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1. WPROWADZENIE 

1.1. Elektryczne źródła światła 

Elektryczne źródła światła można podzielić na trzy kategorie w zależności od zasady 

działania: 

 inkandescencyjne (temperaturowe) w których wykorzystano zjawisko świece-

nia ciał stałych, podgrzanych prądem elektrycznym do odpowiednio wysokiej 

temperatury. Do tej grupy źródeł światła zalicza się między innymi żarówki i 

lampy łukowe, 

 luminescencyjne: 

 elektroluminescencyjne w których wykorzystano zjawiska świetlne to-

warzyszące przepływowi prądu elektrycznego w gazach. Do tej grupy 

źródeł światła należy zaliczyć lampy wyładowcze np. rtęciowe i sodowe, 

 fotoluminescencyjne w których wykorzystuje się przetwarzanie pro-

mieniowania w luminoforach, są to np. świetlówki, 

 mieszane które łączą jednocześnie w sobie cechy źródeł światła: temperaturo-

wych i luminescencyjnych. Do tej grupy należą lampy rtęciowo-żarowe i lampy 

łukowo-promienne. 

1.2. Charakterystyka poszczególnych źródeł światła 

1.2.1. Lampy żarowe 

Żarówki należą do najstarszych elektrycznych źródeł światła. Mimo, iż są mało wydajne i 

mogą być zastępowane wydajniejsze źródła światła ich popularność jest bardzo duża. Żarówki 

znajdują zastosowanie głównie w gospodarstwach domowych, przy oświetleniu niewielkich 

powierzchni, w oświetleniu dekoracyjnym (np. witryny sklepowe). Wytwarzanie światła w 

żarówce odbywa się na zasadzie podgrzewania żarnika wolframowego prądem elektrycznym 

do odpowiednio wysokiej temperatury tak, aby podgrzewany materiał zaczął emitować pro-

mieniowanie widzialne, czyli światło. Podstawowe elementy budowy żarówki pokazano na 

rysunku 1.1. 

Regulowanie strumienia świetlnego żarówek od poziomu znamionowego w dół może być 

realizowane bez ograniczeń i odbywa się poprzez zmniejszenie wartości napięcia 

zasilającego. Zmniejsza się przy tym temperatura pracy żarnika i temperatura barwowa 

światła oraz rośnie trwałość. Skuteczność świetlna obecnie wytwarzanych żarówek może 

dochodzić do 21 lm/W a trwałość do 2000 godzin. 
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Rys. 1.1. Budowa żarówki (1 – żarnik, 2 – bańka, 3 – podpórki molibdenowe, 

4 – rurka pompowa, 5 – talerzyk, 6 – trzonek, 7 – izolator, 8 – płytka kontaktowa, 

9 – perełka, 10 – wspornik szklany, 11 – doprowadniki prądu, 12 – spłaszcz, 

13 – gaz lub próżnia) 

1.2.2. Żarówki halogenowe 

Żarówki halogenowe różnią się od żarówek konwencjonalnych tym, że został w nich za-

stosowany tzw. regeneracyjny cykl halogenowy. Do gazu wypełniającego bańkę wprowadza 

się pierwiastki chemiczne z grupy halogenów (fluor, jod, brom). Halogeny łącząc się z wol-

framem tworzą związki chemiczne zwane halogenkami wolframu. Cykl halogenowy znacznie 

zwiększa trwałość żarówek. W praktyce temperatura pracy żarnika jest większa niż w żarów-

kach konwencjonalnych. Dzięki temu uzyskuje się zwiększoną skuteczność świetlną (o około 

25 %) a trwałość żarówki halogenowej przewyższa kilkakrotnie trwałość żarówki (od 2 do 4 

razy). 

Wyższa temperatura pracy żarnika powoduje przeniesienie maksimum promieniowania w 

kierunku fal krótszych. Oznacza to, że w widmie żarówek halogenowych pojawia się niewiel-

ka ilość promieniowania ultrafioletowego, które może wydostać się na zewnątrz przez stoso-

wane w tych żarówkach typowe szkło kwarcowe. Promieniowanie to może być szkodliwe dla 

zdrowia ludzkiego i oświetlanych przedmiotów. Obecnie bańki żarówek wykonywane są ze 

specjalnego szkła kwarcowego nie przepuszczającego promieniowania ultrafioletowego ozna-

czane zazwyczaj symbolem UV-STOP. 

 

1.2.3. Lampy fluorescencyjne 

Lampy fluorescencyjne (świetlówki) są najbardziej rozpowszechnioną grupą lamp wyła-

dowczych. Są one szeroko wykorzystywane w oświetlaniu wnętrz i oświetleniu zewnętrznym, 

zarówno w zastosowaniach profesjonalnych, jak również coraz częściej w domach mieszkal-

nych. Zasada działania lamp fluorescencyjnych opiera się na wyładowaniu elektrycznym w 

parach rtęci o niskim ciśnieniu. 
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Świetlówka występuje najczęściej w postaci szklanej rury z zatopionymi na obu jej koń-

cach elektrodami. Wnętrze rury wypełnione jest parami rtęci o niskim ciśnieniu oraz niewiel-

ką ilością gazu szlachetnego w celu regulacji łuku wyładowania i zapłonu lampy. Wnętrze 

rury pokryte jest luminoforem, który wzbudzony przez promieniowanie nadfioletowe pocho-

dzące z wyładowania emituje światło widzialne. Skład chemiczny luminoforu determinuje 

ilość, jakość i barwę emitowanego światła. 

 

Rys. 1.2. Zasada działania świetlówki 

Świetlówka w przeciwieństwie do żarówki posiada ujemną nieliniową charakterystykę 

napięciowo-prądową i nie może pracować w obwodzie elektrycznym bez użycia dodatkowego 

urządzenia (statecznika) służącego do ograniczenia prądu lampy oraz stabilizacji wyładowa-

nia. Oprócz statecznika do poprawnej pracy i zapłonu świetlówki potrzebny jest zapłonnik, 

który zapewnia podgrzanie elektrod i dostarcza niezbędnego impulsu napięciowego do zapło-

nu lampy. Oprócz klasycznych układów zapłonowych (statecznik indukcyjny + zapłonnik) 

istnieją również stateczniki elektroniczne wielkiej częstotliwości (HF). W porównaniu z 

układami klasycznymi stateczniki elektroniczne dają wiele korzyści takie jak: 

 mniejsze zużycie energii (do 25 %), 

 dłuższa trwałość lampy (do 50 %), 

 mniejsze wydzielanie ciepła; 

 możliwość płynnej regulacji strumienia świetlnego, 

 szybki zapłon świetlówki, 

 brak efektu stroboskopowego, 

 mniejsze zmęczenie oczu. 

Skuteczność świetlna standartowych świetlówek rurowych dochodzi do 104 lm/W a 

trwałość do 15000 godzin. 

Stosunkowo nową rodziną lamp fluorescencyjnych o wysokiej jakości i parametrach są 

świetlówki kompaktowe stworzone głównie jako bezpośredni zamiennik dla tradycyjnej 

żarówki. Świetlówki kompaktowe możemy podzielić na zintegrowane z układem zapłono-

wym, osadzone na trzonku tradycyjnej żarówki i niezintegrowane osadzone na trzonkach 

kołkowych. Pierwsze z nich to zupełnie nowa generacja źródeł światła. Została wprowadzona 

na rynek oświetleniowy na początku lat osiemdziesiątych i dokonała prawdziwej rewolucji w 

oświetleniu. W porównaniu z żarówkami świetlówki kompaktowe zużywają pięciokrotnie 

mniej energii elektrycznej czynnej, a ich średnia trwałość jest dziesięć razy większa. 
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Należy pamiętać, że świetlówki kompaktowe uzyskują pełny strumień świetlny parę mi-

nut po włączeniu. Lamp tego typu nie należy stosować w obwodach ze ściemniaczami światła, 

wyłącznikami elektronicznymi oraz fotokomórką. Może to spowodować uszkodzenie świe-

tlówki lub współpracującego urządzenia. W przypadku stosowania w instalacji dużej liczby 

lamp należy pamiętać o kompensacji pojemnościowej poszczególnych obwodów w celu 

poprawy współczynnika mocy, który dla świetlówek kompaktowych wynosi 0,50-0,65.  

 

1.2.4. Lampa indukcyjna 

Przełomem ostatnich lat w rozwoju źródeł światła jest bezelektrodowa indukcyjna lampa 

fluorescencyjna QL o kształcie zbliżonym do żarówki. Indukcyjne źródło światła pozbawione 

jest elementów warunkujących czas życia źródeł temperaturowych (skrętka żarnika) jak rów-

nież wyładowczych (elektrody). 

Działanie lampy indukcyjnej QL opiera się na dwóch dobrze znanych zasadach: indukcji 

elektromagnetycznej w naczyniu wyładowczym lampy oraz promieniowaniu wyładowania w 

parach rtęci o niskim ciśnieniu. Lampa jest pokryta wewnątrz luminoforem wąskopasmowym, 

który wzbudzony przez promieniowanie nadfioletowe pochodzące z wyładowania emituje 

światło. 

 

Rys. 1.3. Lampa indukcyjna QL 

Źródło indukcyjne QL cechuje ultradługa trwałość świecenia (60000 h – kilkakrotnie 

większa od trwałości innych nowoczesnych źródeł światła) oraz mała wrażliwość na zmiany 

napięcia sieciowego. Z uwagi na niewielkie wymiary lampę indukcyjną możemy zaliczyć do 

kompaktowych lamp fluorescencyjnych. Najważniejszymi zaletami lamp indukcyjnych są: 

 długa żywotność (do 60000 godz.), 

 niska temperatura pracy komponentów, 

 duża niezawodność, 

 brak efektu stroboskopowego, 

 strumień świetlny niezależny od napięcia zasilania, 

 natychmiastowy zapłon, 

 szybkie uzyskanie pełnego strumienia światła (>80% w 10 sekund). 
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1.2.5. Wysokoprężne lampy rtęciowe 

Historycznie najstarsze i w dalszym ciągu popularne lampy rtęciowe są typowym przed-

stawicielem lamp wyładowczych. Mimo coraz większej konkurencji lamp sodowych są one, 

zwłaszcza w udoskonalonej wersji z poprawioną barwą światła, powszechnie stosowane w 

oświetleniu ulicznym i przemysłowym. Ich prostota budowy, niezawodność w eksploatacji 

oraz poprawiona trwałość powodują, że lampy te w dalszym ciągu stosowane będą w oświe-

tleniu zewnętrznym, choć nie zachowają dominującej pozycji. Budowa lampy rtęciowej 

przedstawiona jest na rys. 1.4. 

 

Rys. 1.4. Budowa lampy rtęciowej (1 – rura wyładowcza ze szkła kwarcowego,  

2 – elektrody główne, 3 – elektrody pomocnicze, 4 – opornik zapłonowy,  

5 – konstrukcja wsporcza, 6 – bańka ze szkła twardego, 7 – warstwa luminoforu, 8 – 

trzonek z gwintem) 

W przypadku lampy rtęciowej tylko część energii (ok. 10 %) zamieniana jest na promie-

niowanie widzialne. Pozostała część energii zamieniana jest na ciepło i promieniowanie ultra-

fioletowe. Aby wykorzystać promieniowanie UV zastosowany został w lampie rtęciowej 

luminofor. Ponieważ barwa światła emitowanego przez lampę rtęciową składa się z koloru 

niebieskiego i żółtego, to ogólnym wrażeniem dla obserwatora jest kolor zielony. Aby zbliżyć 

barwę lampy do światła białego zastosowano luminofor przetwarzający promieniowanie UV 

na światło o barwie czerwonej i sumaryczne wrażenie barwy lampy z luminoforem jest zbli-

żone do światła białego. Trwałość lamp rtęciowych wynosi obecnie około 20000 godzin a 

skuteczność świetlna do 60 lm/W. 
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1.2.6. Lampy rtęciowo-żarowe 

Odmianą lampy rtęciowej stosowaną powszechnie jako zamiennik lamp żarowych jest 

lampa rtęciowo-żarowa. Nie wymaga ona stosowania statecznika w układzie zasilania. Sku-

teczność świetlna tych lamp nie przekracza 30 lm/W. Również trwałość tych lamp jest limi-

towana trwałością skrętki i wynosi średnio 60% trwałości lamp rtęciowych. Pomimo ich 

ujemnych cech w stosunku do lamp rtęciowych, lampy rtęciowo-żarowe są często stosowane 

w przypadku wysokich kosztów wymiany instalacji. Konstrukcja lampy przedstawiona jest na 

rys. 1.5. 

 
Rys. 1.5. Budowa lampy żarowo- rtęciowej (1- doprowadzenia prądu, 

2,6 – oporniki elektrod zapłonowych, 3,8 – elektrody zapłonowe, 4 – elektrody główne, 

5 – jarznik, 7 – żarnik, 9 – podpórki żarnika, 10 – bańka ze szkła twardego, 11 – 

luminofor) 

 

Lampy rtęciowe są tanim i popularnym źródłem światła do oświetlenia ulicznego i prze-

mysłowego, zaś barwa światła emitowanego przez te lampy jest szczególnie wykorzystywana 

przy projektowaniu oświetlenia obiektów zieleni, takich jak parki, skwery lub ogrody. 

 

1.2.7. Wysokoprężne lampy sodowe 

Badania kosmiczne, a zwłaszcza problem ochrony termicznej powierzchni obiektów 

wchodzących w atmosferę zaowocowały wytworzeniem nowego materiału – polikrystaliczne-

go tlenku aluminium. Materiał ten umożliwił praktyczną realizację wysokoprężnego wyłado-

wania w parach sodu, gdyż jest odporny na działanie agresywnych chemicznie par sodu w 

wysokiej temperaturze oraz prawie przezroczysty dla światła widzialnego. Ponieważ daje się 

uformować w kształt rurki, został wykorzystany do skonstruowania jarznika wysokoprężnej 
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lampy sodowej, której skuteczność świetlna sięga 130 lm/W. Typową konstrukcję lampy 

sodowej przedstawiono na rys. 1.6. 

 

Rys. 2. 17. Budowa lampy sodowej (1 – jarznik, 2 – bańka zewnętrzna, 

3 – wsporniki, 4 – geter, 5 – nóżka szklana z przepustkami prądowymi, 

6 – trzonek z gwintem) 

Wysokoprężne lampy sodowe występują na ogół w dwóch wersjach konstrukcyjnych: z 

bańką rozpraszającą o kształcie elipsoidalnym oraz z bańką przezroczystą walcową. Istnieją 

również wersje konstrukcyjne w bańce z odbłyśnikiem oraz w bańce rurkowej dwustronnie 

trzonkowane.  

Stabilizacja wyładowania w lampie sodowej trwa dłużej niż w lampie rtęciowej i osiąga 

ona 80 % znamionowego strumienia świetlnego po około 2 minutach. Oprócz skuteczności 

świetlnej lamp sodowych zasadniczą ich zaletą jest ich trwałość, przeciętnie 20000 h, a w 

przypadku najnowszych lamp prawie 30000 godzin. 

 

1.2.8. Lampy sodowe wysokoprężne nowej generacji 

Ciśnienie w standardowej lampie sodowej wynosi ok. 0,1 MPa. Dalsze podniesienie ci-

śnienia par sodu w jarzniku ceramicznym było krokiem naprzód w jej udoskonaleniu i popra-

wiło zarówno barwę światła jak też jej skuteczność świetlną. W wyniku tego skuteczność 

świetlna lampy wzrosła ze 100 lm/W do 130 lm/W. Efektem dodatkowym zwiększenia ci-

śnienia było zmniejszenie rozpylania elektrod i ciemnienie końców jarznika przez osadzający 

się na ściankach wolfram a co za tym idzie zwiększenie trwałości o około 40 %. 
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1.2.9. Lampy metalohalogenkowe 

Dodatki halogenków metali do wyładowania w parach rtęci bardzo wzbogacają widmo 

promieniowania, a tym samym znacznie poprawiają barwę emitowanego światła, jak również 

skuteczność świetlną wyładowania. Lampy te pod względem konstrukcyjnym są zbliżone do 

obu typów omówionych powyżej. Również układ pracy jest taki, jak lampy sodowej lub rtę-

ciowej. Lampy metalohalogenkowe występują w typoszeregu mocy od 35W do 3500W. Sto-

sowane obecnie powszechnie halogenki metali to jodki sodu, indu, talu, skandu i cyny.  

Lampy metalohalogenkowe są niezmiernie atrakcyjne dla realizacji zadań oświetlenio-

wych przede wszystkim z punktu widzenia barwy światła i współczynnika oddawania barw. 

Również ich skuteczność świetlna sięgająca 112 lm/W stawia je w grupie źródeł światła 

uznawanych za energooszczędne. Trwałość tych lamp ze względu na różnorodność typów jest 

bardzo zróżnicowana i wynosi od 3.000 do 20.000 h. 

 

1.2.10.  Lampy sodowe niskoprężne 

Optymalny stan wyładowania niskoprężnego w sodzie uzyskuje się przy temperaturze 

najchłodniejszego punktu bańki wyładowczej rzędu 260°C przy ciśnieniu pary nasyconej sodu 

około 0,7 Pa. W tym stanie wyładowania sód promieniuje głównie światło w dwóch liniach 

widmowych o długości fali 589 i 589,6 nm. Taki skład widmowy promieniowania oraz fakt, 

że aż 35,5% mocy jest promieniowane w zakresie widzialnym powoduje, że osiągane dziś 

skuteczności świetlne tych źródeł dochodzą do 200 lm/W. 

Dla najważniejszych zalet niskoprężnych lamp sodowych należą: 

 trwałość rzędu 12000 godzin, 

 pomijany wpływ temperatury zewnętrznej na pracę lampy, 

 niewielki wpływ zmian napięcia na strumień świetlny. 

 

2. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA 

Celem ćwiczenia jest poznanie rodzajów, budowy, zbadanie podstawowych parametrów 

elektrycznych i świetlnych źródeł światła oraz porównanie ich zalet i wad. W ćwiczeniu ba-

dane są podstawowe typy elektrycznych źródeł światła stosowanych obecnie w oświetleniu 

mieszkaniowym, przemysłowym, obiektów użyteczności publicznej oraz terenów otwartych. 

3. PROGRAM ĆWICZENIA 

3.1. Opis stanowiska 

Stanowisko laboratoryjne przeznaczone do eksploatacyjnych badań elektrycznych źródeł 

światła składa się z dwóch zasadniczych elementów: szafy (komory) ciemniowej, w której 

bada się źródła światła (rys 3.1.) oraz pulpitu z zainstalowanym osprzętem do źródeł światła 

(rys 3.2.). 
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Rys. 3.1. Budowa szafy ciemniowej (1 - prowadnice oprawki źródła światła, 

2- przewód zasilający, 3 - gniazda przyłączeniowe, 4 - przewód luksomierza, 

5 - głowica fotometryczna luksomierza, 6 - podziałka na prowadnicy głowicy 

fotometrycznej, 7 - prowadnica głowicy fotometrycznej luksomierza; 8 - badane źródło 

światła) 

 

Rys. 3.2. Budowa pulpitu z osprzętem (T - transformator; Te - transformator 

elektroniczny, Z –zapłonnik, Dł – dławik, C - kondensator do poprawy cosφ, 

W - wyłącznik kondensatora, Uz - układ zapłonowy, 1-5 numeracja poszczególnych 

segmentów stanowiska) 
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1. Segment do badania: 

 żarówek, 

 żarówek halogenowych na napięcie sieciowe, 

 świetlówek kompaktowych zintegrowanych, 

 lamp żarowo- rtęciowych, 

 lampy indukcyjnej. 

2. Segment do badania żarówek halogenowych niskonapięciowych: 

 z transformatorem konwencjonalnym, 

 z przetwornicą elektroniczą. 

3. Segment do badania świetlówek rurowych i niezintegrowanych: 

 w układzie konwencjonalnym, 

 ze statecznikiem elektronicznym, 

4. Segment do badania lamp rtęciowych. 

5. Segment do badania lamp sodowych i metalohalogenkowych. 

3.2. Przebieg ćwiczenia 

3.2.1. Badanie żarówek 

Zestawić na segmencie nr 1 układ pomiarowy zgodnie ze schematem przedstawi onym na 

rysunku 3.3. 

V

A

V LATR

230 V

50 Hz

W
*

*

 

Rys. 3.3. Schemat układu do badania żarówek 

Badania wpływu napięcia zasilającego przeprowadzić w następujący sposób:  

 umieścić wskazaną przez prowadzącego żarówkę w szafie ciemniowej, 

 ustawić głowicę fotometryczną luksomierza w skrajnym dolnym położeniu 

(około 150 cm od  osi źródła światła), 

 Zmieniając napięcie zasilające od 250 do 0 V (co 20 V) wykonać pomiary 

wszystkich wielkości elektrycznych i zestawić w tabeli. 

Uwaga: nie przetrzymywać długo napięcia wyższego od znamionowego na źródle 

światła ! 
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Typ i parametry znamionowe źródła 

światła:........................................................................ 

Pomiary Obliczenia 

Lp. U I P E E/P %100
nU

U
 %100

nP

P
 %100

nE

E
 

- V A W lx lx/W % % % 

         

Sporządzić wykresy funkcji: E = f(U), P = f(U), E/P=f(U). 

3.2.2. Badanie żarówek halogenowych 

I. Badanie żarówek halogenowych w układzie konwencjonalnym 

Zestawić na segmencie nr 2 układ pomiarowy zgodnie ze schematem przedstawi onym na 

rysunku 3.4. 

V V LATR

230 V

50 Hz

A W A
*

* W
*

*

 

Rys. 3.4. Schemat układu do badania żarówek halogenowych w układzie 

konwencjonalnym 

Postępować analogicznie jak w punkcie 3.2.1. 

Wyniki zamieścić w tabeli. 

 

Typ i parametry znamionowe źródła świała:........................................................................ 

Pomiary Obliczenia 

Lp. U1 I1 P1 E U2 I2 P2 P1 P2 E/P1 
%100

nU

U
 %100

nP

P
 %100

nE

E
 

- V A W lx V A W W lx/W % % % 

             

Sporządzić wykresy funkcji: E = f(U1), P1 = f(U1), E/P1=f(U1). 

Uwaga: Żarówka halogenowa może rozgrzać się w czasie prasy do temperatury 600 ºC 

- niebezpieczeństwo poparzenia ! 
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II. Badanie żarówek halogenowych w układzie elektronicznym. 

Zestawić na segmencie nr 2 układ pomiarowy zgodnie ze schematem przedstawi onym na 

rysunku 3.5. 
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Rys. 3.5. Schemat układu do badania żarówek halogenowych w układzie 

elektronicznym 

Postępować analogicznie jak w punkcie 3.2.1. 

Typ i parametry znamionowe źródła świała:........................................................................ 

Pomiary Obliczenia 

Lp. U1 I1 P1 E U2 f2 E/P1 
%100

nU

U
 %100

nP

P
 %100

nE

E
 

- V A W lx V A lx/W % % % 

           

Sporządzić wykresy funkcji: E = f(U1), P1 = f(U1), E/P1=f(U1), f2=f(U1). 

 

3.2.3. Badanie świetlówek 

I. Badanie świetlówek rurowych w układzie konwencjonalnym 

Zestawić na segmencie nr 3 układ pomiarowy zgodnie ze schematem przedstawi onym na 

rysunku 3.6. 
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Rys. 3.6. Schemat układu do badania świetlówek w układzie konwencjonalnym 

a) Badanie wpływu napięcia zasilającego 
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Badania wpływu napięcia zasilającego przeprowadzić w następujący sposób:  

 umieścić wskazaną przez prowadzącego żarówkę w szafie ciemniowej, 

 ustawić głowicę fotometryczną luksomierza w skrajnym dolnym położeniu 

(około 150 cm od  osi źródła światła), 

 ustawić przełącznik Ł w pozycję „wył”, 

 zmieniając napięcie zasilające od 250 do 0 V (co 20 V) wykonać pomiary 

wszystkich wielkości elektrycznych i zestawić w tabeli, 

 zanotować napięcie zapłonu świetlówki, przy podwyższaniu napięcia 

zasilającego oraz napięcie gaśnięcia świetlówki, przy obniżaniu napięcia 

zasilającego. 

 

Typ i parametry znamionowe źródła świała:........................................................................ 

Pomiary Obliczenia 

Lp. U1 I1 P1 E U2 I2 P2 P1-P2 E/P1 
%100

nU

U
 %100

nP

P
 %100

nE

E
 cosφ 

- V A W lx V A W W lx/W % % % - 

              

Napięcie zapłonu:......................V 

Napięcie zgaśnięcia:..................V 

Sporządzić wykresy funkcji: E = f(U1), P1 = f(U1), E/P1=f(U1), cosφ=f(U1). 

b) Badanie wpływu kompensacji mocy biernej 

Badania wpływu napięcia zasilającego przeprowadzić w następującej kolejności:  

 ustawić na autotransformatorze napięcie znamionowe 230 V, 

 łącznikiem Ł włączyć kondensator kompensacyjny, 

 zanotować zmiany prądu I1 i mocy P1, obliczyć nowy cosφ całego obwodu. 

Typ i parametry znamionowe źródła świała:........................................................................ 

Przed kompensacją Po kompensacji 

I1 P1 U1 
cosφ= 

=P1/(U1*I1) 
I1 P1 U1 

cosφ= 

=P1/(U1*I1) 

A W V - A W V - 

        

c) Wyznaczanie charakterystyki natężenia oświetlenia w funkcji czasu (rozgrzewania się 

lampy) 
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Wyznaczanie charakterystyki rozgrzewania się lampy przeprowadzić w następujący spo-

sób:  

 ustawić znamionowe napięcie zasilania na autotransformatorze (230V), 

 włączyć napięcie zasilające jednocześnie uruchamiając stoper, 

 notować wartości natężenia oświetlenia (co 20 - 40 s) do czasu ustalenia się jego 

wartości (około 4 do 7 minut) i wyniki zestawić w tabeli. 

Typ i parametry znamionowe źródła świała:................. 

Pomiary 

Lp. E T 

- lx s 

   

Sporządzić wykres funkcji: E = f(T). 

 

II. Badanie świetlówek rurowych w układzie elektronicznym 

Uwaga: Statecznik elektroniczny generuje wysokie napięcie (do 1500V). Zachować 

szczególną ostrożność !  

- nie włączać obwodu nie zmontowanego całkowicie,  

- uważać, aby nie przerwać obwodu pod napięciem,  

- nie dokonywać zmian w obwodzie pod napięciem. 

Zestawić na segmencie nr 3 układ pomiarowy zgodnie ze schematem przedstawi onym na 

rysunku 3.7. 

230 V  

50 Hz 
ATR 

V 
Statecznik 

elektroniczny L Hz 

A W 

 

 

Rys. 3.7. Schemat układu do badania świetlówek w układzie elekronicznym 

a) Badanie wpływu napięcia zasilającego 

Postępować analogicznie jak w punkcie I. podpunkt a). 

Wyniki zestawić w poniższej tabeli. 
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Typ i parametry znamionowe źródła świała:........................................................................ 

Pomiary Obliczenia 

Lp. U1 I1 P1 E U2 f2 E/P1 
%100

nU

U
 %100

nP

P
 %100

nE

E
 

- V A W lx V A lx/W % % % 

           

Napięcie zapłonu:......................V 

Napięcie zgaśnięcia:..................V 

Sporządzić wykresy funkcji: E = f(U1), P1 = f(U1), E/P1=f(U1), f2=f(U1). 

b) Wyznaczanie charakterystyki natężenia oświetlenia w funkcji czasu (rozgrzewania się 

lampy) 

Badania przeprowadzić analogicznie jak w punkcie I. podpunkt c). 

III. Badanie świetlówek kompaktowych zintegrowanych 

Zestawić na segmencie nr 1 układ pomiarowy zgodnie ze schematem przedstawi onym na 

rysunku 3.8. 
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Rys. 3.8. Schemat układu do badania świetlówek kompaktowych zintegrowanych 

a) Badanie wpływu napięcia zasilającego. 

Badania przeprowadzić analogicznie jak w punkcie I. podpunkt a). 

Wyniki zestawić w poniższej tabeli 

Typ i parametry znamionowe źródła świała:........................................................................ 

Pomiary Obliczenia 

Lp. U I P E E/P %100
nU

U
 %100

nP

P
 %100

nE

E
 

- V A W lx lx/W % % % 

         

Napięcie zapłonu:......................V 

Napięcie zgaśnięcia:..................V 
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Sporządzić wykresy funkcji: E = f(U), P = f(U), E/P=f(U). 

b) Wyznaczanie charakterystyki natężenia oświetlenia w funkcji czasu (rozgrzewania się 

lampy) 

Badania przeprowadzić analogicznie jak w punkcie I. podpunkt c). 

Wyniki zestawić w poniższej tabeli 

Typ i parametry znamionowe źródła świała:................. 

Pomiary 

Lp. E T 

- lx s 

   

Sporządzić wykresy funkcji: E = f(T). 

 

3.2.4. Badanie lampy indukcyjnej 

Zestawić na segmencie nr 1 układ pomiarowy zgodnie ze schematem przedstawi onym na 

rysunku 3.9. 
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Rys. 3.9. Schemat układu do badania lampy indukcyjnej 

 

a) Badanie wpływu napięcia zasilającego. 

Badania przeprowadzić analogicznie jak w punkcie 3.2.3. I. podpunkt a). 

Wyniki zestawić w poniższej tabeli 

Typ i parametry znamionowe źródła świała:........................................................................ 

Pomiary Obliczenia 

Lp. U I P E E/P %100
nU

U
 %100

nP

P
 %100

nE

E
 

- V A W lx lx/W % % % 

         

Napięcie zapłonu:......................V 

Napięcie zgaśnięcia:..................V 



 

 19 

Sporządzić wykresy funkcji: E = f(U), P = f(U), E/P=f(U). 

b) Wyznaczanie charakterystyki natężenia oświetlenia w funkcji czasu (rozgrzewania się 

lampy) 

Badania przeprowadzić analogicznie jak w punkcie 3.2.3. I. podpunkt c). 

Wyniki zestawić w poniższej tabeli 

Typ i parametry znamionowe źródła świała:................. 

Pomiary 

Lp. E T 

- lx s 

   

Sporządzić wykresy funkcji: E = f(T). 

 

3.2.5. Badanie lamp rtęciowych 

Uwaga: 1. Lampy rtęciowe są lampami o wysokim ciśnieniu wewnętrznym ! Z lampą 

należy obchodzić się delikatnie, nie uderzać, nie wstrząsać, nie dotykać gorącej 

lampy chłodnymi przedmiotami ! 

2. Lampy rtęciowe posiadają wysoką luminancję i zawartość promieniowania 

nadfioletowego, nie patrzeć bezpośrednio na świecące lampy ! 

Zestawić na segmencie nr 4 układ pomiarowy zgodnie ze schematem przedstawi onym na 

rysunku 3.10. 
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Rys. 3.10. Schemat układu do badania lamp rtęciowych 

 

a) Badanie wpływu napięcia zasilającego. 

Badania przeprowadzić analogicznie jak w punkcie 3.2.3. I. podpunkt a). 

Wyniki zestawić w poniższej tabeli 
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Typ i parametry znamionowe źródła świała:........................................................................ 

Pomiary Obliczenia 

Lp. U1 I1 P1 E U2 I2 P2 P1-P2 E/P1 
%100

nU

U
 %100

nP

P
 %100

nE

E
 cosφ 

- V A W lx V A W W lx/W % % % - 

              

Napięcie zapłonu:......................V 

Napięcie zgaśnięcia:..................V 

Sporządzić wykresy funkcji: E = f(U1), P1 = f(U1), E/P1=f(U1), cosφ=f(U1). 

b) Badanie wpływu kompensacji mocy biernej 

Badania przeprowadzić analogicznie jak w punkcie 3.2.3. I. podpunkt b). 

Wyniki zestawić w poniższej tabeli 

Typ i parametry znamionowe źródła świała:........................................................................ 

Przed kompensacją Po kompensacji 

I1 P1 U1 
cosφ= 

=P1/(U1*I1) 
I1 P1 U1 

cosφ= 

=P1/(U1*I1) 

A W V - A W V - 

        

c) Wyznaczanie charakterystyki natężenia oświetlenia w funkcji czasu (rozgrzewania się 

lampy) 

Badania przeprowadzić analogicznie jak w punkcie 3.2.3. I. podpunkt c). 

Wyniki zestawić w poniższej tabeli 

Typ i parametry znamionowe źródła świała:................. 

Pomiary 

Lp. E T 

- lx s 

   

Sporządzić wykres funkcji: E = f(T). 

3.2.6. Badanie lampy żarowo-rtęciowej 

Zestawić na segmencie nr 1 układ pomiarowy zgodnie ze schematem przedstawi onym na 

rysunku 3.11. 
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Rys. 3.11. Schemat układu do badania lampy żarowo-rtęciowej 

a) Badanie wpływu napięcia zasilającego. 

Badania przeprowadzić analogicznie jak w punkcie 3.2.3. I. podpunkt a). 

Wyniki zestawić w poniższej tabeli 

Typ i parametry znamionowe źródła świała:........................................................................ 

Pomiary Obliczenia 

Lp. U I P E E/P %100
nU

U
 %100

nP

P
 %100

nE

E
 

- V A W lx lx/W % % % 

         

Napięcie zapłonu:......................V 

Napięcie zgaśnięcia:..................V 

Sporządzić wykresy funkcji: E = f(U), P = f(U), E/P=f(U). 

b) Wyznaczanie charakterystyki natężenia oświetlenia w funkcji czasu (rozgrzewania się 

lampy) 

Badania przeprowadzić analogicznie jak w punkcie 3.2.3. I. podpunkt c). 

Wyniki zestawić w poniższej tabeli 

Typ i parametry znamionowe źródła świała:................. 

Pomiary 

Lp. E T 

- lx s 

   

Sporządzić wykresy funkcji: E = f(T). 

3.2.7. Badanie lamp sodowych i metalohalogenkowych. 

Uwaga: Ukłąd zapłonowy generuje wysokie napięcie (do 5000V) ! Zachować szczególną 

ostrożność!  

- nie włączać obwodu nie zmontowanego całkowicie,  

- uważać, aby nie przerwać obwodu pod napięciem,  

- nie dokonywać zmian w obwodzie pod napięciem. 
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Zawsze stosować w obwodzie łącznik odłączający układ zapłonowy ! 

Uwaga: Lampa metalohalogenkowa może rozgrzać się w czasie prasy do temperatury 

600 Cº - niebezpieczeństwo poparzenia! 

Uwaga: 1. Lampy sodowe i metalohalogenkowe są lampami o wysokim ciśnieniu 

wewnętrznym. Z lampami należy obchodzić się delikatnie, nie uderzać, nie 

wstrząsać, nie dotykać gorącej lampy chłodnymi przedmiotami ! 

2. Lampy sodowe i metalohalogenkowe posiadają wysoką luminancję, nie 

patrzeć bezpośrednio na świecące lampy ! 

Zestawić na segmencie nr 5 układ pomiarowy zgodnie ze schematem przedstawi onym na 

rysunku 3.12. 
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Rys. 3.12. Schemat układu do badania lamp sodowych i metalohalogenkowych 

a) Badanie wpływu napięcia zasilającego 

Badania wpływu napięcia zasilającego przeprowadzić w następujący sposób:  

 umieścić wskazaną przez prowadzącego żarówkę w szafie ciemniowej, 

 ustawić głowicę fotometryczną luksomierza w skrajnym dolnym położeniu 

(około 150 cm od  osi źródła światła), 

 ustawić przełącznik Ł w pozycję „wył”, 

 Zapłon może nastąpić tylko przy położeniu łącznika ŁO w pozycji 1, 

 Natychmiast po zapłonie lampy łącznik ŁO przestawić w pozycję 2, 

 zmieniając napięcie zasilające od 250 do 0 V (co 20 V) wykonać pomiary 

wszystkich wielkości elektrycznych i zestawić w tabeli, 

 zanotować napięcie zapłonu świetlówki, przy podwyższaniu napięcia 

zasilającego oraz napięcie gaśnięcia świetlówki, przy obniżaniu napięcia 

zasilającego. 

Typ i parametry znamionowe źródła świała:........................................................................ 

Pomiary Obliczenia 

Lp. U1 I1 P1 E U2 I2 P2 
P1-

P2 
E/P1 U/Un*100% P/Pn*100% E/En*100% 

cosφ= 

=P1/(U1*I1) 

- V A W lx V A W W lx/W - - - - 

              

Napięcie zapłonu:......................V 

Napięcie zgaśnięcia:..................V 
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Sporządzić wykresy funkcji: E = f(U1), P1 = f(U1), E/P1=f(U1), cosφ=f(U1). 

b) Badanie wpływu kompensacji mocy biernej 

Badania wpływu napięcia zasilającego przeprowadzić w następującej kolejności:  

 ustawić na autotransformatorze napięcie znamionowe 230 V, 

 łącznikiem Ł włączyć kondensator kompensacyjny, 

 zanotować zmiany prądu I1 i mocy P1, obliczyć nowy cosφ całego obwodu. 

Wyniki zestawić w poniższej tabeli: 

Typ i parametry znamionowe źródła świała:........................................................................ 

Przed kompensacją Po kompensacji 

I1 P1 U1 
cosφ= 

=P1/(U1*I1) 
I1 P1 U1 

cosφ= 

=P1/(U1*I1) 

A W V - A W V - 

        

 

c) Zdejmowanie charakterystyki parametrów w funkcji czasu (rozgrzewania się lampy) 

Wyznaczanie charakterystyki rozgrzewania się lampy przeprowadzić w następujący spo-

sób:  

 ustawić znamionowe napięcie zasilania na autotransformatorze (230V), 

 włączyć napięcie zasilające jednocześnie uruchamiając stoper, 

 notować wartości natężenia oświetlenia (co 20 - 40 s) do czasu ustalenia się jego 

wartości (około 4 do 7 minut) i wyniki zestawić w tabeli. 

Typ i parametry znamionowe źródła świała:................. 

Pomiary Obliczenia 

Lp. T E U I P E/P 
cosφ= 

=P1/(U1*I1) 

- s lx V I W lx/W - 

        

Sporządzić wykresy funkcji: E = f(T). 

4. SPRAWOZDANIE STUDENCKIE 

1. Zamieścić schematy badanych układów pomiarowych. 

2. Wyniki pomiarów zestawić w tabelach. 

3. Sporządzić wykresy badanych zależności. 

4. Przeprowadzić analizę porównawczą badanych źródeł światła.  
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6. WYMAGANIA BHP 

Podczas wykonywania ćwiczeń w laboratorium Urządzeń Elektrycznych należy zacho-

wać szczególną ostrożność i stosować się do zaleceń prowadzącego oraz przepisów zawartych 

Instrukcji BHP Laboratorium Katedry Elektroenergetyki. 

Ponadto obowiązują szczególne wymagania związane z obsługą źródeł światła: 

 przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia zapoznać się z ostrzeżeniem 

umieszczonym na pulpicie z osprzętem źródeł światła. 

 Dokonać oględzin źródeł światła. Nie wolno podłączać źródła bez- lub z 

uszkodzoną bańką zewnętrzną.  

 Statecznik elektroniczny i układ zapłonowy do lamp sodowych i 

metalohalogenkowych generuje wysokie napięcie (odpowiednio: do 1500V i 

5000 V) 

 Zachować szczególną ostrożność!  

  - Nie włączać obwodu nie zmontowanego całkowicie,  

  - uważać, aby nie przerwać obwodu pod napięciem,  

  - nie dokonywać zmian w obwodzie pod napięciem. 

 Zawsze stosować w obwodzie lampy sodowej i metalohalogenkowej łącznik 

odcinający układ zapłonowy po zapłonie lampy. 

 Żarówka halogenowa i lampa metalohalogenkowa mogą rozgrzać się wczasie 

pracy do temperatury 600 Cº - niebezpieczeństwo poparzenia! 

 Lampy sodowe i metalohalogenkowe są lampami o wysokim ciśnieniu 

wewnętrznym. Z lampami należy obchodzić się delikatnie, nie uderzać, nie 

wstrząsać, nie dotykać gorącej lampy chłodnymi przedmiotami ! 

 Lampy sodowe i metalohalogenkowe posiadają wysoką luminancję, nie patrzeć 

bezpośrednio na świecące lampy ! 

 


