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24A) Elektrické zdroje sv tla
- druhy zdroj
- typy svítidel
- základní sv telné veli iny
- použití sv tel

Žárovka - základním prvkem žárovky je žhavící vlákno z odporového žáruvzdorného materiálu (wolfram).
Vlákno je umíst no v ochranné atmosfé e (d íve vakuum), aby se vlákno opalovalo co nejmén . P i pr chodu
elektrického proudu se vlákno Jouleovým teplem zah ívá Q=R.I.t na teplotu 3500°C. Ochranná atmosféra se
skládá z tzv. žárovkového plynu, což je vlastn sm s dusíku s dalšími neutrálními plyny, které chrání vlákno
proti p epálení. Žárovka v pr b hu provozu stárne odpa ováním kovu z vlákna, které se neustále zeslabuje a
vypa ené kovy se usazují na st nách ba ky (ba ka erná a tím klesá svítivost žárovky).
Halogenová žárovka - pro zvýšení ú innosti a životnosti byla vyvinuta tzv. halogenová žárovka, jejíž plynová
atmosféra je obohacena halogenovými plyny, které umož ují v tší teplotu žhavení vlákna a zpomalují rychlost
odpa ování kovu z vlákna. Nej ast jší halový prvek je jód. Tyto žárovky mají menší rozm ry, v tší životnost a
sv telný výkon. Odpa ený kov se neusazuje na st nách ba ky, ale zp t na zchladlé vlákno. Nevýhodou je
vyšší citlivost na mastné kyseliny, jako je nap . pot vn ba ky.
žárovky se d li podle patice:
- s bajonetovou paticí
- s edisonovým závitem E33, E22
Zá ivka - je nízkotlaká svítící trubice pln ná rtu ovými parami, v nichž se m ní ultrafialové sv tlo na vrstv
luminoforu na viditelné sv tlo. Luminoforem je pokryta vnit ní st na trubice, která je vyrobena ze skla.
Kondenzátor C1 se používá pro zlepšení ú inku.
princip - po p ipojení na nap tí nevzniká hned výboj mezi elektrodami, ale proud prote e až na startér, kde
vznikne doutnavý výboj. V tomto okamžiku prochází elektrodami jen malý proud, který je zah ívá a páry kolem
nich se ionizují. Ve startéru zatím doutnavý výboj zah eje bimetal, ten se prohne a spojí kontakty, takže dále
se chová jako nap tí. Bimetal ve startéru mezitím schladl. V okamžiku, kdy startér rozpojí kontakty, vznikne
mezi hlavními elektrodami výboj.
Zá ivka svítí bílým poblikávajícím sv tlem, proto se nehodí ji používat v dílnách s to ivými stroji, protože
dochází k tzv. stroboskopickému efektu a to ící se stroj vypadá jako vypnutý. V takových p ípadech mohou
vznikat r zné úrazy. Životnost zá ivky je asi 8000 hodin.
Výbojka - je složena z vnejší ba ky a vni ní ba ky (ho áku). Mezi t mito ba kami je vakuum (kv li tepelným
ztrátám). Ho ák je z k emenného skla v n mž jsou uloženy hlavní a pomocná elektroda. V sérii s pomocnou
elektrodou je zapojen rezistor, který je uložen mimo ho ák. Uvnit ho áku je ur ité množství rtuti a argonu. Po
p ipojení vznikne mezi hlavní a pomocnou elektrodou doutnavý výboj, který vypa uje rtu do prost edí ho áku.
Je-li prostor mezi hlavními elektrodami dostate n nasycen vodivou rtutí, oblouk p esko í z pomocné
elektrody na hlavní elektrodu. Po zážehu vzroste nap tí na svorkách výbojky na 100-160V. Rozdíl mezi tímto
nap tím a napájecím nap tím vyrovnává tlumivka.
Rtu v ho áku stále p ibývá a asi po 5-ti minutách dosáhne výboj svého sv telného toku. Kondenzátor má
kompenza ní funkci. Luminofor m ní ultrafialové sv telné zá ení na namodralé viditelné sv tlo. Výbojka po
vypnutí nejde okamžit nahodit, musíte proto asi 5min. vy kat než ho ák úpln vyhasne. Životnost výbojky je
asi 2000 hodin.
Sodíkové výbojky - pracují na obdobném principu jako rtu ové, jen ho ák je ve tvaru U a je v n m ur ité
množství sodíku. Vydává žlutozelené sv tlo umož ující viditelnost v mlze, kou i a prašném prost edí. Sodík v
chladném prost edí vytvá í na vnit ní stran ho áku povlak. Ho ák je pln n neonem, sodík se odpa í a v
neonu p evede náboj. Jejich m rný sv telný výkon je 50-60LmW a životnost 3000 hodin, teplota 200°C
Obloukovky - jsou to zdroje sv tla, u nichž je zá ení vydáváno elektrickým obloukem. Ten m že ho et ve
vzduchu i bez n j (otev ený nebo uzav ený oblouk). Mají uhlíkové nebo wolframové elektrody. Používají se u
speciálních optických p ístroj (námo nictvo, vojenská technika). Velký jas, teplota 400°C, provozní nap tí
40-70V, odebíraný proud 100-1000A.
Nýní jsou nahrazovány vysokotlakými výbojkami.
Doutnavky - jsou to malé nízkotlaké výbojky, které mají ve sklen né ba ce uloženy dv elektrody proti sob .
Mezi nimi p i malém nap tí vzniká doutnavý výboj. Ba ka je pln na neonem nebo heliem. Používá se pouze
pro orienta ní osv tlení. Má malý sv telný výkon, kolem 5W, odebíraný proud 5-20mA, nap tí 230V,
elektrody jsou studene. Životnost 2000 hodin.
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Svítidla - jsou za ízení, jenž mají za úkol usm rnit sv telný tok dle požadavk . Jsou to vlastn dopl ující
výstroje ke zdroj m sv tla s nimiž tvo í jeden celek. Mají za úkol usm rnit sv telný tok sv tla, zabránit osln ní
a chránit zdroj sv tla p ed vlivem okolí.
Svítidla d líme:
a) p ímá

b) polop ímá

vyza ují nejmén
prostory)

90% sv telného toku do spodního poloprostoru (vysoké a tmavé

vyza ují 40-90% do spodního poloprostoru

c) smíšená
vyza ují 40-60% do spodního poloprostoru

d) polonep ímá

vyza ují 40-90% do horního prostoru

e) nep ímá

vyza uje více jak 90% do horního poloprostoru (netvo í stíny)

Základní sv telné veli iny:
sv telný tok
svítivost
I
jas
L
osv tlení
E
osvit
H

lumen - lm
kandela - cd
cd.m
lux - lx.s
luxsekunda - lx.s

Rychlost ší ení sv tla ve vakuu je 300 000 km/s.
Bílé denní sv tlo se skládá z tzv. spektrálních barev:

n

ervená
800

oranžová
700

žlutá
650
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zelená
600

modrá
500

fialová
400

