapalovací frekvence je nejnižší frekvencí v průběhu rozsvěcení zářivkového zařízení. Na zátěži je 
v danou chvíli produkováno velké napětí a dochází tak k zapálení výboje v zářivkovém zařízení. Celý 
systém se dostává do režimu normálního běhu, na frekvenci běhu, která zajišťuje správný chod a 
výkon zářivky. Pokud nastane v jakémkoliv přechodu mezi režimy chybový stav nebo se některý 
režim nechová korektně, nastává chybový režim. Po vyhodnocení chyby v chybovém režimu je řídící 
obvod schopen blokovací funkce nebo režimu Auto-reset, při kterém se opakuje znovu celá 
posloupnost režimů a znovu se snaží uvést zářivkové zařízení do normálního chodu. Blokový diagram 
posloupnosti režimů funkce zapojení elektronického předřadníku s IR2167 je na obrázku 2.1.3. 
 

2.1.3.1. Spouštěcí režim (UVLO) 

Ve chvíli, kdy je na předřadník přivedeno vstupní napájecí napětí, začne se na pinu VCC 
integrovaného obvodu IR2167 zvyšovat úroveň řídícího napětí. Napětí pro daný pin je odvozeno od 
proudu dodávaného z můstkového usměrňovače napájeného střídavou sítí přes startovací rezistor 
RSUPPLY. Během tohoto počátečního spouštění, kdy napětí na VCC u IR2167 je pod hranou 
blokovací úrovně (11,4V) je IO ve spouštěcím režimu (UVLO) a také je nastaven nízko-výkonový 
režim. Když napětí na pinu VCC dosáhne vyšší hodnoty než je blokovací napěťová úroveň (11,4V) a 
jsou splněny podmínky, že se v obvodu neobjevila žádná chyba bránící spouštění, pak se aktivuje 
oscilátor řídící polomůstek z MOSFET tranzistorů (MHS a MLS). V danou chvíli spínání polomůstku 
v oscilační frekvenci, se začne uplatňovat kondenzátor CSNUB a diody DCP1 a DCP2 tvořící součást 
obvodu nábojové pumpy. Nábojová pumpa omezuje a řídí čas vzestupné a sestupné hrany výstupu 
z polomůstku a rovněž dodává proud pro nabíjení kondenzátoru CVCC2 podle napětí na pinu VCC 
(cca 15,6V). Pokud je překročena blokovací napěťová úroveň, pin SD je pod napěťovou úrovní 4,9V a 
napětí na pinu VDC IR2167 je větší než 5,1V. Obvod přechází do předehřívacího režimu (viz. 2.1.3.2. 
Předehřívací režim) a začne pracovat i PFC obvod, který se podílí na regulaci napětí v napájecí síti 
[14][15]. 
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Obr. 2.1.3 – Blokový diagram 
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2.1.3.2. Předehřívací režim  

Ve chvíli, kdy skončí spouštěcí režim, započne režim předehřívání. V tomto bodě řízení zátěže musí 
oscilátor fungovat korektně. Oscilátor v sekci řízení zátěže na IR2167 je podobný mnoha populárním 
oscilátorům nalézajících se v integrované formě PWM napěťových regulátorů a skládá se z časově 
nastavitelného kondenzátoru a rezistoru připojeného k zemi. Rezistory RT a RPH řídí proud, který 
určuje úroveň použitelnosti kondenzátoru CT a rezistor RDT určuje délku mrtvé doby mezi spínacími 
pulsy MOSFET tranzistorů polomůstku. Tato mrtvá doba je klesající úroveň napětí na pinu CT v době 
mezi přepínáním LO (HO) a přepínáním HO (LO) pinů integrovaného obvodu IR2167. Frekvence 
předehřívání je volena tak, aby napětí objevující se na zátěži bylo nižší než minimální zapalovací 
napětí zářivky, zatímco je dodáván dostatečný proud pro předehřívaní elektrod zářivkového zařízení 
na správnou emisní teplotu. Předehřívaní elektrod zářivky je vykonáváno při konstantním napětí 
v průběhu předehřívacího režimu.  
Průběh na obrázku 2.1.3.2a ukazuje proud elektrodou (500mA/dílek) na zářivkovém zařízení při 
předehřívacím a zapalovacím režimu. Na obrázku 2.1.3.2b je zobrazeno napětí (100V/dílek) na 
zářivkovém zařízení během normálního spouštění při předehřívacím a zapalovacím režimu [14][15].  
 

 
Obr.2.1.3.2a – Proud elektrodami zářivkového zařízení během předehřívání a zapalování 

(průběh vlevo) 
Obr.2.1.3.2b – Napětí elektrod zářivkového zařízení během předehřívání a zapalování  

(průběh vpravo) 
 
Obrázek 2.1.3.2c ukazuje průběh časové funkce oscilační frekvence polomůstku pro všechny obvyklé 
režimy provozu, pro předehřívací režim, zapalovací režim a režim běhu. Jak je z obrázku vidět, 
počáteční spouštěcí frekvence je mnohem vyšší než ustálená frekvence předehřívacího režimu, ale trvá 
jen po krátkou dobu. Toto se provádí k zajištění počátečního napětí objevujícího se na zátěži při 
spouštění kmitání a to, aby toto napětí nepřesáhlo minimální zapalovací napětí na zářivkovém 
zařízení.  
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Obr 2.1.3.2c - Frekvence oscilátoru v závislosti na čase při normálních provozních podmínkách 
 
Pokud je při zahájení kmitání polomůstku napětí na zátěži příliš velké, na zátěži nastane výboj, 
kterému se chceme vyhnout. Tento negativní efekt nazýváme studeným startem a tento výboj může 
nepříznivě ovlivnit životnost zářivkového zařízení. Oscilační frekvence předehřívacího režimu 
z výstupu polomůstku je určena paralelní kombinací rezistorů RPH a RT s kondenzátorem CT a 
rezistorem RDT a rovněž závisí na vnitřní struktuře použité řídící jednotky.  
 
Na obrázku 2.1.3.2d (vlevo) je možno vidět průběh napětí na zátěži při předehřívající frekvenci, která 
je rovna spouštěcí frekvenci. Oproti tomu průběh vpravo (obr. 2.1.3.2e) ukazuje napětí na zátěži při 
vysoké počáteční spouštěcí frekvenci a při nižší předehřívací frekvenci (lepší průběh startování 
zářivky s předehříváním).  
 
Délka předehřívacího režimu a stejně tak správný režim řízení zátěže určuje napětí na pinu CPH 
řídícího obvodu IR2167.  
 
Po skončení režimu UVLO je spuštěn předehřívací režim. V tu chvíli je aktivován vnitřní proudový 
zdroj pinu CPH, který začíná nabíjet kondenzátor CPH. Zátěž zůstává v režimu předehřívání, dokud 
napětí na pinu CPH nepřesáhne napěťovou úroveň zapalovacího režimu (4V) [14][15]. 
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Obr. 2.1.3.2d – Průběh napětí při fspouštěcí = fpředehřívací (průběh vlevo) 
Obr. 2.1.3.2e – Průběh napětí při fspouštěcí > fpředehřívací (průběh vpravo) 

 

2.1.3.3. Zapalovací režim 

Po dokončení předehřívacího režimu (4V < CPH pin < 5,1V) se zátěž přepne do zapalovacího režimu 
a hodnota frekvence se sníží na zapalovací frekvenci. Daného frekvenčního průběhu je dosaženo 
odpojením pinu RPH u IR2167. Rezistor RPH pak již není připojen přímo paralelně k rezistoru RT. 
Ke změně frekvence nedochází skokově (bez rychlého poklesu frekvence), ale změna má spíše 
exponenciální charakter poklesu. Na tvar změny frekvenčního průběhu má vliv kondenzátor CRAMP, 
který je v sérii s rezistorem RPH a jsou svedeny na zemnící svorku COM. Doba trvání tohoto 
frekvenčního průběhu je určena časovou konstantou RC kombinace kondenzátoru CRAMP a rezistoru 
RPH. Minimální frekvence oscilátoru nastane na konci frekvenčního průběhu a její velikost je určena 
rezistorem RT a kondenzátorem CT. Během průběhu klesající frekvence se v její závislosti zvyšuje 
amplituda napětí na zátěži. Frekvence se přibližuje rezonanční frekvenci LC obvodu zátěže a to až do 
chvíle, kdy je na zátěži překročeno zapalovací napětí a zátěž je zapálena.  
Obrázek 2.1.3.3a ukazuje průběh napětí objevujícího se na zátěži. Všimněme si, že náhlý pokles napětí 
na zátěži znamená, že zářivka byla zapálena a vstoupila do režimu běhu [14][15]. 
 
Upozorňujeme však, že napětí na kondenzátoru CRAMP se stále zvyšuje od okamžiku, kdy zátěž 
dosáhne zapalovacího režimu a s klesající frekvencí roste až do konečné minimální frekvence 
zapalování. Tato minimální frekvence odpovídá absolutnímu maximu zapalovacího napětí 
požadovaného zátěží za všech korektních podmínek.  
Obrázek 2.1.3.3b ukazuje průběh zapalovacího napětí při zapalovacím režimu zátěže naprázdno (v této 
chvíli klesá frekvenční průběh směrem dolů až ke konečné minimální zapalovací frekvenci). 
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Obr. 2.1.3.3a –Napětí na kondenzátoru CRAMP při zapalovacím režimu (horní průběh) a napětí na 
zátěži při předehřívacím, zapalovacím a běhovém režimu (spodní průběh) 

 
Během zapalovacího režimu napětí na pinu CPH u IR2167 dále lineárně roste a pokračuje v růstu až 
do překročení napěťové úrovně režimu běhu (5,1V).  
 

 
 

Obr.2.1.3.3b – Průběh napětí při zapalování (naprázdno) 
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2.1.3.4. Režim běhu 

Na konci zapalovacího režimu, kdy napětí na pinu CPH dosáhne vyšší hodnoty než 5,1V, se zátěž 
přepne do režimu běhu. Frekvence vzroste na běhovou frekvenci, to znamená, že pro frekvence platí 
následující vztah posloupnosti: fspouštěcí > fpředehřívací > fběhu > fzapalovací . Běhová frekvence je určena 
paralelní kombinací rezistorů RT a RRUN, kondenzátorem CT a rezistorem RDT. Rezistor RRUN je 
připojen paralelně k odbočce vnitřního otevřeného kolektoru MOSFET na pinu RUN integrovaného 
obvodu IR2167. 
Snímač podproudových podmínek a komparátor s hysterezním oknem -1až -3V na SD pinu mají být 
povoleny na počátku režimu běhu. Úplné vysvětlení funkce podproudového snímání a snímání konce 
životnosti je v části 2.1.3.5. Chybové režimy.  
 
Frekvence režimu běhu je taková, jakou frekvenci určí výrobce podle daného typu zářivkového 
zařízení a podle doporučené intenzity osvětlení. Provozní frekvence zátěže rezonujícího koncového 
stupně pro hodnoty vybraných součástek může být definována jako[14][15]: 
 

22

2

22

2

2

2

2
1

42
1

2
1

2

1

CL

V

V

CV

P

LCCV

P

LC
f

Lamp

DCbus

Lamp

Lamp

Lamp

Lamp
RUN















⋅
⋅

−

⋅−






















⋅−+








⋅−=

π
π

,  (1) 

 
kde  L je induktor rezonančního obvodu zátěže  (H) 
 C je kondenzátor rezonančního obvodu zátěže  (F) 
 PLamp je výkon zátěže při běhu    (W) 
 VLamp je amplituda napětí při běhu   (V) 
 
Obrázek 2.1.3.4a ukazuje napětí objevující se na zátěži při předehřívacím, zapalovacím a běhovém 
režimu. 

 
Obr. 2.1.3.4a – Napětí na zátěži při předehřívacím, zapalovacím a běhovém režimu 
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Obrázek 2.1.3.4b ukazuje napěťové úrovně CPH, RPH a RUN pinu u integrovaného obvodu IR2167 
při spouštěcím, předehřívacím, zapalovacím a běhovém režimu. 
 

 
 

Obr. 2.1.3.4b – Průběh napětí na pinu CPH (horní průběh), na pinu RPH (prostřední průběh) a pinu 
RUN (spodní průběh) 

 
 
Frekvenční oscilátor se ve své nejjednodušší podobě skládá z rezistoru a kondenzátoru připojeného 
k zemi pro nastavení časové konstanty. Napětí na kondenzátoru CT je pilovitého průběhu, když 
rostoucí část hrany průběhu je určena proudem na rezistoru RT a klesající část hrany průběhu (mrtvá 
doba mezi HO a LO) je určena rezistorem RDT. Průběh na obrázku 2.1.3.4c ilustruje vztah mezi 
průběhem oscilačního kondenzátoru CT a piny ovládající výstup. Klesající hrana pilového průběhu je 
uváděna jako mrtvá doba, během níž jsou HO a LO výstupy na nízké úrovni [14][15].  
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Obr. 2.1.3.4c – Průběh na pinu CT (horní průběh), průběh na pinu LO (prostřední průběh), průběh na 
pinu HO (spodní průběh) 

 

2.1.3.5. Chybové režimy 

Chybový režim nastane v případě, že je zátěž účelně vypnuta kvůli zjištění závady na zářivkovém 
zařízení nebo se objeví jiný druh chyby, který brání běžnému provozu. Ve chvíli, kdy je aktivován 
chybový režim, je sekce korekce účiníku (PFC) nastavena mimo provoz. Existuje několik podnětů, 
jenž mohou uvést zátěž do chybového režimu. Mezi tyto poruchové podmínky zátěže patří: detekce 
nízkého proudu a nízká rezonanční frekvence (chybná funkce oscilátoru), detekce tvrdého spínání, 
nadproudová detekce (přes CS-pin) a detekce konce životnosti nebo detekce nezapojené zátěže (přes 
SD pin).  
Rezistor RCS sloužící jako aktuální snímací bod pro MOSFET polomůstek, který slouží k odhalení 
těchto chybových podmínek na zátěži. V běžném provozu, kdy polomůstek osciluje standardním 
způsobem, se napětí na RCS objeví kdykoliv je kombinace MOSFET tranzistorů taková, že na MHS je 
přivedena vysoká spouštěcí úroveň a MLS je vypnut. Velikost tohoto napětí se přímo vztahuje k 
proudu zářivkového zařízení rezonančního obvodu.  
Obrázek 2.1.3.5a ukazuje napětí, které se zobrazí na rezistoru RCS za normálních podmínek v režimu 
běhu. Jsou zde uvedeny řídící signály pro brány tranzistorů MOSFET, nízká řídící úroveň na MLS 
(pin LO) a vysoká řídící úroveň na MHS (pin HO) [14][15]. 
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Obr.2.1.3.5a - Normální režim běhu, napětí na RCS (horní průběh), napětí pinu LO (prostřední 
průběh), napětí pinu HO (spodní průběh) 

 
Během předehřívacího režimu se napětí na rezistoru RCS neměří. Nicméně, na konci předehřívacího 
režimu, a tedy počátku režimu zapalovacího, je povolena detekce tvrdého spínání a nadproudu. Pokud 
se od dané chvíle kdykoli zvýší velikost napětí na rezistoru RCS nad určitý práh pinu CS, je 
signalizována porucha zátěže a výstupy polomůstku MOSFET (MHS a MLS) se vypnou. Zátěž pak 
přejde do chybového režimu. Při poruchovém zapalování zářivkového zařízení se proud tekoucí 
polomůstkem zvyšuje a tím se zvyšuje napětí na rezistoru RCS nad nadproudovou hranici signalizující 
chybu. Obrázek 2.1.3.5b ukazuje napětí na rezistoru RCS a napětí objevující se na zátěži, když je 
zjištěno nepodařené zapálení zátěže a je nastaven chybový režim. Prahové napětí pinu CS je určeno 
rezistorem ROC. Obrázek 2.1.3.5c ukazuje napětí, které se objeví  na konci předehřívacího režimu a 
začátku zapalovacího režimu při chybném stavu zátěže.  
 
Ve chvíli, kdy nastane současné sepnutí MHS a MLS, objeví se na zátěži velký proudový puls a s ním 
související velký napěťový puls na rezistoru RSC, který vyvolá chybovou podmínku tvrdého spínání 
(obr. 2.1.3.5d). Mrtvá doba mezi spínáním tranzistorů není dostatečně velká. Obrázek 2.1.3.5e ukazuje 
napětí zátěže na přelomu předehřívacího a zapalovacího režimu pro chybový stav tvrdého spínání. 
Zátěž zůstane v režimu chyby, dokud bude na zátěži cyklicky se opakující chybové napětí nebo dokud 
neproběhne nahrazení špatného zářivkového zařízení novým [14][15]. 
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Obr. 2.1.3.5b (vlevo)– Napětí na rezistoru RCS (horní průběh) a napětí na zátěži (spodní průběh) při 

chybovém stavu 
Obr. 2.1.3.5c (vpravo) – Napětí na zátěži na přelomu předehřívacího a zapalovacího režimu při 

chybovém stavu 
 

 
 
Obr. 2.1.3.5d (vlevo)– Napětí na rezistoru RCS (horní průběh), napětí na pinu LO (prostřední průběh) 

a napětí na pinu HO (spodní průběh) při chybovém stavu tvrdého spínání 
Obr. 2.1.3.5e (vpravo) – Napětí na zátěži na přelomu předehřívacího a zapalovacího režimu při 

chybovým stavu tvrdého spínání 
 
Po dokončení zapalovacího režimu a počátku režimu běhu je povoleno detekování chyby nízkého 
proudu a rezonance. Detekce nízké rezonance je prováděna synchronně snímáním napětí na rezistoru 
RCS, ke kterému se vztahuje protékající proud z dolního MOSFET tranzistoru (MLS), těsně před 
vypnutím MHS. Je-li toto napětí nižší než daný napěťový práh rezonance pinu CS u IR2167, je 
signalizována chyba zátěže a zátěž přejde do režimu chyby. To by mohlo nastat v případě, že 
frekvence je příliš blízko rezonanční frekvenci zatíženého obvodu a proud v zatíženém obvodu 
komutuje k nule. Obrázek 2.1.3.5f ukazuje nízký stav rezonance, kdy napětí na rezistoru RCS 
poklesne pod hranici 0,2 V na pinu CS [14][15]. 
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Obr. 2.1.3.5f - Napětí na rezistoru RCS (horní průběh) a výstupní napětí MOSFET polomůstku (dolní 
průběh) při chybě nízké rezonance 

 

 
Obr . 2.1.3.5g – Automatické restartování zátěže po nahrazení špatného zářivkového zařízení 

 
Rezistory RVAC, RVDC a  kondenzátor  CVDC tvoří dělič napětí s filtrační sítí, která je napojena na 
pin VDC u IR2167 a slouží ke sledování síťového napětí a jeho poklesu pod přípustné limity (obr. 
2.1.3.5h). To se stává, když je napětí sítě nestálé, případně nastane stav poklesu napětí o více než 20% 
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stabilní úrovně. Pin VDC nabude chybového smyslu, pokud napětí na pinu klesne pod 3 V a dojde 
k vypnutí zátěže. Zátěž zůstane vypnutá až do chvíle, než napětí na pinu VDC vzroste nad 5,1 V. V tu 
chvíli, pokud neexistují žádné jiné poruchové stavy, zátěž přejde plně do režimů předehřívání, 
zapalování a režimu běhu. Napěťové meze VDC pinu jsou tedy 3 a 5 voltů. Pin VDC je aktivní při 
všech režimech provozu zátěže [14][15]. 
 

 
 

Obr. 2.1.3.5h –Pokles síťového napětí a následný auto-restart zátěže 
 
Rezistory RPU, RSD a CSD1 kondenzátor tvoří dělič s filtrem sítě, který je použit k detekci chyby na 
spodní elektrodě zářivkového zařízení anebo v případě potřeby nahrazení zářivky (obr. 2.1.3.5g). Za 
normálních podmínek se napětí na kondenzátoru CSD2 blíží nule. Pokud se však stane, že je spodní 
elektroda otevřena (rozpojená) nebo je zářivka úplně odstraněna, napětí na CSD2 se zvyšuje nad 
prahovou hodnotu 5,1V na pinu SD a posléze se nastaví chybový signál pro stav nepřipojené zářivky. 
To nastaví zátěž do režimu UVLO. Zátěž zůstává v režimu UVLO dokud není vykonáno nahrazení 
zářivkového zařízení. Ve chvíli, kdy je zářivka nahrazena, napětí na pinu SD u IR2167 poklesne zpět 
pod prahové napětí a dojde k restartu zátěže. Síťové napětí je cyklicky využíváno k restartování zátěže 
pro všechny chybové podmínky zátěže. Zátěž projde všemi režimy (předehřívací režim, zapalovací 
režim a režimem běhu) v jakékoliv chvíli po provedení restartu. Pin SD je, stejně jako pin VDC, 
aktivní při všech režimech provozu zátěže [14][15]. 
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Obr. 2.1.3.5i – Časový diagram sekce kontroly zátěže při chybové podmínce 
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Obr. 2.1.3.5j – Časový diagram sekce kontroly zátěže při normálním provozu a podmínkách 
 
Komponenty REOL1 REOL2, REOL3, REOL4, CEOL, DEOL1 a DEOL2 se používají jako ochrana 
při nebezpečí možného zničení zátěže. Komparační okno určující konec životnosti je povoleno na 
začátku režimu běhu. Je-li napětí na zátěži pozměněno o +/- 20%, jedna ze zenerových diod DEOL1 
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nebo DEOL2 povede a napětí na pinu SD u IR2167 bude působit mimo rozsah vnitřního 
komparačního okna 1 až 3V, což povede k chybovému režimu [14][15]. 
 

2.1.3.6. Sekce PFC 

Pro PFC blok je důležité, aby produkoval sinusový vstupní proud, který má celkově nízké harmonické 
zkreslení (THD) a vysoký činitel výkonu (obr. 2.1.3.6a).  
 

 
 

Obr. 2.1.3.6a - Vstup napětí a proudu při činiteli výkonu 0,96 a THD = 22% 
 
Přístup používaný v integrovaném obvodu IR2167 je klasifikován jako činnost v kritickém režimu 
vedení, ve kterém proud cívky LPFC prochází nulou při vzájemné spínací periodě. Není potřeba měnit 
tvar střídavého síťového vstupního napětí, protože to je již sinusové. Proto proud cívky má snahu 
přirozeně následovat obálku sinusového napětí přes PFC, MOSFET tranzistor (MPFC) je zapínán a 
vypínán za velmi vysoké frekvence (více než 10kHz) než je vstupní síťová frekvence AC (50 až 
60Hz). Obvod porovnává stejnosměrné síťové napětí proti pevnému referenčnímu napětí určenému 
dobou sepnutí na PFC MOSFET tranzistoru. Doba vypnutí je stanovena jako doba, za kterou proud na 
LPFC klesne k nule. Tato úroveň proudové nuly je detekována sekundárním vinutím v LPFC, které je 
připojeno na pin ZX u IR2167. Výsledkem je systém, kde spínací frekvence je volně běžící a neustálá 
změna pro vysoké frekvence se blíží nulovému přechodu z AC síťového vstupního napětí až k nižší 
frekvenci špiček [14]. 
 
Když je PFC obvod poprvé aktivován, napěťové úrovně na VBUS a COMP pinech jsou nízké. PFC 
MOSFET tranzistor je sepnutý s minimální dobou sepnutí a LPFC je připojena na zem a teprve začne 
působit. PFC MOSFET je následně vypnut a LPFC začne uvolňovat nahromaděnou energii do CBUS 
kondenzátoru. Vnitřní komparátor COMP4 pinu VBUS má hysterezní práh 4,3V, tak aby v případě 
překročení napětí hysterezního prahu PFC MOSFET nešel znovu sepnout, dokud napětí na pinu 
VBUS klesne přibližně na 4,0V. Toto účinně omezuje maximální napětí sítě. 
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V některých případech může být síťové napětí příliš vysoké. To přímo způsobí nabíjení CBUS 
kondenzátoru usměrněným AC síťovým proudem, aniž je posílena životnost CBUS. Od této doby 
proud nikdy neklesne na nulovou hodnotu, pin ZX nikdy nedojde vysoké řídící úrovně a PFC 
MOSFET nikdy nesepne. V této chvíli, kdy není detekováno řídící napětí na pinu ZX, se uplatní 
časový obvod s nastavenou délkou pulsu (asi 500ms), který spustí sepnutí PFC MOSFET tranzistoru. 
Toto umožňuje regulovat stejnosměrné napětí sítě PFC obvodu na nominální hodnotu [14]. 
 

 

 
Obr. 2.1.3.6b – Proud cívkou LPFC 

 

 
 

Obr. 2.1.3.6c - Průběh proudu na PFC a průběh síťového napětí  
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2.2. Volba součástek a návrh desky plošného spoje EP 

Při návrhu velikosti součástek a komponentů pro zapojení elektronického předřadníku budeme 
vycházet z pravidel a pokynů uvedených v datasheetu pro daný typ řídícího obvodu. Rovněž se 
budeme držet pokynů z datasheetu výrobce a budeme volit součástky podle daných doporučení (viz. 
2.2.1. Pravidla a pokyny pro vhodnou volbu součástek).  
Při výrobě desky plošného spoje se rozměrově nebudeme držet přibližných standardů platících pro 
elektronické předřadníky a rozměry desky si zvolíme dle vlastního uvážení. Hlavním důvodem tohoto 
rozhodnutí bude možnost budoucího využití desky EP pro výukové účely. 
 

2.2.1. Pravidla a pokyny pro vhodnou volbu součástek 

Pravidla maximálního zapalovacího napětí 
 
Maximální napětí na zátěži je požadováno během zapalovacího režimu. Jelikož frekvence 
zapalovacího režimu je nižší než frekvence předchozího režimu předehřívání, napětí na zátěži se bude 
zvyšovat. Pro režim zapalování se zapalovací frekvence stanoví z hodnot rezistoru RT spolu s 
kombinací CT a RDT. RPH a RRUN se neuplatňují. Hodnota rezistoru RT by měla být zvolena tak, 
aby bylo dosaženo požadovaného zapalovacího napětí. Proud RT pinu a nabíjecí proud kondenzátoru 
CT jsou oba přibližně [14]: 
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Hodnota proudu by měla být v rozmezí mezi 50 až 500 µA. Hodnota kondenzátoru CT se počítá takto: 
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Frekvence zapalovacího režimu je pak reprezentována následujícím vztahem: 
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Mrtvá doba se následně vypočte z rovnice: 
 

TDT CRd ⋅⋅= 69,0τ           (5) 
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Pravidla maximálního zapalovacího proudu 
  
Zapalovací proud by měl být omezen hodnotou rezonanční cívky zátěže a MOSFET polomůstkem. 
Saturační proud protékající rezonanční cívkou zátěže by měl být mnohem nižší, než je proud 
MOSFET tranzistory. Tento proud je řízen pinem CS a pinem OC u IR2167. Pin OC má vnitřní zdroj 
proudu 50µA. Tento proud tekoucí externím rezistorem ROC určuje úroveň na pinu CS. 
 

61055 −
+

⋅
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V
R           (6) 

 
Překročí-li proud tekoucí externím rezistorem RCS předem stanovenou hodnotu, IC se vypne [14]. 
 
Pravidla předehřívací frekvence 
  
Předehřívací frekvence je určena paralelní kombinací rezistorů RPH a RT spolu s kombinací CT a 
RDT. Frekvence by měla být zvolena tak, aby napětí na zátěži bylo mnohem nižší než zapalovací 
napětí, ale stále poskytovalo dostatečně velké žhavení katody zářivkového zařízení. Během 
předehřívání je proud katodou konstantní. S rostoucí teplotou však roste i odpor [14].  
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Pravidla pro ur čení doby předehřívání  
 
Doba předehřívaní je určena externím kondenzátorem CPH. Doba předehřívání se počítá následovně 
[14]: 
 

PHPH C⋅⋅= 6100,4τ           (9) 

 
Pravidla pro ur čení doby zapalovacího režimu  
 
Rozdíl doby mezi předehřívacím režimem a režimem běhu je zapalovací doba. Poměr doby, za kterou 
je frekvence změněna z předehřívací na běhovou, je určena externím rezistorem RRAMP [14]. 
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Pravidla pro ur čení běhové frekvence  
 
Režim běhu začíná ve chvíli, kdy je na vnějším rezistoru RPH úroveň napětí 5,1V. V tu chvíli je 
běhová frekvence určena paralelní kombinací rezistorů RT a RRUN spolu s RDT a CT. Frekvence 
běhu může být naprogramována nad nebo pod zapalovací frekvenci. Frekvence běhu je určena rovnicí 
[14]: 
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Možnost obvodového řešení konce životnosti zářivkového zařízení 
 
Pokud chceme využít obvodu pro řešení konce životnosti, pak je možno stejnou kontrolu výkonového 
namáhání použít pro různé konfigurace konce životnosti zářivkových zařízení.  
 
Pokud chceme využít možnosti nastavení konce životnosti, je třeba umístit kondenzátor na pozici 
diody DEOL1 o velikosti přibližně 100nF, vyřadit diodu DEOL2 a nahradit kondenzátor na pinu SD 
CSD1 hodnotou asi 100pF. Výsledné obvodové řešení je znázorněno na obrázku 2.2.1[15]. 
 

 
 

Obr. 2.2.1 – Obvod pro zlepšení konce životnosti 
 
 



 40 

Hodnota rezistoru REOL4 je volena tak, aby napětí na zátěži během normálního provozu dosahovalo 
maximálně hodnoty 1,5 Vppk v bodě A, odkud pak přes kondenzátor CEOL bude spojen s pinem SD 
[15]. 
 
Pin SD je vnitřně nastavený na 2V s impedancí 1MΩ, a proto se na pinu SD bude měnit signál v 
rozmezí 1,25V až 2,75V bude-li běžně existovat přítomna střídavá složka na kondenzátoru CEOL o 
velikosti 100nF [15]. 
 

2.2.1.1. Postup návrhu konstrukce zařízení pro různé typy zátěží 

V následující kapitole jsou popsány základní zásady a pravidla pro volbu komponentů při jiné zátěži, 
než jaká byla volena v realizační části této diplomové práce (volili jsme zářivkové zařízení řady 
T5/35W). 
 
Pro přizpůsobení návrhu pro různé druhy zátěží je potřeba upravit hodnoty: LPFC, MPFC, MLS, 
MHS, CPH, RT, RPH, RRUN, RCS, ROC, CT, RDT, CRAMP, REOL4, CRES a LRES. Není 
doporučeno měnit žádné jiné hodnoty [15].  
 
1) Použijte programu Ballast Designer pro nastavení hodnot komponentů LRES, CRES, MPFC, MLS 
a MHS, RDT, CT, CRAMP, CS a nastavte výchozí hodnoty LPFC, CPH, RT, RPH, RRUN a ROC. 
 
Zaměňte zářivková zařízení a měřením napětí na zátěži při zapalovacím režimu snímejte průběhy 
napětí osciloskopem [15]. 
 
1) Nastavte rezistor ROC pro získání správného zapalovacího napětí (snížení hodnoty ROC vede k 

poklesu zapalovacího napětí, popřípadě snížení RCS zvyšuje hodnotu zapalovacího napětí). 
 
2) Nastavením rezistoru RT nastavíte minimální frekvenci oscilátoru (zvýšení RT vede ke snížení 

minimální frekvence). Pokud je potřeba, zvyšujte hodnotu RT, abyste zlepšili funkci nadproudové 
ochrany. 

 
3) Vyberte CPH pro nastavení časové konstanty předehřívacího režimu (zvýšení CPH vede ke 

zvýšení časové konstanty předehřevu). 
 
4) Nastavte RPH pro správné nastavení žhavicího proudu (zvýšení RPH vede ke zvýšení stávajícího 

předehřívajícího proudu). V případě napěťového módu žhavení, zvýšení CH1 a CH2 vede ke 
zvýšení předehřívacího napětí. 

 
5) Vyberte RRUN pro nastavení správného výkonu, RRUN je potřebný pouze tehdy, pokud je 

běhová frekvence vyšší než frekvence zapalovací (zvýšení RRUN vede ke zvýšení výkonu na 
zátěži). 
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6) Ověřte hodnotu LPFC na každé hranici rozsahu zatížení 
 

a) Minimální zatížení a maximální vstupní napětí:  
Pokud je na pinu COMP méně než 400mV, pak korekce účiníku nebude nastavena stabilním 
způsobem a je nezbytné zvýšit LPFC. 
 

b) Maximální zatížení a minimální vstupní napětí:  
Pokud korekce účiníku nepracuje stabilním způsobem a z cívky LPFC je slyšet akustický 
zvuk, je nutné snížit hodnotu indukčnosti LPFC. 
 

7) Nastavením ROL4 nastavíme ochranu konce životnosti pro napěťovou úroveň zátěže. Například 
pro nastavení ochranného prahu 20% napětí zátěže bude výpočet vypadat následovně: 

 
a) První metodou je:  

((Vpklamp) x 20/100) x REOL4 / (REOL4 + REOL1 + REOL2 + REOL3) by měla být 
přibližně asi 7V. 
 

b) Druhou metodou je:  
Volená hodnota rezistoru REOL4 má mít na pinu SD hodnotu pohybující se mezi 2 +/-0,7V 
při normálním provozu a při dodržení limitů komparačního okna (méně než 1V nebo více než 
3V) se změnou 30% napětí na zátěži.  
(Jemné doladění tohoto prahu lze provést zkoušením různých hodnot REOL4) 

 

2.2.1.2. Seznam použitých součástek 

Seznam součástek použitých pro realizaci elektronického předřadníku s PFC je uveden v příloze. 
 
Mimo zakoupených součástek z výše zmíněného seznamu bylo potřeba vytvořit transformátory LPFC 
a LRES.  
Při realizaci bylo využito poznatků z datasheetu (viz. literatura: Universal Input Linear Fluorescent 
Balast using the IR2167), kde byly určeny základní parametry obou transformátorů a pomocí kterých 
se dané transformátory konstruovaly. 
 
Vinutí transformátorů byla namotána ručně smaltovaným drátem průměru 0,25mm na horizontální 
kostry pro E feritová jádra daných rozměrů. Bylo použito metody, kdy se namotávaly 3 paralelně 
řazené dráty, a to z důvodu velkých špičkových proudů. Potřebná hodnota indukčnosti byla zjišťována 
pomocí měřícího přístroje. Jednotlivá vinutí jsou proložena izolační páskou. Rozměry obou 
transformátorů jsou označeny na obrázku obr. 2.2.1.2a. 
Jako jádra byla použita E feritová jádra typů Lj E2507-CF138 se vzduchovými mezerami 0,35mm a 
0,65 mm, což nám ve výsledku dalo požadovanou vzduchovou mezeru 1mm. Jako kostra byla použita 
horizontální kostra typu Lj E 2507h 8p 1s CF, což je 8-mi pinová kostra. 
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Primární vinutí transformátoru LPFC (viz. schéma v příloze) pracuje jako zvyšující měnič a 
sekundární vinutí nám poslouží jako snímač nulového proudu neboli snímač průchodu proudu nulou. 
Na vinutích transformátoru LRES (viz. schéma v příloze) se bude vytvářet zapalovací napětí. 
 

 
Obr. 2.2.1.2a – Rozměry transformátoru 

 
Rozměry [mm] 

Typ 
le 

[mm] A B C D E F 

AL 
[nH] 

m 
[gr] 

Lj E2507 (CF138) 57,5 25 17,5 12,8 8,7 7,5 7,5 1900 7,5 

 
Tab. 2.2.1.2a – Rozměry transformátoru 

 
Zapojení jednotlivých vinutí transformátorů LPFC a LRES je vidět v tabulce tab. 2.2.1.2b 
 

 
 

Obr. 2.2.1.2b - Popis pinů kostry (pohled shora) 
 

LPFC 
Vinutí Vstupní pin Výstupní pin Počet závitů 

Primární 3 5 105 
Sekundární 2 8 9 
LRES 

Vinutí Vstupní pin Výstupní pin Počet závitů 
Primární 4 5 220 
Sekundární - 1 2 6 9 
Sekundární - 2 1 8 9 

 
Tab. 2.2.1.2b – Popis zapojení jednotlivých vinutí na piny kostry 
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2.2.2. Návrh desky plošného spoje EP 

Prvním krokem realizace zařízení elektronického předřadníku je navržení desky plošného spoje. Tato 
deska bude dále osazena patřičnými komponenty.  
 
Návrh plošného spoje je vytvořen v programu EAGLE 4.16. Pomocí tohoto programu provedeme 
realizaci obvodového schématu (viz. příloha: obr.B1 a obr.B2) a následně nám program vygeneruje 
možnost návrhu desky plošného spoje. 
  
Rozměr desky si volíme 18 x 10,5 cm a vhodným rozmístěním prvků (obr. 2.2.2a) se snažíme 
dosáhnout vizuální přehlednosti, za splnění základních obvodových a návrhových podmínek.  
Deska plošného spoje by mohla dosahovat menších rozměrů, ale vzhledem k využití jako 
potencionálního měřícího pracoviště, bylo voleno dostatečné naddimenzování měřících ploch. Stejně 
tak hustota prvků na ploše desky, vzhledem k přehlednosti, není příliš velká.  
 
Z důvodů možného měření laboratorních úloh byly vyvedeny od pinů řídícího obvodu IR2167 snímací 
body (viz. jednotlivé body s pojmenováním). 
 

 
 

Obr. 2.2.2a – Deska plošného spoje osazena komponenty  
 

Prvky vhodně propojíme vodivými cestami a utvoříme tak síť vodivých cest, která bude následně 
použita při tvorbě reálné desky (obr. 2.2.2b a obr. 2.2.2c).  
Při tvorbě vodivých cest na desce využijeme oboustranné foto-citlivé desky plošného spoje, a to i z 
důvodu estetických, neboť jedné strany desky využijeme mimo jiné k popisům jednotlivých pinů, 
vstupů a výstupů. 
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Obr. 2.2.2b – Pohled na desku plošného spoje ze strany součástek 
 

 
 

Obr.2.2.2c – Pohled na desku plošného spoje ze strany pájení 
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Postup návrhu desky plošného spoje pro elektronický předřadník: 
 

• Návrh plošného spoje v programu EAGLE 4.16 
• Potisk návrhu na speciální folii a připevnění na kuprexitovou desku 
• Ozáření UV světlem 
• Vyvolání a vyleptání desky plošného spoje 
• Úprava desky plošného spoje 
• Osazení komponenty 
• Oživení desky plošného spoje 

 
 
Deska osazena reálnými komponenty je zobrazena na obr. 2.2.2d. 
 

 
 

Obr. 2.2.2d – Deska plošného spoje osazená komponenty 
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3. Praktické měření na elektronickém předřadníku 

 
Po praktické realizaci desky plošného spoje EP jsme si ověřili jeho funkčnost na lineárním zářivkovém 
zařízení typu Narva TL8 30W/90cm – barva bílá. 
 
Osciloskopem byly snímány průběhy, které je možné porovnat s teoretickými předpoklady uvedenými 
v datasheetech pro řídící obvod IR2167 (viz. Literatura: 14 - PFC BALLAST CONTROL IC a 15 - 
Universal Input Linear Fluorescent Balast using the IR2167). 
 
V rámci srovnání výsledků měření byl daný vzorek elektronického předřadníku s PFC porovnán 
s klasickým předřadníkem pro zářivkové zařízení se startérem, tlumivkou a kondenzátorem. Toto 
zařízení obsahovalo zářivku Osram řady TL8 o výkonu 18W/60cm – barva bílá. 
 
Při měření byl využit, mimo osciloskopu LeCroy, měřící přístroj Střídavý napájecí zdroj/analyzátor 
sítě (6813B), 1750 VA, 300 V, 13 A. 
 
Podle vzorců (4), (5), (7), (10) a za předpokladu volených hodnot součástek, byly výpočtem ověřeny 
velikosti frekvencí při předehřívaní, zapalování a při běhu, stejně tak byla vypočtena mrtvá doba τd.  
 
Předehřívací frekvence: 
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Mrtvá doba: 
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Frekvence běhu: 
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Vypočtené hodnoty frekvencí odpovídají teoretickým předpokladům fspouštěcí > fpředehřívací > fběhu > 
fzapalovací. Naměřená frekvence běhu dosahovala hodnoty 50 kHz, což rovněž odpovídá kontrolně 
vypočtené hodnotě. 
 

3.1. Porovnání EP s PFC a klasického startéru s tlumivkou a 
kondenzátorem 

 
Měření se provádělo na měřícím přístroji Střídavý napájecí zdroj/analyzátor sítě (6813B), 1750 VA, 
300 V, 13 A. 
 

 
 

Obr.3.1a – Blokové schéma zapojení pro měření na klasické zářivce bez elektronického předřadníku 
 
 
Od zářivkového zařízení, jako celku, by v ideálním případě bylo vyžadováno, aby průběh proudu 
kopíroval průběh napětí a nevnášel do napájecí sítě zpětné rušení vlivem vyšších harmonických.  
Na obrázku 3.1b je patrné, že proud se podobá spíše trojúhelníkovému průběhu a stejně tak je patrné i 
značné fázové posunutí proudu vzhledem k napětí. Na obr. 3.1c je zachyceno amplitudové proudové 
spektrum. Pro daný typ zapojení zářivky byl naměřen činitel výkonu λ  = 0,296. 
 
Po připojení kodenzátoru k startéru a tlumivce se výrazně zvýší činitel výkonu celého zařízení, a to až 
na hodnotu λ = 0,829. Průběh proudu již není trojúhelníkového tvaru, ale začíná se podobat 
zkreslenému sinusovému průběhu a fázový posun rovněž není tak velký jako u předchozího zapojení 
(obr. 3.1d). Tímto se snížila i amplituda harmonických proudu v obvodu (obr. 3.1e). 
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Obr. 3.1b – Napětí (horní průběh) a proud (spodní průběh) zářivkovým zařízením při použití startéru a 

tlumivky 
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Obr. 3.1c – Amplitudové proudové spektrum pro zářivkové zařízení se startérem a tlumivkou 
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Obr. 3.1d – Napětí (horní průběh) a proud (spodní průběh) zářivkovým zařízením při použití startéru, 

tlumivky a kondenzátoru 
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Obr. 3.1e – Amplitudové proudové spektrum pro zářivkové zařízení se startérem, tlumivkou a 
kondenzátorem 
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Při použití elektronického předřadníku s PFC je možno vidět, že průběh proudu se značně podobá 
sinusovému průběhu a fázový posuv není patrný (obr. 3.1g).  
Činitel výkonu dosahuje hodnoty λ = 0,986. Hodnota celkového harmonického zkreslení proudu je 
THDI  = 13,5 %, což odpovídá teoretickým předpokladům pro elektronické předřadníky s PFC. 

 
 

Obr.3.1f - Blokové schéma zapojení pro měření na zářivkovém zařízení s elektronickým předřadníkem 
s PFC 

 

 
 

Obr. 3.1g – Napětí (horní průběh) a proud (spodní průběh) zářivkovým zařízením při použití 
elektronického předřadníku s PFC 
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Obr. 3.1h – Detailní pohled na průběh napětí (horní průběh) a proudu (spodní průběh) zářivkovým 
zařízením při použití elektronického předřadníku s PFC 
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Obr. 3.1ch – Amplitudové proudové spektrum pro zářivkové zařízení s elektronickým předřadníkem s 

PFC 
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Výsledky porovnávajícího měření na jednotlivých typech předřadníků si je možné prohlédnout 
v následující tabulce: 
  

Činitel 
výkonu 

Celkové harmonické zkreslení 
proudu 

Fázový 
posun Typ předřadníku 

λλλλ  [-] THD I [%] [ °°°°] 
Startér + tlumivka 0,296 13,1 75 
Startér + tlumivka + kondenzátor 0,829 39 18 
Elektronický p ředřadník s PFC 0,986 13,5 0 až 2 

 
Tab. 3.1 – Tabulka porovnání předřadníků 

 

3.2. Další naměřené průběhy na elektronickém předřadníku s PFC 

 
Na obrázku 3.2a je vidět průběh napětí a proudu na zářivkovém zařízení v průběhu startu 
elektronického předřadníku s PFC. Na začátku je vidět předehřívací napětí, které se při přechodu do 
zapalovacího režimu značně zvýší na zapalovací napětí a po zapálení a přechodu do režimu běhu se 
ustálí na napětí při normálním chodu.  
 

 
 

Obr. 3.2a – Průběh napětí a proudu na zářivkovém zařízení při startu elektronického předřadníku 
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Obr. 3.2b – Průběh napětí na pinech CPH (C1), RPH (C2) a RUN (C3) řídícího obvodu IR2167 
 

 
Průběhy napětí při startu na pinech CPH, RPH a RUN řídícího obvodu IR2167 odpovídají teoretickým 
předpokladům (obr. 3.2b). Ve chvíli spuštění EP začíná napětí na pinu CPH (sledování doby 
jednotlivých režimů) narůstat z nulové hodnoty, začíná předehřívací režim. Napětí na pinu RUN má 
při spuštění hodnotu 2V. Ve chvíli, kdy napětí na CPH dosáhne hodnoty 4,0V (začátek zapalovacího 
režimu), začne na pinu RPH (podává informaci o zapalovacím procesu) narůstat napětí. Hodnota 
napětí na CPH roste až nad úroveň 5,1V, což je hranice pro normální režim běhu. Ve chvíli, kdy je 
tato napěťová hranice překročena, napětí na pinu RUN padá na nulovou hodnotu. 
 
Obrázek 3.2c ukazuje průběh při normálním běhu na pinech CS, CT a LO řídícího obvodu IR2167. 
Sestupná hrana průběhu napětí na CT pinu podává informaci o velikosti mrtvé doby mezi spínáním 
MOSFET tranzistorů v polomůstku. Průběh odpovídá teoretickým předpokladům z obrázku 2.1.3.5j – 
Časový diagram sekce kontroly zátěže při normálním provozu a podmínkách (viz. kapitola: 2.1.3.5. 
Chybové režimy). 
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Obr. 3.2c – Průběh napětí na pinech CS (C1), CT (C3) a LO (C4) řídícího obvodu IR2167 
 

 
 

Obr. 3.2d – Blokové schéma pro měření na PFC_MOSFET tranzistoru, pro měření vstupního 
napájecího proudu a pro měření výstupního proudu a napětí elektronického předřadníku s PFC 
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Obr. 3.2e – Průběh napětí na PFC_MOSFET tranzistoru (horní průběh) a průběh vstupního napájecího 

proudu (spodní průběh) 
 

 
 

Obr. 3.2f – Průběh napětí a proudu na PFC_MOSFET tranzistoru (C1 a C2) a výřez z daného průběhu 
spínání tranzistoru (Z1 a Z2) 
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Obr. 3.2g – Průběh vstupního napájecího napětí (C1) a proudu (C3) pro EP 
 

 
 

Obr. 3.2h – Průběh vstupního napájecího napětí (C1) a proudu (C3) pro EP v detailu 
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Obr. 3.2ch – Průběh výstupního napětí (C1) a proudu (C2) na zářivkovém zařízení 
 

 
 

Obr. 3.2i – Průběh výstupního napětí (C1) a proudu (C2) na zářivkovém zařízení v detailu 
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Na obrázku 3.2e a 3.2f je možné vidět průběh napětí a proudu na spínaném MOSFET tranzistoru 
MPFC, který napomáhá vytvářet sinusový průběh proudu. Informaci o proudu podává sekundární 
vinutí transformátoru LPFC a vyhodnocuje ji pin ZX řídícího obvodu IR2167. Řídící pulzy, pro PFC 
tranzistor, jsou pak vysílány přes pin PFC. 
 
Vstupní proud je, díky správné funkci obvodové části PFC, sinusového průběhu a je ve fázi 
s napájecím napětím (obr. 3.2g a obr. 3.2h). 
 
 
Při kontrolním měření se občasně vyskytly problémy s rozsvícením zářivkového zařízení. Tento 
problém mohl být způsoben většími rozměry desky a nevhodným uspořádáním některých součástek. 
Ty byly umístěny daleko od řídícího obvodu, vlivem vměstnání snímacích bodů na desku plošného 
spoje. Pokud by byl předřadník tvořen čistě pro uživatelské využití a nebylo by zapotřebí snímacích 
bodů, pravděpodobně by se daný problém s rozsvícením vyřešil. Nejlepším řešení se pak jeví použití 
SMD součástek, kdy by se deska výrazně zmenšila, jednotlivé prvky by mohly být umístěny i pod 
paticí řídícího obvodu a přiblížila by se tak profesionálně vyrobeným elektronickým předřadníkům.  
Svoji roli mohlo sehrát i nevhodné spouštění elektronického předřadníku s PFC, na nějž mohla 
negativně reagovat vnitřní ochrana integrovaného obvodu IR2167. 
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Závěr  

 
V rámci této diplomové práce byl řešen návrh a praktická realizace reálného elektronického 
předřadníku pro zářivkové zařízení s řídícím integrovaným obvodem IR2167, který je určen pro 
speciální zářivková zařízení. 
 
Použitý řídící obvod IR2167 má ve své struktuře zabudováno mnoho ochranných funkcí, které desku 
elektronického předřadníku mají chránit před případným poškozením, respektive zničením. Tento 
obvod rovněž zajišťuje řízení dvojice MOSFET tranzistorů pro tvorbu výstupního napájecího napětí 
zářivkového zařízení o patřičné frekvenci běhu. Tato frekvence běhu se dá, stejně jako předehřívací a 
zapalovací frekvence, nastavit vnějšími pasivními součástkami a záleží pak na výrobci, jakou 
frekvenci si při výrobě zvolí. Další z funkcí IR2167 je snímání vstupního proudu sekundarním vinutím 
LPFC transformátoru, vyhodnocování jeho změn a z nich následné řízení MOSFET tranzistoru 
v obvodu PFC, které provádí korekci zkreslení napájecího proudu, zajišťuje nulový fázový posun mezi 
průběhem proudu a napětí a zajišťuje nižší rušení napájecí sítě. 
 
Deska plošného spoje předřadníku byla vytvořena s ohledem na možné využití pro laboratorní účely, 
proto byla osazena snímacími body, pro snadnější připojení sond osciloskopu. Rovněž byl brán ohled 
na přehlednost a uspořádání jednotlivých komponent použitých při realizaci. Každý pin integrovaného 
řídícího obvodu je přímo na desce označen a je tak možné rychle se zorientovat a měřit potřebné 
údaje. 
 
Při výrobě reálného vzorku elektronického předřadníku s PFC byly využity standardní běžně dostupné 
součástky. Pokud by bylo potřeba docílit menších rozměrů desky plošného spoje a chtěli bychom 
dosáhnout profesionálnějšího vzezření, je možno využít SMD součástek.  
Při výrobě bylo zapotřebí zkonstruovat dva transformátory. Ty byly namotávány ručně za použití 
doporučených a dostupných velikostí a tvarů feritových jader, koster pro transformátory daného tvaru 
a za použití třech paralelně namotávaných smaltovaných drátů, pro potřebnou proudovou zatížitelnost.  
 
Funkce elektronického předřadníku s PFC byla testována a výsledky odpovídají teoretickým 
předpokladům pro daný typ zapojení. Výsledky a naměřené průběhy jsou součástí této diplomové 
práce (viz. kapitola 3. Praktické měření na elektronickém předřadníku). 
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