SVETELNÉ ZDROJE

Zdroje svetla, ktoré sa používajú v domácnostiach, sa rozlišujú:
1. žiarovky
2. žiarivky
3. výbojky

Žiarovky: sú zdroje svetla, kde svetlo vzniká rozžeravením kovového vlákna elektrickým prúdom.
Bežné žiarovky sa vyrábajú pre napätie 120, 125, 130, 220, 225, 230, 240 V s príkonom
 25, 40, 60, 75, 100, 150, 200, 300, 500 a 1000 W. Pätice sa označujú písmenom E (Edison) a
 podľa priemeru závitu sú E14 - malý závit priemeru 14mm (mignon), E27 - stredný závit (normál), E40- veľký závit (goliáš).

Žiarovky majú malú účinnosť. Z privedenej energie sa na svetlo premení len asi 8%
. Životnosť žiarovky norma stanovuje na 1000 hodín. Čiastočným vylepšením sú halogénové žiarovky,
 ktoré majú vyšší merný výkon, menšie rozmery, lepšie farebné podanie, ale aj vyššiu cenu.

Žiarivky: sú v podstate nízkotlakové výbojky tvaru rúrok, ktoré majú na vnútornej strane vrstvu fluoroscenčných látok,
 zdrojom svetla je elektrický výboj vznikajúci medzi elektródami prechodom striedavého prúdu ortuťovým prostredím.
 Farbu svetla žiariviek možno upravovať vhodne volenou fluorescenčnou vrstvou.
 Na rozsvietenie žiariviek sa používa tlmivka a štartér. Žiarivka z hľadiska energetickej bilancie je v porovnaní
 so žiarovkou výhodnejšia. Životnosť žiariviek je asi 7500 hodín a účinnosť je asi 25%.

Výbojky: sú najhospodárnejšie, majú vysokú životnosť, ale sú neoperatívne (trvá určitý čas, 
až sa po zapnutí plne rozžiaria), majú pomerne zlé farebné podanie, potrebujú zložité predradné zariadenia
 a sú aj cenovo náročnejšie. Podľa plynovej náplne rozoznávame výbojky ortuťové, halogenidové, sodíkové xenónové a podobne.

Inovačné trendy možno charakterizovať
-existenciou kompaktných žiariviek s elektronickými predradníkmi.
-existenciou minisport-žiaroviek. Sú to halogénové žiarovky
 minimálnych rozmerov 20- 50 W, uložené v sklenených reflektoroch.

Uvedené typy svetelných zdrojov umožňujú smerové osvetlenie s veľmi vysokou účinnosťou, 
s minimálnymi nárokmi na rozmery svietidla a nízkymi investičnými nákladmi.

Zdroje elektrického prúdu nízkeho napätia

Medzi zdroje el. prúdu nízkeho napätia sa zaraďujú predovšetkým galvanické články a akumulátory. 
Galvanické články sú zdrojmi malého jednosmerného napätia. Galvanický článok sa skladá z 2 elektród,
 ktoré sú ponorené v elektrolyte. Zápornú elektródu tvorí zinok (katóda), 
kladnú uhlíková tyčinka alebo platnička. Elektrolytom je chlorid amónny (salmiak).
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Xenoxova výbojka


file_1.wmf



