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Vplyv LED osvetlenia na sieť, kompenzácia siete,  

istenie osvetľovacích LED sústav 

Mgr. Roman DUBNIČKA, PhD., STU FEI v Bratislave 

ÚVOD 

Osvetľovacie systémy tvoria v súčasnosti významnú časť spotreby elektrickej 

energie. Medzi možností znižovania energetickej náročností osvetľovacích sústav patrí 

stmievanie.  Stmievanie je typ regulácie pomocou ktorej je možné regulovať svetelný tok 

svetelných zdrojov a svietidiel. Stmievanie umožňuje prispôsobenie osvetľovacej sústavy 

rôznym špecifickým požiadavkám a okolitým podmienkam  ako sú hustota premávky, 

dostupnosť denného svetla a podobne. Regulácia svetelného toku môže v závislosti od typu 

vplývať na elektrické parametre svietidiel medzi ktoré patrí aj účinník. LED svietidlá v 

posledných rokoch dominujú na trhu s osvetlením. Medzi ich najdôležitejšie výhody patrí 

dlhá životnosť, index podania farieb, vysoký merný výkon, veľký rozsah stmievania atď.. 

LED svietidlá pozostávajú z hlavného telesa v ktorom sú umiestnené LED svetelné zdroje 

spolu s optickým systémom a  predradníkom ktorý zabezpečuje napájanie LED svetelných 

zdrojov. Predradník v LED svietidlách predstavuje nelineárne zaťaženie. V prípade 

spotrebičov, ktoré predstavujú nelineárne zaťaženie a majú deformovaný prúd sa objavuje 

deformačný výkon D. V takomto prípade sa už nehovorí o účinníku cos(φ) ale o 

skutočnom účinníku PF (Power Factor). (obr.1) 

 

Obr. 1 Rozdiel medzi účinníkom cos(φ) a skutočným účinníkom PF 
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Návrh predradných prístrojov je pre výrobcov náročná úloha pri ktorej je potrebné vyriešiť 

mnoho problémov. V súčasnosti patrí medzi najčastejšie riešené problémy znižovanie 

harmonického skreslenia a korekcia skutočného účinníka (PFC). Predradníky bez korekcie 

účinníka majú neharmonický priebeh prúdu (obr. 2) vplyvom čoho môže dochádzať k 

interferencii s inými zariadeniami a zhoršeniu kvality elektrickej siete [1]. Príliš veľký 

obsah harmonických zložiek môže spôsobiť nefunkčnosť citlivých elektronických 

zariadení a taktiež môže poškodiť nechránené kompenzačné stanice.  

 

Obr. 2  Rozdiel medzi prúdom LED predradníka s korekciou účinníka (vpravo)  

a prúdom LED predradníka bez korekcie účinníka (vľavo) 

Elektrické zariadenia v Európe musia spĺňať požiadavky EN 61000-3-2 

"Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-2: Medze. Medze vyžarovania 

harmonických zložiek prúdu (zariadenia so vstupným fázovým prúdom ≤ 16 A)" [3].  

V EN 61000-3-2 sú elektrické zariadenia rozdelené do štyroch tried (A, B, C, D), pričom 

každá trieda má definované vlastné limitné hodnoty vyšších harmonických prúdov. 

Uvedená norma definuje hodnoty pre  jednotlivé harmonické (od 2 do 40). Osvetľovacie 

zariadenia s príkonom väčším ako 25W sú zaradené do triedy C. Osvetľovacie zariadenia s 

príkonom menším ako 25W  musia spĺňať požiadavky triedy D uvedené v druhom stĺpci 

tabuľky. Pri osvetľovacích zariadeniach s príkonom menším ako 25W taktiež nesmie 

presiahnuť hodnota tretej harmonickej zložky prúdu hodnotu 86% a piatej harmonickej 

zložky prúdu 61% základnej zložky prúdu [2]. Limity pre celkové harmonické skreslenie 

prúdu (THDi) nie sú v danej norme uvedené. Celkové harmonické skreslenie prúdu THDi 

(1) predstavuje pomer efektívnych hodnôt vyšších harmonických prúdov k efektívnej 

hodnote prúdu základnej harmonickej [3]. 

            (1) 
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Tab. 1 Limitné hodnoty vyšších harmonických prúdov trieda C (EN 61000-3-2).  

 

Tab. 2 Limitné hodnoty vyšších harmonických prúdov trieda D (EN 61000-3-2).  

 

2 KOREKCIA SKUTOČNÉHO ÚČINNÍKA (PFC) 

Korekcia skutočného účinníka LED predradníkov je odlišná od korekcie účinníka odberu 

ktorého charakteristika je sínusová. LED predradník má charakter nelineárnej záťaže, 

obsahuje vyššie harmonické a preto je pri ňom potrebné uvažovať aj deformačný výkon. 

Pre korekciu skutočného účinníka sa využívajú obvody s označením PFC (Power factor 

correction). V praxi sa používajú obvody s aktívnou a pasívnou korekciou skutočného 

účinníka. Pasívna korekcia je lacnejšia a je založená na použití Π a T dolno-priepustných 

filtrov ktoré sú schopné vzhľadom na ich nastavenú hraničnú frekvenciu optimálne 

zoslabiť vyššie harmonické zložky a priblížiť tak tvar krivky k sínusovému tvaru.  

              

Obr.3  Π (vpravo) a T (vľavo) dolno-priepustný filter pre pasívnu korekciu 
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Pasívna korekcia účinníka  sa využíva hlavne pri svietidlách s menším príkonom bez  možnosti 

regulácie svetelného toku. Aktívna korekcia je drahšia no na druhej strane efektívnejšia a je 

pomocou nej možné dosiahnuť hodnoty skutočného účinníka približne 0,98 a v niektorých 

prípadoch aj vyššie. Aktívna korekcia dokáže korigovať hodnoty  

v širšom výkonovom rozsahu  čo je vhodné najmä pri stmievaní. Bloková schéma predradníka 

pre LED svietidlá ktorý obsahuje obvod korekcie účinníka je znázornená na obrázku 4.  

 

Obr. 4 Bloková schéma LED predradníka s obvodom aktívnej korekcie účinníka 

LED predradníky taktiež môžu obsahovať rôzne ochrany ktoré nie sú uvedené v 

blokovej schéme. Medzi takéto ochrany patria najmä: ochrana proti prepätiu (OVP), 

ochrana proti podpätiu (UVP), nadprúdová ochrana (OCP), výkonová ochrana (OPP), 

ochrana proti preťaženiu (OLP), ochrana proti prehriatiu (OTP) a ochrana proti 

prevádzke bez záťaže (NLO).    

3 MERANIE ELEKTRICKÝCH PARAMETROV STMIEVATELNÝCH 
SVIETIDIEL 

Pre meranie boli zvolene tri svietidlá s rôznymi predradnými prístrojmi a príkonmi. 

Svietidlo 1 obsahuje predradník s menovitým príkonom 18 W, svietidlo 2 má predradník  s 

menovitým príkonom 35 W a svietidlo 3 ktoré má predradník s menovitým príkonom 

100W. Predradníky 1 a 2 majú pasívnu korekciu účinníka a deklarovaný skutočný účinník 

0,95, predradník 3 má aktívnu reguláciu účinníka a deklarovaný skutočný účinník > 0,96 

pri menovitom príkone. Zaťaženie LED predradníka v svietidle 1 je 44% menovitého 

príkonu, vo svietidle 2 je zaťaženie 85% menovitého príkonu. Zaťaženie predradníka vo 

svietidle 3 je 97% menovitého príkonu predradníka. Elektrické parametre boli merané v 

rozsahu stmievania 10 až 100% svetelného toku. Namerané hodnoty jednotlivých 

elektrických parametroch sú uvedené v tabuľkách a grafoch nižšie. Počas merania boli 

svietidlá napájané  stabilizovaným striedavým zdrojom s menovitým napätím 230 V a na 

každej úrovni stmievania boli vzorky stabilizované 15 minút. 
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Tab. 3 Namerané elektrické parametre pre svietidlo 1. 

Dimm [%] S [VA] P [W] Q [Var] PF [-] THDi [%]

10 - - - - -

20 6.32 1.60 6.12 0.250 16.56

30 7.40 2.43 6.98 0.328 21.06

40 7.99 3.14 7.35 0.390 21.57

50 8.55 3.91 7.61 0.456 18.49

60 8.95 4.58 7.68 0.513 15.86

70 9.46 5.52 7.67 0.584 13.91

80 9.85 6.43 7.59 0.654 12.15

90 10.56 7.25 7.43 0.693 10.81

100 10.90 8.04 7.35 0.737 10.09

Svietidlo 1

 

Tab. 3 Namerané elektrické parametre pre svietidlo 2. 

Dimm [%] S [VA] P [W] Q [Var] PF [-] THDi [%]

10 11.14 3.05 10.70 0.271 15.42

20 12.21 5.94 10.67 0.483 16.27

30 15.14 8.95 12.31 0.597 17.53

40 15.14 11.10 10.23 0.734 10.70

50 17.25 14.11 9.92 0.817 9.73

60 20.69 18.20 9.77 0.881 8.68

70 23.12 21.09 9.46 0.907 8.12

80 25.57 23.79 9.34 0.930 7.55

90 28.42 26.86 9.15 0.944 7.31

100 31.07 29.76 8.94 0.957 7.11

Svietidlo 2

 

Tab. 3  Namerané elektrické parametre pre svietidlo 3. 

Dimm [%] S [VA] P [W] Q [Var] PF [-] THDi [%]

10 23.98 9.88 21.76 0.413 86.70

20 41.15 18.63 36.64 0.453 87.65

30 32.85 30.14 13.06 0.917 24.35

40 41.06 38.82 13.47 0.945 21.35

50 49.86 47.82 13.91 0.960 18.44

60 59.56 57.80 14.37 0.970 15.86

70 68.86 67.22 14.83 0.977 13.86

80 78.70 77.14 15.59 0.980 12.77

90 89.44 87.92 16.42 0.983 11.75

100 98.69 97.19 17.10 0.985 10.98

Svietidlo 3
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Obr. 5  Závislosť činného výkonu od úrovne stmievania 

 

Obr. 6   Závislosť celkového harmonického skreslenia prúdu od úrovne stmievania 

 

Obr. 7   Závislosť skutočného účinníka od úrovne stmievania 
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Z nameraných hodnôt je vidieť že hodnota skutočného účinníka sa vplyvom stmievania 

znižuje. Pri svietidle 1 bola maximálna nameraná hodnota skutočného účinníka 0,737 čo 

bolo spôsobené menším zaťažením (44% menovitého príkonu) a pasívnou korekciou 

účinníka.  Svietidlo 1 bolo stmievané v rozsahu 20 - 100% pretože použitý predradník 

neumožňoval  nastaviť menší príkon ako  1,6 W. Pri úrovni stmievania 90% bola pri 

svietidle 2 hodnota skutočného účinníka  0,944, čo je spôsobené opäť menším zaťažením 

použitého predradníka a použitou  pasívnou korekciou účinníka. Predradník 3 má udávaný 

skutočný účinník > 0,96 pri menovitom príkone. Z nameraných hodnôt je zrejmé že 

použitie aktívnych obvodov korekcie účinníka v danom LED predradníku dokáže 

korigovať hodnoty skutočného účinníka v širšom rozsahu stmievania  50 - 100% nad 

úroveň 0,95.  

4 KOMPENZÁCIA OSVETĽOVACÍCH SÚSTAV 

Medzi hlavné dôvody potreby kompenzácie môžeme zaradiť elektrické a ekonomické 

dôvody.  Elektrické dôvody súvisia so zaťažením siete prenosom jalovej energie, čo 

má za dôsledok väčšie zahrievanie a straty. V sieti sú väčšie úbytky napätia a znižuje 

sa zaťažiteľnosť siete.  Ekonomické dôvody súvisia zo sankcionovaním  odberateľa. 

V prípade nedodržania predpísaného priemerného mesačného účinníka v rozsahu 0,95 

- 1 platí za to špeciálne prirážky uvedené na faktúre. Ako následné riešenie problému 

sa v miestach spotreby inštalujú kompenzačné zariadenia ktoré svojov činnosťou 

udržujú optimálne hodnoty účinníka a tým zabezpečujú žiadne prípadne minimálne 

prirážky na faktúre. Pri osvetľovacích sústavách sa najčastejšie problém z 

nedodržaním účinníka prejavuje vo verejnom osvetlení kde má osvetľovacia sústava 

svoje samostatné meranie a spotreba osvetľovacej sústavy tvorí celkovú spotrebu. V 

mnoho prípadoch je však spotreba osvetľovacej sústavy meraná ako súčasť celkovej 

spotreby (interiérové osvetlenie, areálové osvetlenie, a pod.). Pri riešení kompenzácie 

osvetľovacej sústavy je na začiatku potrebné zistiť si či je sústava regulovaná 

(stmievaná) alebo nie. V prípade nestmievaných sústav je riešenie jednoduché. Do 

rozvádzača sa zvyčajne inštalujú tlmivky alebo kondenzátory ktoré zabezpečia 

optimalizáciu účinníka. Takéto riešenie je relatívne jednoduché a nie je finančne 

náročné. Účinník je však potrebné z času na čas  kontrolovať z dôvodu zmien v 

osvetľovacej sústave. V prípade stmievaných sústav je problém jalovej energie 

zložitejší. Musí sa použiť aktívny kompenzátor jalovej energie ktorý zabezpečí 

optimalizáciu účinníka pri rôznych prevádzkových stavoch osvetľovacej sústavy.  
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Obr. 8  Prvky používané pri kompenzácii (zľava) tlmivka, kondenzátory, kompenzátor 

Kompenzačný kondenzátor je najcitlivejší a zároveň najdôležitejší prvok kompenzácie, je 

konštruovaný na relatívne nízke zaťaženie vyššími harmonickými napätiami. Dôsledok 

poškodenia kondenzátorov vyšším harmonickým napätím je znázornený na obr.9. 

V závislosti od konkrétnej aplikácie je preto potrebné zvážiť či použiť chránenú alebo 

nechránenú kompenzáciu.  Pri chránenej kompenzácii sa ku kondenzátorom sériovo pripája 

frekvenčne naladená tlmivka ktorej úlohou je chrániť kompenzačné kondenzátory pred 

vplyvom vyšších harmonických zložiek a taktiež zabrániť negatívnym rezonanciám 

kondenzátorov so zvyškom elektrickej siete. Nové elektrické inštalácie obsahujú mnoho 

prvkov ktoré generujú vyššie harmonické prúdy medzi ktoré patria aj inštalácie s 

modernými LED svietidlami. Pri takýchto inštaláciách je z hľadiska životnosti potrebné 

uvažovať chránené kompenzačné zariadenia [4].  

   

Obr. 9  Dôsledky harmonického napätia na kondenzátoroch 
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5 ISTENIE OSVETĽOVACÍCH SÚSTAV S LED 

Pri návrhu istenia LED osvetľovacích sústav sa stretávame s klasickým problémom istenia 

spínaných zdrojov ktorý predstavuje vysoká prúdová špička pri zapnutí. Predradník v LED 

svietidle je spínaný zdroj s charakterom nelineárnej záťaže. Pri zopnutí väčšieho počtu 

LED svietidiel môže  v závislosti od počtu a typu  daných svietidiel a  predradníkov ktoré 

obsahujú dochádzať k nežiaducemu vybaveniu predradených istiacich prvkov.  Na obrázku 

10 je znázornený priebeh napájacieho prúdu pri zapnutí LED svietidla.  Priebeh začína 

prvou veľkou prúdovou špičkou  pri zapnutí, pokračuje štartom predradníka, druhou malou 

prúdovou špičkou pri pripojení LED modulov a ustálenou prevádzkou LED svietidla. 

 

Obr. 10 Priebeh napájacieho prúdu LED svietidla pri zapnutí 

Niektoré predradníky pre LED obsahujú na vstupe termistor s negatívnym teplotným 

koeficientom NTC. Pri prvom zapnutí predradníka je termistor studený a má vysoký odpor, 

takže pracuje ako rezistor a obmedzuje nábehový prúd pri prvom nabíjaní kondenzátora. 

Počas normálnej prevádzky je termistor zohriaty a jeho je odpor malý. Problém nastáva, ak 

je napájací zdroj vypnutý a opäť zapnutý v krátkom časovom intervale. Termistor nestihne 

vychladnúť, jeho odpor je malý a nie je schopný obmedziť nábehový prúd v dostatočnej 

miere [5]. Na veľkosť nábehového prúdu významne vplýva aj okamih zopnutia. Pokiaľ 

uvažujeme záťaž čisto kapacitného charakteru, teda nábehový prúd ideálneho 

kondenzátora. Uhol záťaže je teda -90°, aby sme dosiahli minimum, musí sa kosínus 

rovnať nule. Túto podmienku dosiahneme v prípade, ak bude uhol napätia v okamihu 

zopnutia rovný nule, teda celkový súčet oboch uhlov bude -90°, potom kosínus je rovný 

nule a nábehový prúd nevzniká.  Na obrázku 11 je znázornený rozdiel nábehového prúdu 

LED svietidla pri zopnutí napätia v uhle 0° a 90°. Na takéto presné spínanie potrebujeme 

zariadenie ktoré sa skladá z riadiaceho obvodu ktorý sleduje priebeh napájacieho napätia a 
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rýchly spínací prvok (polovodičové relé obr.12) ktoré dokáže zopnúť LED svietidlo v 

zvolenom okamihu. Pri prepnutí relé z nevodivého stavu do stavu vodivého práve v tom 

okamihu, keď napájacie napätie s tvarom funkcie sínus prechádza nulovou hodnotou sa  

minimalizujú nábehové prúdy v porovnaní s náhodným zopnutím. 

 

Obr. 11 Porovnanie nábehového prúdu LED svietidla pri zopnutí napätia v uhle 0° (vľavo) 

a pri zopnutí napätia v uhle 90° (vpravo) 

Ďalšou možnosťou redukcie nábehových prúdov LED osvetľovacích sústav je použitie 

stykačov na kompenzáciu ktoré sú určené na redukciu nábehových prúdov pri spínaní 

kapacitných záťaží. Stýkače sú vybavené blokom pomocných kontaktov a odporovými 

elementami na zníženie zapínacích prúdových špičiek. Pri zopnutí najskôr tečie prúd 

cez odpory, ktoré obmedzujú veľkosť nábehového prúdu, po krátkom čase sú odpory 

vyradené [7]. 
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Obr. 12 Polovodičové relé COSMO [6] (vľavo) a 

        Kompenzačný stýkač SCHRACK [7] (vpravo) 

Redukcia nábehových prúdov je dôležitá pri návrhu istenia. V závislosti od jej účinnosti 

dovoľuje použitie istiacich prvkov s menším nominálnym prúdom a tým pomáha k 

úsporám nákladov za rezervovanú kapacitu.  Na trhu s elektroinštalačnými prvkami sú k 

dispozícii modulárne prístroje ktoré kombinujú polovodičové spínanie a mechanický 

kontakt  pre zlepšenie impedancie a dlhšiu elektrickú životnosť. Niektorý výrobcovia LED 

predradníkov udávajú tabuľky ktoré pomáhajú vybrať typ nadprúdovej ochrany pre 

inštalácie s viacerými predradníkmi pripojenými paralelne. V tabuľkách bývajú uvedené 

typy ističov charakterizované ich menovitým prúdom a vypínacou charakteristikou a počty 

jednotlivých typov predradníkov ktoré môžu byť na daný typ ističa súčasne paralelne 

zapojené. 

6 ZÁVER 

Stmievanie umožňuje prispôsobenie osvetľovacích sústav podľa rôznych špecifických 

požiadaviek a okolitých podmienok. Vďaka nemu je možné znížiť spotrebu elektrickej 

energie osvetľovacích sústav verejného osvetlenia v noci keď je nízka premávka, taktiež 

umožňuje aj riadenie vnútorných osvetľovacích systémov v závislosti od dostupnosti 

denného svetla. Počas stmievania sa ale menia elektrické parametre jednotlivých svietidiel 

ktoré vplývajú na kvalitu elektrickej siete a môžu ovplyvňovať funkciu iných zariadení. 

Jedným  z parametrov, ktoré sa významne menia, je aj skutočný účinník. V Slovenskej 

republike sa pre odberné miesta vyhodnocuje priemerná mesačná hodnota účinníka. Pokiaľ 

odberateľ  nedodrží tolerované hodnoty 0,95 až 1 platí špeciálne prirážky ktoré sú uvedené 

na faktúre. Stmievané osvetľovacie sústavy s ohľadom na ich prevádzkový čas a stmievací 

profil môžu negatívne  ovplyvniť hodnotu účinníku. Z meraní ktoré sú uvedené v článku je 
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zrejmé že LED predradníky s aktívnou korekciou účinníka dokážu korigovať hodnotu 

skutočného účinníka v širšom rozsahu, preto sú do stmievaných osvetľovacích sústav 

vhodnejšie ako predradníky s pasívnou korekciou účinníka. Pri malých osvetľovacích 

sústavách môže byť vplyv na výsledný účinník v rámci celkovej elektrickej inštalácie 

zanedbateľný, čo však nemusí platiť pri veľkých osvetľovacích sústavách kde sa ich 

prípadný vplyv musí korigovať inštaláciou vhodného kompenzačného zariadenia. Pri 

zariadeniach ktoré generujú vyššie harmonické prúdy medzi ktoré patria aj LED svietidlá 

je potrebné uvažovať s chránenou kompenzáciou a v prípade regulovaných sústav 

s aktívnym  kompenzátorom jalového výkonu. Čo sa týka istenia LED osvetľovacích 

sústav, pri výbere vhodných istiacich prvkov je potrebné brať ohľad na veľkosť 

nábehových prúdov a použiť buď zariadenia na ich obmedzenie alebo dodržiavať 

odporúčania výrobcov o maximálnych počtoch LED predradníkov pripojiteľných na daný 

typ ističa.  
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