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1 Bevezetés és célkitűzések 
 

A korszerű kisülő fényforrások eredményes fejlesztésének egyik fontos feltétele az 

egyre szigorodó elektromágneses környezetvédelmi előírások kielégítése. Az 

elektromágneses kompatibilitási (ElectroMagnetic Compatibility) feltételek teljesítése a 

piacképes termékek gyártásának elengedhetetlen kritériuma. Az EMC szempontokat is 

figyelembe vevő fényforrás egyrészt nem bocsát ki a megengedett szintnél nagyobb 

elektromágneses zavarokat, másrészt egy meghatározott zavarszint alatt üzembiztosan 

működik. 

 

A villamos, mágneses és elektromágneses zavarok egyrészt vezetett, másrészt 

sugárzott formában jelentkeznek.  A kisülő lámpák folyamatosan termelnek és sugároznak a 

környezetük felé nagyfrekvenciás zavarokat. Ilyen módon a működés fizikai alapjaiból 

következik a környezet zavarásának egy jelentős része. A fényforráshoz épített villamos 

tápláló és szabályozó rendszer ugyanakkor vezetett zavarokat táplál vissza a villamos 

hálózatra, illetve sugárzott jelekkel zavarja meg a környezetében lévő érzékeny 

berendezések működését. Nem engedhető meg, hogy a zavarokra rendkívül érzékeny 

infokommunikációs rendszereink, melyeknek egyre inkább ki vagyunk szolgáltatva, a fellépő 

zavarok miatt bizonytalanul működjenek. Dolgozatomban a kompakt fénycsövek működését 

EMC szempontból elemzem – nem csak rendszer szinten, hanem a rendszert elemeire 

bontva is. Így a kisülőcső - beleértve az elektródokat és magát a kisülést is -, a lámpát 

működtető elektronikus előtét, valamint az ezeket összekötő vezetékek szerepét is 

vizsgálom. A világítási rendszerek zavaremissziójának csökkentése csak ezek megértése után 

válik lehetővé. 

 

Az izzólámpák után újabban a kompakt fénycsöveket is olyan világítási 

alkalmazásokban kívánják felhasználni, ahol lehetőség van a csövek kibocsátott 

fényáramának szabályozására (dimmelés). Ez a szabályozás azonban a kisülő fényforrások 

esetében jóval bonyolultabban valósítható meg, mint az említett izzólámpáknál.  

 

A fényáram-szabályozás során a katódot járulékos fűtőárammal kell fűteni, hogy 

hőmérséklete a csökkenő íváram ellenére is állandó maradjon. A fűtőáram optimális értéke 

biztosítja az alacsony katódesést (a katódesés tartományában fény nem, csak hő keletkezik), 

ugyanakkor a katód nincs túlfűtve (a túl nagy fűtőáram, így túl nagy katódhőmérséklet a 

katódmassza túlzott mértékű párolgását idézi elő). 



SCHMIDT GÁBOR: EMC KÖVETELMÉNYEKET KIELÉGÍTŐ FÉNYFORRÁSOK FEJLESZTÉSE  2012 

 

5 

 

A kompakt fénycsöves rendszerek esetében a dimmelés izzólámpákénál bonyolultabb 

megvalósíthatósága azonban EMC-vel kapcsolatos kérdéseket is felvetnek, melyeket 

dolgozatomban szintén részletesen elemzek. 
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2 Kisülő fényforrások 
 

A villamos fényforrások alapvetően három csoportba oszthatók [1]:  hőmérsékleti 

sugárzók, félvezető-alapú fényforrások, valamint kisülőlámpák. Az első csoportba tartoznak 

az izzólámpák és halogén izzólámpák, a félvezető-alapú fényforrásokhoz tartoznak a világító 

diódák (LED-ek) és szerves alapú világító diódák (OLED-ek), míg a harmadik csoporton belül 

megkülönböztetünk kisnyomású és nagynyomású kisülő fényforrásokat. A dolgozat 

témájával kapcsolatos kompakt fénycsövek a kisnyomású kisülőlámpák közé tartoznak, és 

optikai sugárzás keltésére a beadagolt higany spektrumvonalait használjuk fel. 

 

A kisülőlámpák zárt kisülőterébe két elektródot építünk be. Ez a rendszer a külső 

tértől légmentesen el van zárva, továbbá a kisülőteret valamilyen ritkított gázzal töltjük fel. 

Ha a két elektródra feszültséget kapcsolunk, a rendszer működése vizsgálható. A rákapcsolt 

feszültségből, valamint a hatására kialakuló áramból megkapjuk a kisülés karakterisztikáját 

[2]. A karakterisztika a kisülés típusa alapján több sza kaszra osztható (lásd 2.1 ábra). 

 

2-1. ábra A kisülés karakterisztikája - kisülés típusok [2] 
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Az első szakaszban a feszültséget lassan növelve, kis áram folyik a gáztérben. Ezt a 

mindig jelenlévő kozmikus és radioaktív sugárzás által létrehozott töltéshordozók teszik 

lehetővé. Növekvő feszültséggel az áram is nő.  

 

A második szakaszban az áramerősség növekedése telítésbe megy, ugyanis itt a 

villamos térerősség az összes töltéshordozót a megfelelő elektródhoz juttatja, még mielőtt 

azok a rekombináció során semleges atomokká alakulhatnának.  

 

A harmadik szakaszban megkezdődik az ionozás, ugyanis az elektronok a villamos 

térerősség hatására akkora mozgási energiára tesznek szert, mely nagyobb, mint a semleges 

atomok ionozási energiája. Az így keletkezett töltéshordozók felgyorsulva további 

elektronokat és ionokat hoznak létre.  

 

A negyedik szakaszt Townsend-kisülésnek nevezzük. Itt a kisülés önfenntartó 

állapotba kerül, ugyanis változatlan feszültség mellett is növekszik az áramerősség (bár még 

mindig csak 10-9 A nagyságrendű). A villamos térerősség a pozitív és negatív töltéshordozók 

egyenletes eloszlása miatt mindenhol azonos. Fontos megjegyeznünk, hogy az önfenntartó 

kisülési tartomány elérését követően a töltéshordozók minden működési szakaszban túlnyomó 

mértékben a katódból származnak. 

  

Az ötödik szakaszban megszűnik a térerősség homogenitása, és kialakul a kisülőcsőre 

jellemző töltés-struktúra. Ezt a pozitív és negatív töltéshordozók eltérő tehetetlensége 

okozza (az elektronok jóval gyorsabban mozognak, mint az ionok, így míg az előbbiek elérik 

az anódot, az utóbbiak még a katód előtti térben vannak, megnövelve a lokális térerősséget). 

Ennek során kialakul a katódesés tartománya.  

 

A hatodik szakaszban az áram további növelésével a feszültség nem változik, a katód 

egyre nagyobb felületét ún. parázsfény borítja be. Ez alapján ezt a szakaszt a (normális) 

parázsfénykisülés (más néven glimmkisülés) tartományának nevezzük.  

 

Az előbbi folyamat mindaddig tart, míg a katód teljes felületét beborítja a glimmfény. 

Ezt követően hirtelen el kezd növekedni a csőben az áramsűrűség, valamint a feszültség 

(hetedik szakasz). 
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A nyolcadik szakaszban a katódba csapódó pozitív ionok azt annyira fel tudják 

melegíteni, hogy a katód elektronjai a kilépési munkánál nagyobb energiára tesznek szert, 

így el tudják hagyni a katódot. Ezt a jelenséget hívjuk termikus emissziónak, és a hozzá 

tartozó kisüléstípust ívkisülésnek nevezzük. Ahogy láttuk, itt a töltéshordozók már nem csak 

ionizáció során jönnek létre, hanem - jelentősebb mértékben - a katódból kilépve is. Az 

ívkisülés negatív ellenállás-karakterisztikával rendelkezik, tehát növekvő áramhoz csökkenő 

feszültség tartozik (kilencedik szakasz). Ezen tulajdonságuk miatt az ívkisülés elvén működő 

fényforrások áramát egy, a kisülőcsővel sorba kötött áramkorlátozó elemmel (előtéttel) 

állítjuk be [3].  
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3 Fénycsövek és kompakt fénycsövek  
 

3.1. Fénycsövek és kompakt fénycsövek fejlődésének történeti áttekintése 

 

 A fénycsövek alatt a lineáris és kompakt fénycsöveket értjük. A fénycsövek 

megszületésének folyamatában jelentős mérföldkőnek J. W. M. Roodenburg és G. Zecher 

1936-ban megjelent cikkét tekinthetjük. Ők írnak le először olyan kisnyomású neon 

gázkisülést, melyben termikusan emittáló katódokat alkalmaznak. Ez a fénycső kivitel 

azonban a neon által kibocsátott sugárzás spektrumának csak a látható fény tartományába 

eső részét hasznosította, ennek megfelelően fényhasznosítása rendkívül alacsony volt (a 

kisnyomású Hg-gázkisülések során keletkező optikai sugárzás spektrumának túlnyomó része 

az UV tartományba esik) [4]. 

  

Ezt a problémát megoldandó, Zecher 1938-ban W. Uyterhoevennel cink–berillium-

szilikát fényport használt az ekkor a neon helyett már higanyt tartalmazó lámpájában. A 

fénypor bevonat egyfajta frekvenciatranszformátornak tekinthető, mely a higany 

rezonanciavonalainak megfelelő frekvenciájú UV-sugárzást a látható tartományba 

transzformálja. 

 

A következő mérföldkövet az 1948-ban megjelent halofoszfát fényporok jelentették, 

melyek jobb hatásfokkal működtek, mint az addig használtak, valamint elöregedésük is 

kisebb mértékű volt. Az új fényporok elősegítették a fénycsövek világméretű elterjedését [5]. 

 

A következő jelentős újítás bevezetéséig 22 évnek kellett eltelnie, amikoris 

bevezetésre kerültek az úgynevezett „keskenysávos” fényporok (narrow band phosphors). 

Ezek olyan alkálifém alapú, ritkaföldfémmel aktivált fényporok, ahol a frekvencia-

transzformáció a látható tartomány csak egy viszonylag keskeny hullámhosszsávjába 

történik. A különböző típusú fényporok így különböző színek megjelenítéséért felelősek. 

Ezen fényporok megfelelő arányú keverésével igen jó színvisszaadású, és különböző 

színhőmérsékletű fénycsövek állíthatók elő. Továbbá a „keskenysávos” fényporok UV-

terhelhetősége is jelentősen nagyobb, mint a halofoszfát fényporoké, ami lehetővé teszi a 

fénycsőbura átmérőjének csökkentését, hiszen hasonló energiamennyiség 

transzformálásához kisebb felület is elegendő. 



SCHMIDT GÁBOR: EMC KÖVETELMÉNYEKET KIELÉGÍTŐ FÉNYFORRÁSOK FEJLESZTÉSE  2012 

 

10 

 

Kezdetben kétsávos fényporokat alkalmaztak, majd megjelentek a lámpákban a 

háromsávos, valamint 1975-ben az ötsávos típusokat használó lámpák is, melyekben öt 

különböző „keskenysávos” fénypor keveréke gondoskodik a kitűnő színvisszaadásról [6]. 

Ebből következően ezen fénycsövek színvisszaadási tényezője (CRI, Ra) a 95-ös értéket is 

elérheti a  100-ig terjedő intervallumon (szélsőségesen színtorzító fényforrás esetében akár 

negatív érték is előfordulhat).  

 

 

3-1. ábra Többsávos fénypor színképe [6] 

            

1978-ban jelentek meg a kompakt fénycsövek első típusai. Az elnevezés a lámpa 

kompakt méreteire utal. A működés a hagyományos fénycsövekhez hasonlóan itt is 

kisnyomású higanykisülésen alapul, azonban a kompakt fénycsövek ívátmérője kisebb a 

lineáris fénycsövekénél, valamint a méretek csökkentése érdekében az ívút a kisülőcsővel 

együtt egyszeresen vagy többszörösen hajlított. A kompakt fénycsövek bevezetésének nem 

titkolt célja a még manapság is igen elterjedt izzólámpák kiszorítása a világítástechnikai 

alkalmazásokból. 

 

1985-ben jelentek meg a piacon először a kompakt fénycsövek elektronikus előtéttel 

ellátott típusai, melyek működésükhöz nem igényeltek más alkatrészeket (külső előtét, 

gyújtó), ugyanis ezeket a lámpába integrálták. Továbbá E27-es fejjel voltak szerelve, tehát 

közvetlenül helyettesíthették az izzólámpákat [7].    
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3-2. ábra Kompakt fénycső [8] 

 

Az 1993-ban megjelent úgynevezett indukciós lámpában szintén kisnyomású 

higanygőz-kisülés kelti a fényt. Itt azonban az elektródokat elhagyták, az ezek keltette 

villamos térerősség helyett nyitott ferrit magú tekercs elektromágneses tere gerjeszt [9]. A 

mágneses kör a gáztéren keresztül záródik. A gerjesztő jel frekvenciája néhány MHz. Az 

elektródok elhagyása miatt az élettartam többszörösére növekedett. A Philips QL lámpájánál 

külső nagyfrekvenciás tápegységet alkalmaztak, míg a GE Lighting Genura (lásd 3-3. ábra) 

nevű lámpájánál a tápegységet a lámpába integrálták, a lámpa hagyományos E27-es 

foglalatba csavarható, mérete alig nagyobb egy izzólámpa méreténél [10]. 

 

 

3-3. ábra GE R80 Genura indukciós lámpa működése [10] 
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Az 1990-es évek végén bevezetett amalgámos kompakt fénycsövekbe higany helyett 

higanyötvözeteket (amalgámokat) töltenek, ami lehetővé teszi egyrészt a kisülőcsőben lévő 

higanymennyiség jelentős csökkentését (mint tudjuk, a higany mérgező, ugyanakkor a 

működésképtelen lámpákból a higany visszagyűjtése nem megoldott), másrészt a 

higanygőznyomás, és ezzel a kibocsátott fényáram széles külső hőmérséklet-tartományban 

való állandó értéken tartását [11]. 

 

3.2. A kompakt fénycsövek felépítése és működése 

 

A hetvenes évek végén elérkezett az idő, hogy a fénycsövek kedvező fénytani és 

gazdaságossági paramétereit az izzólámpák kis méretével, valamint esztétikus 

megjelenésével párosítsák. Ennek megfelelően ezeknél a lineáris fénycsövekhez képest több 

változást eszközöltek 12. 

 

A méretek csökkentése érdekében az ívátmérő kisebb, mint a hagyományos 

fénycsöveknél. Ugyanezen okból az ívút, s így a kisülőcső egyszeresen, vagy többszörösen 

hajlított kivitelű [12]. Minden kompakt fénycső-típus egy fejjel van szerelve. 

 

3.2.1. Felépítés 

 

3-4. ábra Elektronikus kompakt fénycső felépítése [13] 
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A kompakt fénycsövek felépítését a 3-4. ábra szemlélteti. A fénycsövekben, kompakt 

fénycsövekben kétféle üvegfajtát használnak: magnéziaüveget és ólomüveget. A jó fém-

üveg kötés biztosítása érdekében az állványoknál egyes esetekben ólomüveget, más 

esetekben - európai uniós előírások miatt - magnéziaüveget használnak, a bura anyaga 

magnéziaüveg. Követelmény a burával szemben, hogy ne szürküljön. Az elszürkülés a 

kisülőcsőben lévő higany, és az üveget alkotó nátrium között kialakuló kémiai reakció 

következménye. Az elszürkülés a fényáram csökkenését eredményezi. Kiküszöbölésére a 

bura belső felületét olyan bevonattal látják el, mely megakadályozza a higany megkötődését. 

További követelmény a fénycső üvegével szemben, hogy a látható fényt teljes mértékben 

átengedje, de a fénypor által át nem alakított ibolyántúli (UV) sugárzást biztonsággal 

kiszűrje. A levágási tartomány a 300 nm-es hullámhossz környékén van. A fluoreszcens 

fényport a kisülőcső belső felületére viszik fel szuszpenzió formájában, majd ezt hőkezeléssel 

rögzítik a felületre. Kompakt fénycsövek esetén a fénypor UV-terhelése a hagyományos 

fénycsövekhez képest akár háromszoros is lehet (0,12 W/cm2), így ezeknél a halofoszfát 

fényporok már nem is használhatók, „keskenysávos”  fényporokat alkalmaznak [14].     

 

A gázkisülés fenntartásához szükséges megfelelő számú elektron a hálózatból az 

elektródokon keresztül érkezik a kisülő térbe. A két elektród anyaga volfrám, alakjuk dupla, 

vagy tripla spirál. Az elektródokat az állványok tartják. A katódok spirál alakja elegendően 

nagy felületet eredményez a nagyszámú elektron kilépéséhez, valamint lehetővé teszi a 

fénycső élettartamának megfelelő mennyiségű katódmassza felvitelét. A katódmassza a 

lámpa működése során folyamatosan fogy, egyrészt porlódás, másrészt párolgás útján, ezért 

az élettartam végén az elektród már olyan tiszta, mint a bevonás előtt volt.                

 

A fénycsöveket egyes esetekben tiszta argon gázzal töltik, más esetekben az argont 

neonnal, illetve kriptonnal keverik. Mivel ezek nemesgázok, nem lépnek kémiai reakcióba a 

gáztérben lévő egyéb anyagokkal. A gáznyomás szobahőmérsékleten körülbelül 400 Pa. 

Szintén a kisülőcsőbe adagolják a fény keltéséért felelős higanyt. Ennek mennyisége 

hagyományos higanyadagolású lámpákban 3-20 mg, amalgámos lámpák esetében 

pontosabban adagolható, itt a mennyiség jellemzően 1-3 mg. Tudnunk kell azonban, hogy 

egy 23 W-os kompakt fénycső teljes élettartamának végéig, azaz akár 15000 óra 

működéshez körülbelül 1 mg higany elegendő, az ennél nagyobb higanytartalmat adagolási 

problémák okozzák.       

 

A kompakt fénycsövek egyes fajtái külső gyújtóval és előtéttel történő felhasználásra 

készülnek. Ezeknél legfeljebb a zavarszűrő kondenzátort helyezik el a fejben. A külső gyújtó 

és előtét alkalmazása miatt a fejen négy villamos csatlakozó csap található. Más típusoknál a 
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kondenzátor mellett a gyújtót is beépítik a fejbe, ezeknél a fejen csak két csatlakozó csap 

található. Ezeket a fénycsőtípusokat nem használhatjuk közvetlenül az E27-es foglalaton 

keresztül a hálózatba kötve. Erre a célra különféle adaptereket fejlesztettek ki, melyek 

tartalmazzák a gyújtót és az előtétet, segítségükkel a fénycsövek az izzólámpák helyére 

illeszthetők. A kompakt fénycsövek harmadik típusába már beleintegrálták a gyújtót és az 

előtétet is, amit az elektronikus áramkörök bevezetése tette lehetővé. Ezek az áramkörök kis 

méretűek, csekély tömegűek, továbbá a kisülést néhányszor tíz kHz frekvenciájú jellel 

táplálják. Ez utóbbi előnyeit a 3.2.4. fejezetben mutatom be. Az integrált típusok már minden 

jellemzőjüket tekintve alkalmasak az izzólámpák kiváltására. Méretük gyakorlatilag az 

izzólámpák méretével megegyező, színvisszaadásuk igen jó, színhőmérsékletük 2500-tól 

6500 K-ig terjedhet. Az izzólámpákhoz képest nagy előnyük a jóval nagyobb 

fényhasznosításban és élettartamban rejlik. Az izzólámpák fényhasznosítása mindössze 6-12 

lm/W, élettartama 1000 óra. Ugyanezen jellemzők kompakt fénycsövek esetében tipikusan 

60-75 lm/W (hatszoros), illetve 10 ezer óra (tízszeres). 

 

 

 

 

 

3.2.2. Működés  

 

Ahogy azt a 2. fejezetben láttuk,  a kompakt fénycsövek a hagyományos, lineáris 

fénycsövekhez hasonlóan kisnyomású higanykisülést alkalmazó fényforrások, melyeket az 

ívkisülés tartományában használunk, ahol az elektronok töltéslavina formájában áramolnak a 

katódból az anód felé. A cső begyújtása több száz voltos feszültségimpulzussal történik. A 

gyújtás előtt általában előfűtjük az elektródokat, hogy azok a gyújtás időpontjában már 

megfelelően nagy hőmérsékleten legyenek. Ekkor ugyanis az elektronok termikus emisszió 

útján hagyják el a katódot (az elektronok kilépési munkája ebben az esetben kisebb), míg ha 

a katód hőmérséklete nem elég nagy, a kisülés típusa parázsfény kisülés. Ekkor az elektronok 

döntően szekunder elektron emisszió (γ-folyamat) során hagyják el a katódot [15]. A 

téremisszió a katód előtt kialakuló igen nagy villamos térerősség (10 kV/cm) hatására alakul 

3-5. ábra Különböző kompakt fénycső fejtípusok bedugaszolható (plug-in) lámpatípusokhoz [8] 
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ki, s emiatt pozitív ionok bombázzák a katódot. Ennek következtében a katódmassza (mely a 

volfrámból kilépő elektronok kilépési munkáját csökkenti le a törtrészére) porlódik, 

mennyisége a katódon jelentősen csökken. Az ilyen működést feltétlenül el kell kerülni. 

 

A működéshez a lámpára feszültséget kell kapcsolnunk, hogy az az elektronokat a 

katódtól az anód felé mozgassa. A gázteret a higany adott hőmérsékletű, egyensúlyi gőzéből 

származó atomok, valamint a nemesgáztöltés atomjai alkotják. Ebben a higanyatomok 

részecskeszám sűrűsége körülbelül 1014 db/cm3, míg a nemesgáz atomoké 1017 db/cm3. Az 

előbbi néhány tized, az utóbbi 400 Pa nyomásnak felel meg.  

 

Az elektronok a gáztéren áthaladva ütköznek a higanyatomokkal, így gerjesztik őket. 

A gerjesztett higanyatomok az így megszerzett energiát a E = h= hc / összefüggés 

alapján (ahol h a Planck-állandó, a foton hullámhossza, az ennek megfelelő frekvencia) 

fotonok formájában sugározzák ki, mégpedig a higany rezonanciavonalai által meghatározott 

diszkrét hullámhosszakon [16].  

 

Nemesgáz töltés nélkül az elektronok átlagos szabad úthossza körülbelül 1 m lenne, 

ami azt jelenti, hogy az elektron anélkül eljuthatna az anódig, hogy közben higanyatommal 

ütközne. A gáztöltés az átlagos szabad úthosszt 10-3 m-re csökkenti le.  

 

Az ívkisülésnek negatív feszültség-áram karakterisztikája van, tehát csökkenő 

ívfeszültséghez növekvő íváram tartozik, így a lámpa tönkremenetelének megakadályozása 

céljából a lámpával áramkorlátozó előtétet kell együtt alkalmaznunk *17+. 

 

Mivel a higanyatomok által kibocsátott optikai sugárzás döntő része az ibolyántúli 

tartományba esik (túlnyomórészt 253,7 és 185 nm-es hullámhosszú sugárzás), ezen 

sugárzást a látható tartományba kell transzformálni. Ezt a feladatot látja el a bura belső 

falára felvitt fénypor réteg.              

 

 

3.2.3. A kompakt fénycsövek típusai 
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A kompakt fénycső ideális működéséhez 45 °C körüli hőmérsékletnek megfelelő 

egyensúlyi higanygőznyomásra van szükség. Ezen hőmérséklet alatt és felett a lámpa által 

szolgáltatott fényáram lecsökken. A probléma kétféleképpen oldható meg. A két megoldás 

egyben a kompakt fénycsövek két fő fajtáját adja. Az első megoldás szerint a kisülő csövet 

néhány helyen kiszélesítjük, a csővel együtt az ív is kiszélesedik. Ezzel az íváram sűrűsége 

ezen a helyen lecsökken, miáltal kevésbé melegíti a fénycső falát. Ezeknél a hidegebb 

fénycsőszakaszoknál a meleg higanygőz kicsapódik, majd a gravitáció segítségével a 

kiszélesedésekben, az úgynevezett hidegkamrákban összegyűlik. Ily módon a higanygőz 

egyensúlyi nyomását a hidegkamra hőmérséklete határozza meg [18]. 

  

 

Újabb fejlesztésű megoldást jelent a tiszta higany amalgámokkal 

(higanyötvözetekkel) történő helyettesítése. A lámpa üzemi hőmérsékletén az amalgám egy 

része olvadt fázisban található (viszonylag nagy higany tartalommal), másik része kristályos, 

fémes fázisban van, amely nem, vagy alig tartalmaz higanyt. A stabil fémes összetevő a 

hőmérséklet növekedésével olvadni kezd, így az olvadt fázis higanykoncentrációja csökkeni 

fog. Másrészt a hőmérséklet emelkedése miatt a Hg párolgásának intenzitása az olvadt 

fázisból növekszik. A két folyamat együttesen széles hőmérséklet-tartományban stabilizálja a 

higany két fázis feletti gőznyomását [19]. 

 

3-7. ábra Amalgámos kompakt fénycső (nincs kiszélesedés a kisülőcsövön) [8] 

A két lámpatípus felépítése közötti különbségek a 3-8. ábrán láthatók.  

3-6. ábra Hidegkamrás kompakt fénycső (jól láthatóak a kiszélesedések) [8] 
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3-8. ábra Hidegkamrás és amalgámos kompakt fénycső felépítése 

 

Az amalgámos lámpák gyártástechnológiája lehetővé teszi a higanymennyiség 

pontosabb adagolását, így ezekben a Hg mennyisége csupán negyede-ötöde annak, amit a 

hidegkamrás lámpákba töltenek. Mivel az amalgámos lámpáknál nem szélesítik ki a csövet, 

mechanikai sérülésekre kevésbé hajlamosak, megjelenésük tetszetősebb, sőt számos 

típusukat külső, dekoratív burába építik bele. Hátrányuk a hidegkamrás kompakt 

fénycsövekkel szemben, hogy maximális fényáramukat csak 40-120 s bemelegedési idő után 

érik el, míg azoknál ez nem számottevő.  

 

A hidegkamrás lámpák azonban érzékenyek az égetési helyzetre, ugyanis ha a fej lent 

helyezkedik el, a hidegkamra hőméréséklete szinte minden esetben nagyobb az előtétben, 

illetve magában a kisülőcsőben keletkező hő miatt, ezért ilyenkor akár 20%-os fényáram 

csökkenés is jelentkezhet a fej fent égetési helyzethez képest [20].  

 

Az amalgámos kompakt fénycsövek legnagyobb előnye azonban az, hogy széles 

hőmérséklet-tartományban állandó fényáramot biztosítanak (lásd 3-9. ábra). 
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Különböző kompakt fénycső-kialakítások láthatók a 3-10. ábrán. 

 

 

3-10. ábra Különböző kompakt fénycsövek [8] 
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3-9. ábra A fényáram a környezeti hőmérséklet függvényében hidegkamrás (szaggatott vonal) és 
amalgámos (folytonos vonal) lámpa esetén (saját mérés eredménye) 
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3.2.4. A kompakt fénycsövekhez használatos előtétek (ballasztok) 

 

Az ívkisülés negatív feszültség-áram karakterisztikája (csökkenő ívfeszültséghez 

növekvő íváram tartozik) miatt szükség van egy eszközre, mely korlátozza a lámpa áramát, 

egyébként a lámpa önmagát semmisítené meg a növekvő áramfelvétel eredményeként. Ez 

az eszköz lehet a lámpával sorba kötött ellenállás is, azonban ennek nagy hatásos 

teljesítmény-felvétele miatt váltakozó áramon általában fojtótekercset használnak.  

 

A ma már ritkábban használt hagyományos, elektromágneses előtétek hálózati 

frekvencián, azaz 50, vagy 60 Hz-en működnek, s a kis frekvencia miatt nagyméretű és nehéz 

induktív előtétet (tekercset), valamint általában ikerfémes gyújtót tartalmaznak. Vannak 

típusok, melyek gyújtás után járulékos árammal fűtik a katódot, más típusoknál a katódot 

ilyenkor már csak az íváram melegíti [21]. 

 

A szintén ritkán használt úgynevezett hibrid előtétek is hagyományos, 

elektromágneses üzeműek, itt azonban egy elektronikus áramkör is be van építve, mely 

gyújtás után lekapcsolja a katódról a fűtőfeszültséget.       

 

Az elektronikus előtétek egyetlen panelen tartalmazzák a lámpa begyújtásához és 

működtetéséhez szükséges elemeket. Ezek nagyfrekvenciás feszültséget állítanak elő, 

általában 40 és 80 kHz közötti frekvenciával, míg a hagyományos előtétek 50, vagy 60 Hz-en 

működtetik a lámpát. A nagyfrekvenciás működésnek több előnye van a hálózati frekvenciás 

működéshez képest [22]. Mivel a fojtó impedanciája (az ohmos ellenállást elhanyagolva) Z = 

jL (ahol = 2f, és L a tekercs induktivitása), a nagyobb frekvenciák alkalmazása esetén a 

fojtó induktivitása, energiavesztesége kisebb értékű lehet [23]. A lámpát hálózati frekvencián 

működtetve a kisülés 100, illetve 120 Hz-es frekvenciával kialszik, majd újra beindul, ami 

szabad szemmel is látható villogást eredményez. Az ív újbóli begyújtása járulékos energiát 

emészt fel. 20 kHz felett a kisülésben az ionok és elektronok rekombinációja kicsi, így a 

kisülés nem tud kialudni, a lámpa nem villog, nincs járulékos energiaszükséglet. Így tehát 

nem csak az előtétnek, hanem magának a kisülésnek is jobb a hatásfoka, ami körülbelül 9%-

os fényáram-növekedésnek felel meg nagyfrekvencián 14. Az elektromágneses előtétek 

gyakran jól hallható búgást keltenek, a vasmagot alkotó lemezek nem kellő összeszorítása 

miatt. Az elektronikus előtétek teljesen zajmentesek. 
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A hatásfok és kényelmi szempontok mellett az elektronikus előtéteknek több előnye 

is van. A lámpa gyújtása előtt az elektródok előfűtése oly módon történik, hogy azzal 

nagyszámú gyújtási ciklus végrehajtható. A gyújtási feszültség csúcstól csúcsig mért értéke a 

2 kV-ot is megközelítheti, ezzel biztos és villogásmentes gyújtást garantálva kisebb 

hőmérsékleteken is. Az elektronikus előtét feszültség-stabilizátorként is működik, így a 

teljesítményfelvétel és a kibocsátott fényáram állandó lesz [24]. A nagyobb hatásfok miatt 

ugyanakkora fényáramnál a teljesítményfelvétel kisebb lesz, vagy ugyanakkora 

teljesítményfelvétel mellett nagyobb fényáram kibocsátást érhetünk el, mint 50 Hz-es 

működtetés esetén. Az elektronikus előtétek használatával nagyobb szabadságunk van a 

lámpák működési karakterisztikáinak megválasztását illetően (különböző gyújtási módok, 

azonos lámpához többféle teljesítmény- és fényáram-szint, fényáram-szabályozás 

lehetősége, és hasonlók) [25]. 

 

Az úgynevezett „instant start” típusú elektronikus előtétek sem a gyújtás előtt, sem 

üzem közben nem alkalmaznak katódfűtést (hidegindítás), ennek megfelelően ezeknél 

nagyobb gyújtófeszültségre van szükség a biztos indításhoz. Így ezek az előtétek korlátozzák 

a lámpa élettartamát [26-27].  

 

A „program start” előtétek katód-előfűtő áramot alkalmaznak, sőt üzem közben is 

fűtik az elektródokat. A gyakori be- és kikapcsolás mellett is hosszú lámpaélettartam 

eléréséhez az előfűtési idő és az előfűtő áram értékét meg kell adni ahhoz, hogy a gyújtás 

pillanatában a volfrámszál hőmérséklete ideális legyen [28-29]. 

 

Léteznek előtétek, amelyek lehetővé teszik az általuk működtetett lámpák 

fényáramának két lépcsőben történő állítását, ezeket ezért „kétlépcsős” elektronikus 

ballasztoknak is nevezik. Az átkapcsolást egyszerű kapcsolók vagy  jelenlét-érzékelők 

végezhetik. 

 

A kibocsátott fényáram széles tartományban történő szabályozása az úgynevezett 

dimmelhető előtétek bevezetésével vált lehetővé. Ezek külső DC táppontból vezérelhetők, 

0–10 V egyenfeszültség alkalmazásával, vagy fázishasított bemeneti feszültséget fogadnak 

(elsősorban a beépített dimmelhető előtétek), esetleg digitális vezérjelekkel vezérelhetők. 

Normális esetben a fényáramot a maximális érték 10%-áig tudják lecsökkenteni, de vannak 

közöttük olyan típusok is, melyek akár 1%-ig is képesek csökkenteni a lámpa fényáramát.          
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4 A kompakt fénycsövek fényáram-szabályozása 
 

Az izzólámpák után az utóbbi években a kompakt fénycsöveknél is felmerült az igény 

a fényáram-szabályozásra (dimmelésre). A lámpa által kibocsátott fényáram csökkentésére 

kézenfekvő a megoldás: le kell csökkenteni az íváramot. Ez elsősorban megfelelő 

elektronikus előtétek alkalmazásával történhet. Mint láttuk, ezek valamilyen vezérlőjelet 

fogadnak vagy a hálózati feszültség-bemenetükön, vagy egy külső vezérlőjel fogadására 

alkalmas bemenetükön, a vezérlőjel változásával állítják a lámpa íváramát. Az íváram 

csökkenésével csökken a töltéshordozók száma, így a pozitív oszlopban kevesebb lesz az 

elektronok és higanyatomok közötti ütközés (gerjesztés). Ennek megfelelően a kisugárzott 

fotonok mennyisége is kevesebb lesz. Az íváram függvényében a kibocsátott fényáram 

változását az 4-1. ábrán láthatjuk (az ábra saját laboratóriumi mérés eredményeit mutatja).  

 

 

Dimmelés során előtérbe kerül a katód szerepe, ezért vizsgáljuk meg, milyen 

kívánalmaknak kell, hogy eleget tegyenek a fénycsövek elektródjai [30]: 

 

- megfelelő számú elektront kell emittálniuk az íváram kielégítésére (mégpedig a jó 

hatásfok érdekében termikusan) 

- a váltakozó félperiódusokban anódként és katódként is működniük kell (ezért a két 

elektródnak egyformának kell lennie)   

- az anód félciklusban túlmelegedés nélkül képesnek kell lenniük az elektronáram 

elnyelésére  
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4-1. ábra A fényáram és az íváram összefüggése (saját mérés eredménye) 
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- hosszú élettartamot kell garantálniuk (akár jóval több, mint 10 000 órát) 

- lehetővé kell tenniük a gyakori bekapcsolásokat 

- lehetővé kell tenniük az íváram jelentős csökkentését (dimmelés) 

- legyenek kompatibilisek a már meglévő áramkörökkel 

- legyenek kompatibilisek az új és a tervezett szabványokkal     

- gyártási költségük alacsony, míg a gyártás sebessége nagy legyen 

 

A fénycsövekben használt katódok alkáliföld-oxidok keverékével bevont dupla-, vagy 

triplaspirál alakú volfrámhuzalok. Gondos tervezéssel és körültekintő gyártással képesek a 

fenti feltételek teljesítésére [31]. 

 

4.1 Termikus emisszió és oxidbevonatú katódok 

 

Az olyan könnyen ionizálható elemek, mint a bárium, vagy a cézium, nagy kilépési 

munkát igénylő felületen dupla réteget képeznek, amely az alapfém elektronjait a felületre 

vonzza. Innen a potenciálgátat átlépve (kilépési munka) kiléphetnek a fémből. Gőzök 

párolgásához hasonlóan minél nagyobb a hőmérséklet, annál nagyobb számú elektron képes 

kilépni. Az emittált elektronok árama Richardson és Dushman telítési áramsűrűség-

törvényét követi. A maximális áramsűrűség T hőmérsékletnél: 

 

js = A0  T2 
 exp(-e/ kT)     (A/m2) 

 

Oxidbevonatú katódoknál A0 értéke jóval kisebb az elméleti értéknél (120 A / K2
cm2), 

k a Boltzmann-állandó, míg ea látszólagos kilépési munka, amely figyelembe veszi az 

elméleti kilépési munka hőmérséklet-függését is (alkáliföldfém-oxidok esetén e= 0,98 + 

0,0086T). Nevezzük j-t ZFE-nek (zero-field emission, külső tér nélküli termikus emisszió) 

attól az esettől megkülönböztetendő, ha a katód felületénél villamos tér is jelen van. Például 

a Ba által képzett felületi dupla réteg a csupasz volfrámfelület 4,5 eV értékű kilépési 

munkáját 1–2 eV-ra csökkenti.  

 

Ennek két főbb hatása van. Az első, hogy adott ZFE-hez tartozó hőmérséklet 

jelentősen lecsökken, ezzel csökken az emisszió eléréséhez szükséges energia is. Ezért az 

oxiddal bevont katódok meglehetősen hatékonyak. A második, hogy az ilyen katódok 
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konstrukciója a lámpa teljes élettartama során biztosítja az oxid felületén a tartós és 

megbízható Ba ellátást. A termikusan emittált elektronok áramát a katódhőmérséklet 

függvényében a 4-2. ábrán láthatjuk [32]. 

 

4-2. ábra A külső tér nélküli termikus emisszió különböző kilépési munkával rendelkező felületek esetén [32] 

  

4.2 Hogyan működnek a fénycsövek katódjai? 

 

A fénycsőkatódok a ZFE többszörösének megfelelő áramsűrűséget biztosítanak. Ha a 

lámpa már működik, a katódnál a folyamatok úgy szabályozzák önmagukat, hogy a katód a 

megkívánt íváramot emittálja. Ez azt jelenti, ha e értéke nem olyan kicsi, mint kellene 

(például gyártási problémák miatt), a villamos tér a katód felületénél megnöveli az 

ionenergiát és az elektródba folyó ionáramot. Ennek következtében a felület annyira 

felmelegszik, hogy végül emittálni kezdi az íváramot. Az egy emittált elektronra jutó 

becsapódó pozitív ionok számát a 4-3. ábrán láthatjuk. 

 

Az ionáram és az elektronáram közötti összefüggés a következő: 

Ip / Ie =   (Vk  - Vi). 

 

Itt a gáztípustól függő állandó, Vk a katódesés, Vi pedig az ionizációs potenciál. Ez a 

folyamat teljesen automatikus, s rövid időn belül a katód és a katódmassza porlódását, 

valamint ezáltal a kisülőcső feketedését okozza.  
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4-3. ábra Az egy becsapódó ionra jutó elektronok száma a katódesés függvényében [32] 

 

Mi az a plazmastruktúra, ami ezt okozza? Az anódtól a katódig végighaladva található 

az anódesés tartománya, mely a folytonos áramhoz elegendő elektront vonz, a pozitív 

oszlop, amely az UV-sugárzás nagy részét kelti, a Faraday-féle sötéttér, a negatív parázsfény 

és a katódesés tartománya. Esetünkben a két utóbbi a legfontosabb. 

 

 

4-4. ábra A kisülés struktúrája [32] 
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Közvetlen a katód mellett egy igen vékony ion tértöltés alakul ki [33]. Ez általában 

nem látható, mivel az elektródokat a fényes negatív parázsfény veszi körül. A katódesés 

tartománya körülbelül 10 m széles, ami azt jelenti, hogy rövidebb, mint az ionok átlagos 

szabad úthossza. Ezért az ionok a katódesés teljes energiájával ütköznek a katódba. A 

katódesés térerőssége, mely az elektronokat a negatív parázsfény tartománya felé (a pozitív 

ionokat pedig a katód felé) gyorsítja, 103 és 104 V/cm közötti. Ez azt bizonyítja, hogy a ZFE–

nél nagyobb lámpaáramot nem keltheti a téremisszió, mivel ahhoz legalább 106 V/cm 

nagyságú térerősség szükséges. Mérések alapján a katódesés (Vk) értéke körülbelül 

megegyezik az ionizációs potenciállal (higany kisülés esetén ~10 V), ugyanis a katódesés 

terében felgyorsult elektronoknak elégséges ionizációt kell okozniuk a negatív 

parázsfényben. Ehhez körülbelül 10 eV energia szükséges [34]. Ezek az ionok a katódba 

csapódva leadják mozgási és ionizációs energiájukat, így részt vesznek a katód fűtésében, 

ami a termikus emissziót eredményezi. A negatív parázsfény egyik szerepe ezért a katódesés 

tartományában felgyorsított 10 eV-os elektronok nyalábjának a pozitív oszlop 

megközelítőleg Maxwell-eloszlásába való konvertálása. A ZFE feletti megnövekedett emisszió 

az úgynevezett „folthatással” kielégítően megmagyarázható. Az oxidbevonatú katódot 

emisszió közben elektronmikroszkóppal vizsgálva e nagy változásokat mutat. Ha nincs 

térerősség a felületen, az emisszió az átlagos kilépési munkától függ. 103 V/cm körüli 

térerősségnél azonban a legalacsonyabb kilépési munkájú foltok dominálnak az emisszióban. 

Vizsgálatok szerint villamos tér jelenlétekor a „folthatás” az emittált elektronok 

áramsűrűségét a ZFE-hez képest megtízszerezheti. Ennek következtében a legfontosabb 

tényező a lámpa katódoknál nem a ZFE, mint például az elektroncsöveknél, hanem a 

legalacsonyabb kilépési munkával rendelkező foltok eértéke. Sajnos azonban mérésére 

nem létezik egyszerű módszer [35-36]. 

 

4.3 Az elektródok felépítése 

 

Az elektródoknak anódként és katódként is üzemelniük kell. Az anód-félciklus alatt az 

elektronok az anódesés tartományának energiáját megszerezve érik el az anódot. Ez az 

energia hozzáadódik a katód fűtéséhez a következő félciklusban.  

 

Mint ahogy korábban már láttuk, a fénycsövek katódja felépítését tekintve egy dupla 

vagy tripla volfrámspirál. A volfrámszál szállítja a lámpa indításához, valamint a dimmeléshez 

szükséges járulékos fűtőáramot. Ez a felépítés elősegíti a nagy mennyiségű katódmassza 

tárolását is. A spirált a gyártás során Ba-, Sr- és Ca-karbonátok szuszpenziójával vonják be. A 

lámpa szivattyúzásának fázisában az úgynevezett „aktiválási művelet” során a katódot 
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magas hőmérsékletre fűtik, amelynek során a karbonátok a massza felületén oxiddá 

alakulnak [37].  

 

Ha az oxidréteg kialakult, a Ba viszonylag gyorsan a pórusokon keresztül a felszínre 

diffundál, ahol egy kis kilépési munkájú felületet képez. Az elektronsugár a katódmassza 

felületéről indul, nem pedig a volfrámból. A bárium igen illékony, és folyamatosan cserélődik 

a bárium-volframát képződésének megfelelő ütemben: 

 

6 BaO + W = Ba3WO6 + 3 Ba. 

 

A reakció mértéke szabályozza a Ba pórusokon keresztüli lassú diffúzióját az aktiválás 

és a lámpa későbbi élete során. A működés során a Ba párolgása a katód hőmérsékletét 

kialakító, rajta átfolyó áramtól és a csúcstényezőtől függ. Noha a bárium-oxid jóval lassabban 

párolog, mint a bárium, a lámpa élettartama során az oxid fokozatosan elfogy a spirálról, 

mégpedig az egyik végétől a másikig, amíg a szál teljesen csupasz lesz. 

 

4.4 Az ívtalppont („hot spot”) kialakulása 

 

Ha a kisülés folyamatban van, a termikusan emittáló tartomány a katódspirál 4–5 

menete, melyek ilyenkor körülbelül 1400–1600 K hőmérsékletűek. Ezt a tartományt 

nevezzük az ív talppontjának. Ezek azok a menetek, melyek a spirál egyik végén lévő csupasz 

menetekkel szomszédosak. Ha a lámpa íváramát, vagy a katódból távozó elektronok kilépési 

munkáját megnöveljük, az ívtalppont hőmérséklete is megnövekszik, ahogy ez a 4-5. és 4-6. 

ábrán látható [38-39]. 
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4-5. ábra Az íváram változásának hatása az ívtalppont hőmérsékletére 

 

4-6. ábra Az elektronok kilépési munkájának hatása az ívtalppont hőmérsékletére [32] 

 

4.5 A lámpa begyújtása 

 

A legtöbb Európában használt lámpa begyújtása előtt valamilyen formában előfűtik a 

katódot [40]. Minden gyújtási mód esetében az ívkisülés állapotát (a katódesés körülbelül 10 

V termikus emisszióval) a parázsfény-kisülés előzi meg (a katódesés körülbelül 200 V 

szekunder elektron-emisszióval). A parázsfény kisülés közben a katódmassza porlódik, ami 

csökkenti az élettartamot. Ezért a hosszú élettartam eléréséhez a parázsfény kisülés 

időtartamának csökkentése a megoldás, amiben a járulékos katódfűtés segíthet. A gyorsított 

kapcsolási ciklusok alkalmazása hatékony a katódok robosztusságának vizsgálatára. A lámpa 

tönkremenetelét általában nem a katódmassza párolgása, hanem annak porlódása okozza, 
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amikoris a porlódott anyag láthatóan befedi a még megmaradt oxidfelületet, így annak 

kilépési munkáját úgy megemeli, hogy a lámpa nem tud begyújtani.  

Ma már a kompakt fénycsövekhez javarészt elektronikus előtéteket alkalmaznak, 

melyek sokféle előfűtési mód használatát teszik lehetővé. Többször előfordul, hogy az egyik 

gyártó lámpájához kifejlesztett előtét a másik gyártó lámpájában gyors feketedést okoz. Ez a 

jelenség a fénycsőkatódok szabványosításával megszűnik. Az alapkövetelmény az, hogy 0,4-3 

s alatt az előtét legalább egy meghatározott minimális energiát közöljön a katóddal. Az 

előtétgyártó ezt bármilyen módon megvalósíthatja. A lámpagyártók tanúsítják, hogy 

amennyiben a katód ezt a minimális energiát megkapja, meleg- és hidegellenállásának 

aránya körülbelül 4,25 lesz (ez 950–1000 K átlaghőmérsékletnek felel meg). Hosszú 

élettartam akkor érhető el, ha ez az arány az előfűtés végén 4,25 és 6,5 közötti [41]. 

 

A katód konstrukcióját nem lehet kizárólag arra alapozni, hogy nagy mennyiségű 

katódmasszát tudjunk rá felvinni. A szál kis hőkapacitású legyen, hogy előfűtéses és hideg 

gyújtás esetén is rövid idő alatt elérje a termikus emisszióhoz szükséges hőmérsékletet, s 

ezzel minimalizálja a porlasztó hatást. 

 

4.6 A párolgástól függő élettartam 

 

A folyamatosan működtetett fénycsövek élettartamát általában a katódmassza 

párolgásának mértéke határozza meg [42]. Egy elektromágneses előtétről működtetett 

lámpa gyakran azért megy tönkre, mert az egyik elektród nem emittál elektronokat. Ez a 

spirál, ha még ép, ilyenkor általában már nem tartalmaz katódmasszát. Elektronikus előtétek 

esetében a gyújtófeszültség akkora lehet, hogy a lámpa csupasz volfrám katóddal is 

begyújthat. Ilyenkor a szál általában károsodik [43]. 

 

Ezért a folytonosan égetett élettartam függ a megfelelően aktivált katódmassza 

mennyiségétől a spirálon. Ugyanakkor az ívtalppont hőmérsékletétől is függ. Ha a szál túl kis 

hőkapacitású (a parázsfény kisülésről ívkisülésre történő gyors átállás érdekében), a spirál 

íváram általi fűtése az ívtalppont hőmérsékletét a termikus emisszióhoz szükséges 

hőmérséklet fölé emelheti. Ha a szál túl nagy hőkapacitású, a parázsfény-kisülésből az 

ívkisülésbe történő átmenet elhúzódik [44], így a katód gyorsan meghibásodhat.   
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Hogyan mérhető az aktiválás minősége? A ZFE is elárul valamit, de a megfelelő 

paraméter az ívtalppont hőmérséklete. Ha az aktiválás tökéletlen, a hőmérséklet túl nagy, az 

élettartam pedig túl kicsi lehet [45]. A katódhőmérséklet pontos közvetlen mérése nem 

egyszerű feladat. 

 

4.7 Dimmelés 

 

 A kibocsátott fényáram szabályozásához szükséges íváram-csökkentés miatt 

járulékos katódfűtő áramot kell kapcsolnunk az elektródokra, annak biztosítására, hogy a 

porlódás ne csökkentse az élettartamot (alulfűtés), de a katód párolgása se legyen 

számottevő (túlfűtés) [46].  

 

4-7. ábra A fénycsőben folyó áramok [46] 

 

 Az előtétgyártóknak tudniuk kell, hogy az optimális katódhőmérséklet eléréséhez 

mekkora fűtőáramot kell alkalmazniuk [47]. Ha az egyes lámpagyártók katódjai 

kompatibilisek, az adott fűtőáram mindegyik katódot hasonló hőmérsékletre fűti. Ebben az 

esetben az íváram/fűtőáram síkon megadhatóak azok a tartományok, melyek elfogadható 

élettartamot garantálnak, s az összes gyártó lámpatípusaira egyaránt vonatkoznak.   
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Ennek megfelelően a különböző íváram értékek esetén meg kell adni a járulékos 

fűtőáram optimális értékét, valamint az ezekhez tartozó szórási sávokat [48]. Az íváram 

csökkenésével a járulékos katódfűtő áramnak a 4-8. ábrának megfelelően kell változnia. Ez a 

jelleggörbe lámpatípusonként változik, ugyanakkor jellegre hasonló. 

 

 

4-8. ábra A járulékos katódfűtő áram növelése az íváram csökkenésével [48] 

                                  

A külső feszültséggel vezérelhető dimmelhető előtétek a dimmelő egyenfeszültség 

változtatásával a 4-9. ábrának megfelelően csökkentik a lámpa íváramát. Az ábra egy 

Hüco TC-DD 28W Dimmable típusú elektronikus előtét és GE F24 2D/835 kompakt 

fénycső mérési eredményeiből származik (saját laboratóriumi mérés [30]). 
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4-9. ábra Az íváram a különböző dimmelési állapotokban (saját mérés) [30] 

 

 

4-10. ábra A dimmer kimenőfeszültsége a vezetési szög függvényében (saját mérés) 

 

A 4.10. ábrán pedig a leggyakrabban használt dimmertípus, a triac-ot alkalmazó 

fázishasításos dimmer kimenőfeszültsége látható a triac vezetési szöge függvényében. Itt 

100% az az eset, mikor a triac folyamatosan vezet (nincs feszültségszaggatás, tehát a 

feszültség alakja szinuszos). Az ábrán szereplő eredmények szintén saját laboratóriumi 

mérésből származnak. 
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5 Elektromágneses összeférhetőség (EMC) 
 

5.1 Az EMC alapjai 

 

A korszerű kisülő fényforrások eredményes fejlesztésének egyik fontos feltétele az 

egyre szigorodó elektromágneses környezetvédelmi előírások kielégítése. Az 

elektromágneses kompatibilitási (ElectroMagnetic Compatibility) feltételek teljesítése a 

piacképes termékek gyártásának elengedhetetlen kritériuma.  

 

A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) definíciója [49] szerint az 

elektromágneses kompatibilitás „egy adott készülék azon képessége, hogy elektromágneses 

környezetében megfelelően tud üzemelni (immunitása = zavartűrő képessége elegendően 

nagy) anélkül, hogy elviselhetetlen zavarokat okozna más eszközökben (emissziója = 

zavarkibocsátása kellően kicsi). Ez esetünkben azt jelenti, hogy az EMC szempontokat is 

figyelembe vevő fényforrás egyrészt nem bocsát ki a megengedett szintnél nagyobb 

elektromágneses zavarokat, másrészt egy meghatározott zavarszint alatt üzembiztosan 

működik”. 

 

Az elektromágneses hatások eredete alapján megkülönböztetünk belső (amikor a 

készülék saját magát zavarja), valamint külső eredetű zavarokat. Az utóbbi csoportba  a 

természeti eredetű, valamint ember által szándékosan vagy nem szándékosan okozott 

(mesterséges) zavarokat soroljuk. A kompakt fénycsövek által keltett zavarok nem 

szándékosan keltett mesterséges zavarok. 

 

A zavar időbeli lefolyása alapján folyamatos és impulzusszerű zavarokat 

különböztetünk meg. Az előbbi csoportot tovább bonthatjuk ismétlődő (periodikus) és nem 

periodikus jelekre. Periodikus jelek frekvencia-spektruma vonalas, míg a nem periodikusoké 

folytonos Fourier-spektrumú. 

 

Az elektromágneses zavarok azok frekvencia-tartománya alapján is 

megkülönböztethetők. Ennek felosztását látjuk az 5-2. ábrán. A kibocsátás lehet keskenysávú 

(az eszköz egy adott frekvencián történő működése) vagy szélessávú (fésűs spektrum, vagy 

folytonos spektrum) [49]. 
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5-1. ábra Elektromágneses zavarok frekvenciatartományai [50] 

 

A zavarterjedés a zavarforrás és a zavarvevő között valamilyen csatolási úton 

történik, vezetett vagy sugárzott formában. A kisfrekvenciás vezetett zavarok alatt 

elsősorban felharmonikus torzítást, frekvenciaingadozást, illetve feszültségkimaradást vagy 

feszültségingadozást értünk. Sugárzott zavarok terjedhetnek kisebb frekvenciákon kapacitív 

vagy induktív csatolással (sugárzás közeltérben – villamos és mágneses tér). Nagyfrekvenciás 

sugárzott zavarokon távoltérben pedig az elektromágneses tér emisszióját értjük (távoltér). 

Az utóbbi esetben mind az elektromos, mind a mágneses térerősség merőleges a terjedés 

irányára (S = E x H) [50]. 

 

A kisülő fényforrások által termelt villamos, mágneses és elektromágneses zavarok 

egyrészt vezetett, másrészt sugárzott formában jelentkeznek, ugyanis a lámpák és előtéteik 

folyamatosan termelnek és sugároznak a környezetük felé nagyfrekvenciás zavarokat 

(emisszió). Ilyen módon a működés fizikai alapjaiból következik a környezet zavarásának egy 

jelentős része. Ugyanakkor a korszerű fényforrásainknak elektromágneses szempontból 

szennyezett környezetben is zavartalanul kell üzemelni (immunitás). A nagyfeszültségű, 

nagyáramú, és/vagy nagyfrekvenciás zavarokkal súlyosan terhelt környezet ma már 

mindennaposnak számít mind az ipar, mind a közlekedés, sőt még a lakókörnyezet területén 

is [51-52-53].            
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5.1.1. Fénycsöves világítási rendszerek által okozott elektromágneses 

interferencia 

 

A mai irodákat nyugodtan nevezhetjük elektronikus irodáknak, mivel 

számítógépekkel és nyomtatókkal, fénymásolókkal, faxokkal, biztonsági berendezésekkel, 

épületfelügyeleti rendszerekkel, és általában fénycsöves lámpatestekkel vannak felszerelve.  

Ezek a berendezések elektromágneses környezetükben működnek, miközben önmaguk is 

folyamatosan bocsátanak ki elektromágneses zavarokat környezetük felé.  

 

Annak ellenére, hogy világszerte számtalan lámpatest működik, amely fénycsöveket, 

vagy kompakt fénycsöveket, illetve elektronikus előtéteket tartalmaznak, közülük viszonylag 

kevéshez köthetően merült fel más irodai eszközzel kapcsolatos elektromágneses zavarási 

probléma. Ennek ellenére, ez a kevés eset is felhívta a figyelmet a problémára. A 

dokumentált esetek között a következő tipikus eseteket találjuk [54-56]: 

 

 Lopásgátló rendszerek nem érzékelik a mellettük elhaladó címkét 

 

 Mozgásérzékelők, fotodetektorok, programozható termosztátok nem válaszolnak 

megfelelően a beállításokra 

 

 Drót nélküli- és mobiltelefonok hangja sercegő 

 

 Infravörös távirányítók nem működtetik a vevőt, vagy a fénycső/kompakt fénycső 

által gerjesztett jel ki-be kapcsolja a televíziókészüléket, audio, video 

berendezéseket, vagy a televíziókeszülék folyamatosan lépteti a csatornákat 

 

 Power Line Communication (PLC) eszközök nem működnek 

 

 Sercegő hang a rádiókból 

 

 Laboratóriumi és kórházi berendezések (oszcilloszkóp, ECG, MRI) esetében hibás 

memóriaolvasás    
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5.1.2. Hogyan okoznak a fénycsöves/kompakt fénycsöves világítási rendszerek 

elektromágneses zavarást? 

 

A fénycsöves/kompakt fénycsöves világítási rendszerek (beleértve az elektronikus 

előtétet is) várakozásunk alapján négy forrásból okozhatnak zavarást [57]: 

 

 Az ív plazmája a kisülőcsőben  

 Az elektronikus előtét és a kisülőcső közötti vezetékek (szállítja az ívkisülést 

tápláló rádiófrekvenciás áramot és feszültséget 

 Az elektronikus előtét adott frekvencián történő kapcsolóüzemű működése 

 A rendszert a hálózattal összekötő vezetékek, melyek a felvett teljesítményt 

szállítják    

 

 

5.2 Szabványos EMC-vizsgálatok [58] 

 

5.2.1. Emissziós vizsgálatok  

 

5.2.1.1 Sugárzott rádiófrekvenciás emisszió 
 

A rádiófrekvenciás sugárzott emissziót a 9 kHz és 30 MHz közötti 

frekvenciatartományban egy háromsíkú keretantennában (Van Veen-loop) vizsgáljuk a 

CISPR15 (EN 55015) szabvány szerint [59]. Az antennarendszer 3, egymásra ortogonális 

síkban elhelyezett, 2 m átmérőjű hurokantennából áll. A vizsgált fényforrás sugárzott tere 

hatására bennük indukált áramot mérjük, és ezen áramérték egyik síkban sem haladhatja 

meg a határértéket adott frekvencián [60]. 30 MHz és 300 MHz között alkalmazhatunk, a 

CISPR22 szabványból ismert BiConiLog antennát árnyékolt helyiségben [61], vagy 

egyszerűsített módszert, az immunitás vizsgálatoknál is alkalmazott csatolóhálózatot 

használunk [62]. Utóbbi esetben a sugárzott emissziót vezetett emisszió-mérésre 

visszavezetve alkalmazzuk. Mindkét esetben kizárólag kvázicsúcs detektort használunk a 

mérővevőben [63]. 

 

5.2.1.2 Vezetett rádiófrekvenciás emisszió 
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A vezetett rádiófrekvenciás emissziót a 150 kHz és 30 MHz közötti tartományban 

vizsgáljuk hálózati impedancia stabilizáló áramkör (Line Impedance Stabilization Network – 

LISN) segítségével [64]. Ez az eszköz, melyet műhálózatnak is nevezünk, reprodukálható 

körülményeket biztosít a mérés végrehajtásához a hálózati impedanciának a szabvány által 

meghatározott értéken tartásával. A mérővevő a műhálózathoz csatlakozik. Ezt a vizsgálatot, 

valamint annak határértékeit szintén a CISPR15 szabvány írja elő. Vezetett nagyfrekvenciás 

vizsgálatok során mind kvázicsúcs, mind átlagérték-detektorral mérünk, de az utóbbi 

esetében egy szűkebb frekvencia-tartományban, 150 kHz – 30 MHz között. 

 

5.2.1.3 Harmonikus áramok 
 

Általában az elektronikus és elektromágneses előtétek által felvett áram nem teljesen 

szinuszos jellegű. Az IEC61000-3-2 nemzetközi szabvány írja le az áramfelvétel harmonikus 

torzítására vonatkozó követelményeket, így a felvett áram megengedett alakját, valamint az 

áramharmonikusok amplitudóját egészen 2 kHz-ig. A mérés ebben az esetben is előírt 

hálózati impedancián, műhálózaton keresztül történik [65]. 

 

5.2.2. Immunitási vizsgálatok 

 

5.2.2.1 Termékcsalád-szabvány az immunitási vizsgálatokra 
 

Az IEC61547 termékcsalád-szabvány gyűjti egybe a villamos fényforrásokra vonatkozó 

immunitási követelményeket [66] és egyúttal hivatkozik a megfelelő immunitási 

alapszabványokra (IEC61000-4 sorozat). A sugárzott elektromágneses térrel szembeni 

immunitási vizsgálat esetében amplitudó-modulált szinuszjelet állítunk elő 

függvénygenerátorral, majd a jelet mikrohullámú erősítővel felerősítjük és GTEM-cellába 

(lásd később) vezetve abban egy haladó elektromágneses hullámot állítunk elő. Az 

elektromos térerősség 3 V/m értékű kell legyen, a 80 MHz – 1 GHz frekvenciatartományban. 

A vizsgálat során a fényforrás megfelelő működését ellenőrizzük [67]. 

 

 

5.2.2.2 Vezetett rádió-frekvenciás zavarjelekkel szembeni immunitás 
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A vezetett rádió-frekvenciás zavarjelekkel szembeni immunitás vizsgálatánál a jelet 

szintén függvénygenerátorral állítjuk elő, majd erősítés után a vizsgált eszköz bemenetére 

kapcsoljuk csatolóhálózat (CDN – Coupling/Decoupling Network) segítségével [68]. 

 

5.2.2.3 Egyéb immunitás-vizsgálatok 
 

Az egyéb immunitás-vizsgálatok között megtalálhatjuk még az elektrosztatikus 

kisülésekkel (ESD – Electrostatic Discharge), lökőhullámmal, gyors tranziensekkel, hálózati 

frekvenciás és nagyfrekvenciás mágneses terekkel, valamint feszültség-ingadozásokkal  és 

feszültség-kimaradásokkal szembeni zavartűrés-teszteket is. Mindezen vizsgálatok szintén az 

IEC61547 szabvány szerint történnek [69-72]. 

 

5.3 A mérőrendszer kiépítése 

 

A Budapesti Műszaki Egyetem Villamos Energetika Tanszékén, szoros 

együttműködésben a Szélessávú Hírközlő Rendszerek Tanszékkel, valamint a General Electric 

(GE) Lighting üzletágával új, teljes EMC-mérőrendszert fejlesztettem és építettem ki. A 

rendszer egyrészt szabványos, nagyfrekvenciás és kisfrekvenciás EMC-vizsgálatok 

elvégzésére alkalmas, másrészt tudományos kísérletek eszközéül is szolgál. 

 

A rendszer fő alkotóeleme a GTEM (Gigahertz Transversal Electromagnetic) cella (5-2. 

ábra). A GTEM-cella egy piramis alakú, kétszeres lezárt 50 ohmos tápvonal. A bemenetén egy 

normál 50 ohmos koaxiális kábel fizikailag egy négyszög alakú keresztmetszetté kerül 

átalakításra. A keresztmetszeti méretek aránya 3:2 (szélesség:magasság). A középső vezető 

(melyet septumnak nevezünk), lapos, széles vezető, melyet ha egy függvénygenerátorral egy 

mikrohullámú erősítőn keresztül meghajtunk, egy jól meghatározott térfogatban egy 

névlegesen homogén villamos erőtéreloszlást fog létrehozni. Ez a névlegesen homogén 

téreloszlású térfogat alkalmas a sugárzott immunitás tesztek elvégézésére. A reciprocitás 

elvén a sugárzott emissziós vizsgálatok szintén elvégezhetők ebben a térfogatban. A 

septumot fizikailag egy 50 Ohm eredő értékű ellenállás-hálózat zárja le annak érdekében, 

hogy a septum árameloszlásához illeszkedjen. A létrejövő térerősségek – legyenek az 

immunitási vizsgálathoz előállítva, vagy a vizsgált eszköz (EUT – Equipment Under Test) által 

keltettek -, szabadtéri abszorber-szivaccsal vannak lezárva. A cella bemenetére kapcsolt 

rádiófrekvenciás feszültség által generált térerősségek síkhullámként terjednek a GTEM-cella 

elejétől a lezárás felé *73-74].  
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5-2. ábra A GTEM cella alapú mérőrendszer 

 

A teljes mérőrendszer felépítése az 5-3. ábrán tekinthető át ([54] felhasználásával). 

 

 

5-3. ábra A teljes EMC mérőrendszer 

 

A sugárzott rádiófrekvenciás emissziós vizsgálatok során a fényforrásból vagy 

lámpatestből érkező zavarjelet a cella elejében található N-típusú csatlakozóra egy 50 ohmos 
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koaxiális kábellel csatlakoztatott EMC-mérővevővel detektálom. A szoftver által vezérelt 

pneumatikus forgatórendszer lehetővé teszi a vizsgált eszköznek a cella hossztengelyéhez 

mért bármilyen irányú forgatását, így az minden orientációban vizsgálható. Léteznek *75-80] 

3, illetve 9-bemenetű korrelációs algoritmusok, melyek lehetővé teszik, hogy a 3, illetve 9 

orientációban megmért térerősségekből számítani tudjuk egy antennával 3, vagy 6 m 

távolságban detektálható térerősségeket. Közeltérben (körülbelül 30 MHz-ig) szükség van a 9 

mérési pontra a sugárzási karakterisztika összetettsége miatt, távoltérben már elegendő 

három orientációban mérni. A GTEM-cella egészen 20 GHz-es felső határfrekvenciáig 

alkalmazható sugárzott emissziós vizsgálatokra *81]. Minden esetben figyelnünk kell azonban 

arra, hogy a fényforrás, az előtét, a lámpatest és a kábelek egymáshoz képest stabilan 

legyenek rögzítve, ugyanis a forgatások közbeni bármilyen elmozdulás befolyásolja a mérési 

eredeményeket, és így a korrelációs algoritmus nem ad megbízható eredményt. Az 

elmozdulás leginkább természetesen a kábelezést érinti, így ezek rögzítésére fokozottan kell 

ügyelni. 

 

Az általam bemutatott vizsgálatok során a bonyolultság és a mérés hosszadalmassága 

miatt nem használtam vizsgálatonként 9 orientációt, ugyanis pontos mérési eredményeknek 

a szabványnak való megfelelés vizsgálata esetén lenne kiemelt jelentősége, az pedig az 

előbbiekben leírtak alapján keretantennás mérést ír elő, indukált áram mennyiségre. 

Másrészt, a szabvány szerinti vizsgálat is három síkban történik, és minden egyes síkban 

kapott eredménynek ugyanannak a határérték-görbének kell megfelelnie. Tehát a szabvány 

nem törekszik a sugárzás irányeloszlásának teljes ismeretére. 

 

Ugyanakkor a keretantenna helyett alkalmazott GTEM-cella alapú vizsgálat lehetővé 

teszi a nagyobb érzékenység elérését, ezáltal lehetővé válik a rendszer részegységeinek 

(kisülőcső, elektródok, elektronikus előtét, vezetékek) egyenkénti vizsgálata. 

 

  Az általam kifejlesztett és megvalósított mérőrendszer automatizált, minden 

mérőműszert egy PC vezérel GPIB (IEEE-488) buszon keresztül. A mérési eredményeket 

begyűjti és feldolgozza az általam fejlesztett szoftver. 
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5-4. ábra A CISPR15 (EN 55015) szerinti vizsgálat keretantennával 
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6 A kisülőlámpa által keltett elektromágneses zavarok 
 

Ahogy láttuk, a kompakt fénycsövek és egyéb fényforrások, lámpatestek EMC 

szabványos EMC-vizsgálata rádió-frekvenciás sugárzott (9 kHz – 300 MHz) és vezetett (9 kHz 

– 30 MHz) emissziós mérésekből; harmonikus áram emissziós mérésekből (50 vagy 60 Hz – 2 

vagy 2.4 kHz); és számos immunitási vizsgálatból áll. 

 

Néhány publikáció fellelhető, mely a kompakt fénycsövek rádiófrekvenciás 

emissziójával foglalkozik, azonban ezek a publikációk a kompakt fénycsöveket rendszer 

szinten kezelik, anélkül, hogy az emisszió hátterében álló fizikai folyamatokat 

szándékoznának megérteni *82-83].  

 

A zavaremisszió okai a működés fizikai folyamatainak megértésén keresztül 

leírhatóak. A disszertáció további fejezeteiben az általam elvégzett vizsgálatok alapján 

fogok következtéseket levonni a kompakt fénycsöves rendszerek zavaremissziós 

viselkedéséről. Minden, a következőkben bemutatott mérési eredmény saját vizsgálatból 

származik. 

 

Mindezen, az elektromágneses összeférhetőséggel kapcsolatos szempontok az 

izzólámpák forgalmazásának fokozatosan történő betiltása után még inkább fontosak lettek. 

Ez a szabályozás az Európai Unió után fokozatosan a világ más tájain is el fog terjedni, a 

folyamat már elkezdődött.  

 

 

6-1. ábra Elektronikus kompakt fénycső a kisülőcsővel és az elektronikus előtéttel [7] 
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Van néhány különleges követelmény, melyek izzólámpával nagyon könnyen 

teljesíthetők. Ahhoz, hogy elnyerjük a vevő elégedettségét, kompakt fénycsövekkel is 

teljesítenünk kell ezeket. Itt többek között a megbízható gyújtásra, villogásmentes, stabil 

fénykibocsátásra, vagy akár a fényáram szabályozhatóságára (dimmelés) gondolhatunk. 

 

A lámpák elektronikus előtétek (ballasztok) általi meghajtása tette mindezt lehetővé. 

A rendszer a kisülőcsőből, az előtétből és az ezeket összekötő vezetékekből áll (6-1.ábra). 

Ahogy azt láttuk, a fénycsövek, kompakt fénycsövek kisnyomású higany-kisülőlámpák, ahol a 

kisülés normál esetben ívkisülés (az elektronok termikus emisszió útján jutnak a kisülésbe).   

 

6.1 Az elektronikus fénycsőelőtét működése 

 

 

6-2. ábra Egy elektronikus kompakt fénycső blokkdiagramja [84] 

 

A kompakt fénycső blokkdiagramja a 6-2. ábrán látható. A kompakt fénycső az 50 

vagy 60 Hz frekvenciájú hálózati feszültségről működik, a feszültség névleges értéke 

különböző lehet (pl. 120 V, 230V). A váltakozó feszültséget a teljes híd egyenirányító alakítja 

át egyenfeszültséggé. Az egyenirányító egy elektrolit kondenzátort tölt, amely a DC energiát 

tárolja. A kondenzátor táplálja a fél-híd invertert, amely nagyfrekvenciás (tipikusan 40-80 

kHz-es) négyszögjelet állít elő a kimenetén [85].   

 

Egy rezgőkörös kimeneti fokozat hajtja meg a lámpát. Az áramkör rezonáns jellegét 

használjuk a katód előfűtésére, a lámpa begyújtására, valamint a lámpa áramának 

szabályozására. Előfűtés alatt a lámpa nem vezet és az áramkör nagy jósági tényezőjű (Q) 
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állapotban (soros L és C) van. A frekvenciát meghatározott ideig állandó értéken tartjuk a 

rezonanciafrekvencia felett, ahhoz, hogy a katódokat adott áramon előfűtsük. Előfűtés után 

a frekvenciát finoman leszállítjuk a rezonancia irányába, hogy a lámpa indításához szükséges 

nagy feszültséget előállíthassuk (6-3. ábra). Gyújtás után a lámpa vezet (a kisülés állapotában 

van) és az áramkör induktivitás (L), sorbakötve párhuzamos ellenállással (R)l és kapacitással 

(C). A frekvencia folyamatosan csökken a végső frekvenciáig, aholis elérjük a névleges 

íváramot. A fényáram szabályozásához az íváramot (és a Q jósági tényezőt) csökkentjük a 

frekvencia növelésén keresztül, így az áramkör a lámpa ellenállásával (ívellenállással) 

változik. Annak érdekében, hogy fenntartsuk az ív stabilitását és megvédjük a katódmasszát 

a katódspirálon a porlódástól - így a fényforrást a korai meghibásodástól -, dimmelés közben 

járulékos katódfűtést alkalmazunk.            

 

 

6-3. ábra A kimeneti rezgőkör Bode-diagramja [86] 

 

Ahogy láttuk, az inverter kimeneti hullámformája négyszög alakú, amely 

spektrumvonalakban gazdag. A négyszögjel Fourier-spektruma a következő egyenletekkel 

bontható fel: 
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Ahogy látható, egy alapharmonikust, valamint annak páratlan számú 

felharmonikusait tartalmazza, fokozatosan csökkenő amplitúdókkal. Mindazonáltal, mivel a 
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kapcsolóelemek nem ideálisak (a kapcsolási sebességük nem végtelen), a félhíd inverter 

kimenete nem tökéletes négyszögjel (lásd 6-4. ábra), a valós Fourier-spektrum páros 

harmonikusokat is tartalmaz (az ábra a saját laboratóriumi mérés eredményeit mutatja). A 

kimeneti rezgőkör egyik funkciója a négyszögjel átalakítása a kisülést tápláló 

szinuszhullámmá. Mivel a rezonáns kör jósági tényezője véges, elvileg az összes eredeti 

harmonikus jelen van a lámpa feszültségében és áramában.     

 

 

 

6-4. ábra A félhíd inverter kimenő feszültsége és a lámpaáram [84] 

 

 

6.2 A kompakt fénycsövek plazmája és az EMC 

 

Az EMC szempontokat is figyelembe vevő fényforrás egyrészt nem bocsát ki a 

megengedett szintnél nagyobb elektromágneses zavarokat (emisszió), másrészt egy 

meghatározott zavarszint alatt üzembiztosan működik (immunitás). Azokon a frekvenciákon, 

amelyeken a kompakt fénycsövek működnek, az elektromos és mágneses terek forrásuk 

szempontjából a statikus terekhez hasonlóan viselkednek (kvázi-statikus elektromos és 

mágneses terek), továbbá függetlenül is kezelhetők. Az érintett frekvenciasávok az SLF, ULF, 

VLF, LF, MF, HF és VHF sávok ([49].   

 

Egy zajforrás sugárzási képe felbontható rövid elektromos dipólusok vagy kisméretű 

áramhurkok által létrehozott terek összegére *87], (6-5. ábra). A forrás emisszióját 3 
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ortogonális pozicióban kell mérnünk. Ez hasonlóan történik a 2 m-es keretantennával 

végrehajtott szabvány szerinti méréseknél is.    

 

6-5. ábra Rövid elektromos dipólus elektromágneses tere *87] 

 

Az elektromos és mágneses tér összetevői a következők *87-89]: 
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ahol I *A+ az áram,  *m+ a hullámhossz,  2 *1/m+ a fázistényező és 1200 Z

*Ohm+ a szabadtér karakterisztikus impedanciája.  

 

A fenti egyenletekben a r-1 tag felel meg a sugárzott térnek (távoltérnek), míg a r-2 és 

r-3 tagok a közeltérnek felelnek meg. A távoltér csak E és H-ben szerepel. Elegendően közel 

a rövid dipólhoz a közeltér a Biot-Savart és Coulomb törvényekkel is leírható. Így a 

térerősségek egy r távolságban [88]:     

0

B
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A dipóltól kis távolságban a közeltéri térerősségek nagyobbak a távoltéri 

térerősségeknél. Növekvő távolságoknál a közeltéri térerősségek nagyobb mértékben 

csökkennek, mint a távoltéri térerősségek. A távoltér ott kezdődik, ahol a közeltéri tagok 

elhanyagolhatókká válnak a távoltéri tagok mellett, ahol:     

 





2
r

               (8) 

 

30 MHz-es frekvenciánál a hullámhossz 10 m, míg 9 kHz-nél több, mint 30 km. Emiatt 

a 9 kHz - 30 MHz frekvenciatartományban végzett szabvány szerinti vizsgálatok közeltéri 

méréseken alapulnak. Így az (5), (6), (7) egyszerűsített egyenletek használhatók a (2), (3), (4)  

helyett. 

  

A következőkben  a kompakt fénycsövek által gerjesztett villamos tereket vizsgálom. 

Hogyan tud a kompakt fénycsövek plazmája elektromágneses zavarást okozni? A 

kisülőlámpák folyamatosan termelnek és bocsátanak ki kisfrekvenciás és rádiófrekvenciás 

zajokat a környezetük felé. Ezen zavarkibocsátás oka a lámpa működéséért felelős fizikai 

folyamatokban keresendő.  

 

A fénycsöves/kompakt fénycsöves világítási rendszerek (beleértve az elektronikus 

előtétet is), 4 alapvető forrásból termelnek zavarokat [57]: 

 

 A kisülés a kisülőcsőben nagyfrekvenciás feszültségen és áramon működik (1) 

 Az előtét és a lámpa közötti vezetékek szállítják a kisülés meghajtásához 

szükséges nagyfrekvanciás teljesítményt (2) 
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 Az előtét kapcsolóüzemű működése elektromágneses zavarokat termel a 

környezete felé (3) 

 Az elektronikus előtétből kijövő vezetétek harmonikus áramokat vezetnek a 

táphálózat irányába és nagyfrekvenciás zavarfeszültséget juttatnak a hálózatba 

(4)   

 

 

6-6. ábra Fénycsöves világítási rendszer által létrehozott elektromágneses zavarások [57] 

 

A (2)-es és (3) nem számottevő egy integrált CFL esetében (itt az előtét egybe van 

építve a kisülőcsővel) az adott fizikai elrendezés, kis méret és működési frekvencia miatt. 

Jelen dolgozatnak nem témája a vezetett zavar-kibocsátás. A következőkben a kisülőcsőben 

zajló fizikai folyamatokat mutatom be.   

 

Ahogy láttuk, a lámpát az elektronikus előtét hajtja meg, az elektródok hőmérséklete 

megfelelően nagy ahhoz, hogy az elektronokat termikus emisszió útján adják le, így a 

működés az ívkisülés tartományában történik. E rendszerből rádiófrekvenciás (RF) emissziót 

várhatunk a, méghozzá - az inverter és a rezgőkör által definiált - diszkrét frekvenciákon, 

valamint egy véletlenszerű, szélessávú zajt az előtét elektronikus komponenseiből. Néhány 

fizikai folyamat a kisülésben hasonlóképpen szélessávú zajt termel. Ezek a folyamatok a 

következők *91-93]:    

 

Katód-oszcilláció: A fénycső/kompakt fénycső normál működése során az 

elektronáram, mely a lámpát (a kisülést) működteti, a katód termikus emissziójából ered. Az 

ívtalppont (hot spot) az a része a katódnak (általában 4-5 menet a spirálon), ahol a kisülés 

kilép a katódból. Az ívtalppont (mely egyben a katód legmelegebb pontja) hőmérséklete 

elegendően nagy kell legyen ahhoz, hogy a katód megfelelő számú elektront tudjon emittálni 

a kisülés táplálásához.  Ha a katód hőmérséklete nem elegendően nagy, a katódesés 
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automatikusan megnövekszik és pozitív ionok gyorsulnak fel, ahogy áthaladnak a katódesés 

tartományán. A katód felületére becsapódva, a katódmasszából makroszkópikus 

részecskéket üthetnek le. Ezt a folyamatot porlódásnak nevezzük, ami csökkent élettartamot 

eredményezhet.  

 

A dimmelés célja a fényforrás által előállított fényáram csökkentése. Ez az íváram 

(lámpaáram) csökkentésén keresztül valósul meg. Ennek eredményeképpen a higanyatomok 

gerjesztése is kevesebb lesz. Másrészt, ha csökkentjük az áramot, amelyik átfolyik a katódon, 

annak fűtőhatása túlzottan lecsökkenhet ahhoz, hogy a katódon optimális hőmérsékletet 

biztosítson a termikus emisszióhoz. Emiatt egy járulékos fűtőáramot kell biztosítanunk, ami 

kizárólag az elektródon folyik keresztül, nem táplálja a kisülést. Ahogy csökkentjük a 

lámpaáramot, úgy kell növelnünk a járulékos fűtőáramot.   

 

Mindazonáltal, ha túl nagy fűtőáramot alkalmazunk, az emittált elektronok száma 

olyan nagy lehet, hogy azokat a kisülés nem tudja elszállítani az anódig. Így negatív 

töltésfelhő alakul ki a katód előtt. Ez azt jelenti, hogy a katód működéséhez nincs szükség 

ionokra, a katódesés lecsökken, a kisülés fő testében keletkezett pozitív ionok lelassulnak és 

a negatív töltésfelhő által keltett potenciál minimumban csapdába esnek. Ennek során 

oszcillálnak és rádiófrekvenciás zajt keltenek néhány száz kHz széles frekvenciatartományban 

(lásd 6. Fejezet, 6-17. ábra). 

 

A fénycsövek és kompakt fénycsövek dimmelése során keletkező rádiófrekvenciás 

emisszió intenzitása a katódból (termikusn) emittált elektronok számának, valamint az 

íváram által szállított elektronok számának különbségétől függ. Ami a lámpa működése és 

dimmelése közben alapvetően változik, az nem más, mint az ívtalppont hőmérséklete. Az 

ívtalppont hőmérséklete kielégítően számítható Soules és társai ívtalppont-modeljéből. 

Eszerint a teljesítményre vonatkozó egyensúlyi egyenletet kell felírnunk a teljes AC ciklusra 

[38]:   

 

m(z)Cp(z)dT(z)/dt = Teljesítmény felvétel – teljesítmény leadás  (1) 

 

ahol m a spirálszakasz tömege, Cp a fajlagos hő, dT a hőmérsékletváltozás, míg z a 

katód egyik végéből tart a másik végébe. A teljesítmény veszteséghez és teljesítmény 

felvételhez a következő tagok tartoznak:   
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Teljesítmény veszteség = hővezetés a vezetékben 

+ hővezetés a gázban 

+ termikus emisszió 

+ kilépési munka + mozgási energia emittált       

elektrononként 

 

Teljesítmény felvétel =  ohmos fűtés 

+ e(Vk +(Vi - ))becsapódott iononként 

+ anód fűtés 

 

 

ahol Vk a katódesés feszültsége, és Vi a töltőgáz ionozási potenciálja. 

Ilámpa = Ip + Ie        (2) 

Je = AT2(z)exp(-z)/kT(z)) + Jp(z)      (3) 

Jp(z) = (Vk – Vi)Je        (4) 

ahol Ilámpa a teljes kisülő áram, Ip a pozitív ionok árama és Ie az elektronok árama, A = 

120 Acm-2K-2, T a spiral lokális hőmérséklete, k a Boltzmann-állandó,  Townsend szekunder 

ionozási állandója, az effektív kilépési munka (= 0.98 + 0.0086T ritkaföldfém-oxid 

katódmassza anyagokra). 

 

Tehát az (1) teljesítmény-egyensúlyi egyenlet a következőképpen írható fel: 
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ahol   a hővezetés, D a spirál átmérője,  a termikus emisszivitás,  a rezisztivitás, σ 

a Stefan-Boltzmann-állandó.  

 

Oldjuk meg a fenti egyenletet 430 mA-es lámpaáram és 3.6 V értékű járulékos 

katódfűtő-feszültség alkalmazása esetén. Ekkor 1880 K értékű ívtalppont-hőmérsékletet 

kapunk. A járulékos fűtés elhagyása esetén ez az érték 1560 K, azonos lámpaáram mellett. 

Ekkor, amennyiben járulékos fűtést alkalmaztunk, az áramsűrűség 6.64-szerese annak az 

esetnek, amikor a járulékos fűtés használatát mellőztük. Ezeknek az emittált elektronoknak a 

legnagyobb része felesleges a kisülés számára, ezért végül rádiófrekvenciás emissziót fognak 

okozni. 

     

Anód-oszcilláció: Egy másik oszcilláció zajlik a katóddal ellentétes elektródon, 

melynek neve anód oszcilláció. Az anód felületéhez érkező elektronok meglehetősen nagy 

energiára tehetnek szert. Ennek az energiafelvételnek a következményeként lehetnek 

elektronok, melyek elegendő energiával rendelkeznek ahhoz, hogy egy járulékos ionozást 

okozzanak, vagy magában az anódesés tartományában, vagy az anódesés tartománya előtti 

kisebb plazmasűrűségű tartományban. Járulékos ionozáskor a plazmasűrűség hirtelen megnő 

és elegendő nagy lehet ahhoz, hogy az anód begyűjtse a szükséges elektronáramot pozitív 

anódesés nélkül. Az anódesés ekkor hirtelen nullára esik és a járulékos ionozás megszűnik.     

 

A túlzott (járulékos) plazmasűrűség az anód előtt lassan elsimul és az ionok az 

ambipoláris diffúzió során eldiffundálnak az anódtól. Ahogy a plazmasűrűség az anódesés 

tartományánál csökken, az anódesés növekszik addig, amíg elegendő nem lesz ahhoz, hogy 

az ionizáció újra indulhasson. A kritikus anódesés megegyezik a higany ionizációs 

potenciáljával. Ahogy ezt elértük, az ionizáció hirtelen elkezdődik és az anódesés hirtelen 

összeomlik *84+. Ezeknek a relaxációs oszcillációknak a következményeként az anódesésnek 

fűrészfog-alakú változása van az időben, a működési frekvencia hozzávetőlegesen 10-20-

szorosánál és nagyjából 10 V amplitudóval. Az anódoszcillációt az elektród konstrukció, a 

gáztöltés nyomása, szennyeződések a gáztérben és a környezeti hőmérséklet befolyásolják.   
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6-7. ábra Anód-oszcilláció (saját mérés) [54] 

Az anódoszcilláció hatása, a lámpafeszültség és lámpaáram torzulása látható a 6-7. 

ábrán., 190 mA lámpaáramnál és 62 V lámpafeszültségnél (RMS). Az oszcilláció amplitudója 

körülbelül 10.4 V (ez a higany ionizációs potenciálja). 

 

6.3 Sugárzott emisszió kompakt fénycsövekből 

 

Láttuk a lehetséges zajforrásokat a kompakt fénycsöves rendszerekben és a működés 

fizikai folyamatainak alapján képünk van az emisszió frekvenciatartományáról is.  

 

A CISPR15 (EN 55015) szabvány a mágneses térerősség vizsgálatát írja elő egy 2 m 

átmérőjű, 3-síkú keretantenna (Van Veen-loop) segítségével. A mértékegység dbμA, ugyanis 

a keret 3 síkjában (X, Y és Z) indukált áramot mérjük. A határérték-görbét egyik mért görbe 

sem lépheti túl.   

 

6-8. ábra Sugárzott tér szabvány szerinti vizsgálata (X-sík) [84] 
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A 6-8. ábra, ahol az X-sík emissziós görbéjét látjuk, mutatja, hogy ennek a 

módszernek az érzékenysége viszonylag kicsi, egyedül a működési frekvencián mérhető 

spektrumvonal. Nem kapunk információt a többi spektrumvonalról. A 150 kHz-es 

frekvenciánál található hirtelen átmenetet a kvázicsúcs-detektor sávszélességének előírás 

szerinti változása okozza (a CISPR A-sávban előírt 200 Hz-ről a CISPR B-sávban előírt 9 kHz-

re).   

 

Annak érdekében, hogy az érzékenységet megnöveljem, egy ETS-Emco 5407 GTEM 

(Gigahertz Transversal Electromagnetic) tesztcellát alkalmaztam, így a teljes emittált 

spektrumot analizálni tudtam.  

 

A kialakuló térerősségek - legyenek azok egy immunitás teszt alatt alkalmazott 

térerősségek, vagy egy vizsgálat alatt álló berendezés által keltettek -, egy speciális szivacsból 

készített RF abszorberrel vannak lezárva *73+. A kibocsátás mértékét egy a septum és a cella 

padlója közötti feszültségként állapítjuk meg, ami függ a septum magasságától abban a 

pontban, ahol a vizsgált eszköz van elhelyezve (ahogy említettem, a cella piramis alakú, így a 

septum magasság nő a bemenet felől a cella vége irányában). A feszültség az EMC 

mérővevőhöz a koaxiális összeköttetésen keresztül ju el. Esetemben a septum-magasságot 

állandó értéken, 0.74 m-en tartottam (lásd 6-9. ábra). A teszt-rendszerről további 

információk a *54+ és *79]-ben találhatók.  

 

 

6-9. ábra A mérési összeállítás a GTEM cella belsejében (orientáció: X) 
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20W-os hatcsövű (Hex) kompakt fénycsövet beépített előtéttel (CFLi) vizsgáltam 

sugárzott emisszióra hasonlóan a szabvány szerinti mérési módszerhez, 3 ortogonális 

orientációban (a GTEM cella tengelyéhez mérten X, Y és Z irányokban). Ez a beépített 

manipulátorral válik lehetővé (6-9. ábra). Az Y és Z irányok a Függelék 10.1 és 10.2 ábráján 

láthatók. A vizsgált eszköz (EUT) és az őt tápláló vezeték rögzítve vannak a manipulátor 

forgóasztalához, így a sugárzásban bekövetkező változást csak az EUT orientációjának 

változása okozhat. Mivel jelen vizsgálat célja a kompakt fénycsőből érkező rádiófrekvenciás 

emisszió forrásainak megtalálása volt, a következőkben bemutatott mérési adatok is X 

irányban születtek (a vizsgált eszköz és a cella tengelye párhuzamosak). Az Y és Z irányban 

felvett eredmények a Függelék 10.3 és 10.4 ábráján találhatóak.  

 

A 6-6. ábrán bemutattam a sugárzott zavar-kibocsátás lehetséges forrásait. Ahhoz, 

hogy lokalizáljam a forrást, egy RF-szűrőt (Schurter FSW2-65) helyeztem el az előtét és a 

hálózati tápvezeték közé, mégpedig azért, hogy elnyomjam a nagyfrekvenciás jeleket a 

tápkábelen. Továbbá egy fémből készült árnyékolást használtam a vezeték körül (l=1 m), 

melyet a cella padlójához földeltem. Mindez lehetővé tette, hogy kizárjam az 50 Hz-es 

vezetéket a rendszerből, mint sugárzó egység. Ahogy az a 6-10. és 6-11. ábrán látható, nem 

találtam szignifikáns különbséget a két eset között (szűrt és árnyékolt, illetve szűrés nélküli 

és árnyékolatlan vezeték). További eredmények a Függelék 10.5 - 10.6 ábráján láthatóak (Y 

és Z irányok). Ezeken az RF frekvenciákon nem a hálózati tápvezeték a sugárzás fő forrása. A 

felső görbe az EMC mérővevő kvázicsúcs detektorának mérési eredményeit mutatja, míg az 

alsó az átlagérték-detektor által detektált eredményt (ez igaz minden további ábrára, amely 

két görbét tartalmaz). A frekvenciatartomány 9 kHz – 30 MHz és a mért mennyiség 

zavarfeszültség dBμV-ban kifejezve. Ahhoz, hogy beazonosíthassam az emisszió egyedi 

spektrumvonalait, a detektor sávszélességét 200 Hz-es állandó értéken tartottam a teljes 

frekvenciatartományban. A névleges működési frekvencián (50 kHz) mért feszültség 42 

dbμV, ami a 0.74 m-es septummagasság mellett  44.6 dbμV/m térerősségnek felel meg. 
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6-10. ábra Emisszió egy 20 W-os CFL-ből árnyékolatlan tápkábellel 

 

 

6-11. ábra Emisszió egy 20 W-os CFL-ből árnyékolt tápkábellel 

 

Az ívkisülés egy adott munkapontban ellenállásként viselkedik. Ez azt is jelenti, hogy 

ha egy bizonyos árammal hajtjuk meg, akkor egy jól definiált feszültségre állítja be magát. 

Ezen viselkedés alapján a kisülőcsövet kicseréltem egy kis induktivitású, kis kapacitású, 620 

Ohm értékű ellenállásra, míg a meghajtó elektronika az eredeti maradt. A cél az volt, hogy az 

előtét számára azonos terhelést biztosítsak, amit a lámpa jelentett volna egy adott (normál) 

munkapontban működő kisüléssel. A bemenő és kimenő paramétereket mindkét esetben 

változatlanul hagytam, ami biztosította, hogy a munkapontok is azonosak voltak a két 

esetben (106 V és 170 mA).  



SCHMIDT GÁBOR: EMC KÖVETELMÉNYEKET KIELÉGÍTŐ FÉNYFORRÁSOK FEJLESZTÉSE  2012 

 

55 

 

 

6-12. ábra A kisülőcső egy ellenállás terheléssel helyettesítve - emittált spektrum 

 

A főbb különbségek a következők (6-12. ábra): kevésbé hatékony sugárzás a 

működési frekvencia harmonikusain (39.6 dbμV/m szemben 47.6 dbμV/m-rel 150 kHz-nél), 

azonos nagyságú térerősség az alapharmonikus esetében (44.5 dbμV/m); mindemellett 

kevesebb szélessávú emisszió. Ez utóbbi magyarázata a katód- és anód-oszcillációk hiánya. A 

végeredmény emisszió diszkrét frekvenciákon (az invertertől és a rezgőkörtől eredően), 

amely a háttérzajból emelkedik ki, amelyben közrejátszódik az elektronikus komponensekből 

érkező szélessávú zaj (vessük össze a 6-11. ábrával). Láthattuk, hogy képesek vagyunk 

befolyásolni a létrehozott villamos térerősséget azzal, hogy a kisülőcsövet ellenállással 

helyettesítjük. Ez rámutat a lámpára, mint a sugárzott emisszió fő forrására.      

 

Ahhoz, hogy ezt bizonyítsam, vezető anyagból készült zárt szerkezettel árnyékoltam 

be a kisülőcsövet, hasonlóan az esethez, mikor a tápkábel került leárnyékolásra. Az 

árnyékolás ismét a cella padlójához volt földelve (Függelék 10.7 ábra). Összehasonlíthatjuk a 

mért spektrumot azzal az esettel, amikor nem volt vizsgált fényforrás elhelyezve a cellában, 

tehát a bemutatott spektrum a háttérzaj (a 150 kHz-nél látható hirtelen változást, ahogy 

korábban említettem, a detektor sávszélesség-változása okozza). A kisülőcsőből származó 

emisszió megakadályozása a villamos térerősséget gyakorlatilag a háttérzaj szintjére 

csökkenti (6-13. és 6-14. ábra). A vonatkozó térerősségek értéke 19.4 és 19.2 dbμV/m. A 30 – 

300 MHz-es frekvenciatartományban kapott eredmények a Függelék 10.8 és 10.9 ábráján 

láthatók. 
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6-13. ábra Emisszió árnyékolt kisülőcső esetén (9kHz-30MHz) 

 

 

6-14. ábra A háttérzaj (9kHz-30MHz) 

 

Kvázi-statikus megközelítést alkalmazva állíthatjuk, hogy a mágneses tereket - a 

vezetőben vagy a kisülésben - mozgásban lévő töltések hozzák létre. Így a mennyiség, amely 

mágneses terek gerjesztéséért felelős, nem más, mint az áram. Egy bizonyos frekvencián 

oszcilláló feszültségek olyan villamos erőteret gerjesztenek, amely ugyenezen frekvencián 

oszcillál. Ugyanez a helyzet oszcilláló áramok és mágneses erőterek esetében. 

Végeredményben, a kompakt fénycső által létrehozott villamos és mágneses terektől azt 

várjuk, hogy azonos frekvencia karakterisztikájuk legyen, mint az azokat létrehozó 

feszültségeknek és áramoknak. A mágneses tér-emissziót 6 cm átmérőjű közeltéri 

hurokantennával vizsgáltam (6-15. ábra) [94].   
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6-15. ábra Mágneses tér vizsgálata 6 cm-es hurokantennával 

 

A várakozásokkal egyezően az előbbiekkel azonos spektrumot találtam (6-16. ábra). 

Míg az a lámpa feszültségéhez kötődött, ez a lámpa áramához. A detektor sávszélességét 

ismét állandó értéken (200 Hz) tartottam, így a spektrumvonalak könnyen azonosíthatóak a 

szélessávú zaj felett. Az amplitudónak itt nincs jelentősége, ugyanis az ilyen típusú antennák 

pontos mérések helyett zajforrások behatárolására használatosak. 

 

 

6-16. ábra A mágneses tér 

 

Dimmelés közben a mágneses térerősség csökken, míg a villamos térerősség nő, 

ahogy az ívkisülés munkapontja megváltozik a feszültség-áram jelleggörbén történő 

elmozdulás során. A járulékos fűtőáram megnöveli a katódoszcilláció hatását, ami szélessávú 

zajkibocsátásban jelentkezik a 100 kHz / 1 MHz tartományban, 30-45 dbμV/m-es értékek 

között terjedő szélessávú zaj amplitudóval [95]. Vegyük észre, hogy ez azonos nagyságrendű 

az alapharmonikus intenzitásával (6-17. ábra). A dimmelt működés EMC szempontból 

történő részletes vizsgálata a 7. fejezetben található. 
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6-17. ábra A katód-oszcilláció hatása dimmelt állapotban 

 

Minden, korábban bemutatott vizsgálati eredményt a CFL rendszer stabil működése 

során mértem. Amennyiben a katódhőmérséklet / az ívtalppont hőmérséklete nem 

megfelelően nagy, az ív instabillá válik és az ívtalppont gyors iramban cseréli pozícióját (ez az 

a pont, ahol az ív kezdődik és ahonnan az elektronok kilépnek). Ez a sztochasztikus folyamat 

véletlenszerű, szélessávú rádiófrekvenciás emissziót hoz létre. Ez a jelenség fennállhat nem 

megfelelő katód konstrukció esetében; dimmelés közben, ha elégtelen járulékos fűtést 

alkalmazunk; vagy a lámpa élettartának végén (EOL – End of Lamp life), amikor a 

katódmassza teljes egészében elfogyott a katódról (lásd 6-18. ábra). Az ezt követő állapotban 

már szakadt katódot találunk, ugyanis ebben az esetben a megnövekedett ionbombázás 

hatására a spirál rövid idő alatt elszakad (6-19. ábra). 

 

 

6-18. ábra A katódmassza teljes elfogyása (EOL) 
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6-19. ábra A katód szakadása utáni állapot (EOL) 

 

 Ekkor már az előtét áramköri kapcsolásától függ, hogy az elhangolódott rezgőkör 

miatt az előtét leáll-e, vagy a kisülés az állványra kiülve tovább fennáll. Az instabil működés 

az utóbbi esetben tovább folytatódik.  

 

Az instabil működés közben létrejövő zaj jellege jól megfigyelhető a 6-20. ábrán 57 W 

teljesítményű kompakt fénycső esetében. Ugyanez tapasztalható a Függelék 10.10 ábráján 

nagynyomású kisülőlámpa esetében.   

 

 

6-20. ábra Emisszió instabil ívből 

 

Láthatjuk, hogy a spektrum zsúfolttá válik, számos spektrumvonal jelenik meg a 

működési frekvencia (47.6 dbμV/m) harmonikusai mellett és szélessávú zaj is van jelen. Egy 
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ilyen fényforrásból érkező emisszió sztochasztikus, emiatt nehéz kezelni. Meg kell előzni, 

vagy amennyiben már kialakult, ezt az állapotot mielőbb és határozottan meg kell 

szüntetnünk.  

 

 

6-20. ábra A kábelrezonancia hatása (30 MHz - 1 GHz, 10 m, vertikális polarizáció, biconilog antennával mérve) 

 

6-21. ábra A kábel árnyékolása megszűnteti a sugárzást (30 MHz - 1 GHz, 10 m, vertikális polarizáció, biconilog 
antennával mérve) 

 

A CISPR15 (EN 55015) szabvány nemrég történt módósításában [60] előírja a 

sugárzási vizsgálat felső határfrekvenciájának 30 MHz-ről 300 MHz-re történő kitolását. 

Ebben a frekvenciatartományban ún. biconilog antennát használtam egy árnyékolt, 

reflexiómentesített helységben a sugárzott elektromágneses emisszió vizsgálatára, a CISPR22 

szabvány ajánlásai szerint [96-97]. A 6-21. ábra mutatja 20W névleges teljesítményű integrált 
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kompakt fénycső mérési eredményeit a 30 MHz és 1 GHz közötti frekvenciatartományban 

(10-16 dbμV/m 10 m-es távolságban). A detektált zaj forrása a tápkábel – szemben azzal, 

amit az előzőekben tapasztaltunk -, és a csúcsokat az adott frekvenciákon fellépő 

kábelrezonancia jelensége okozza. Magából a lámpából nem detektálható emisszió. Ez 

megfelel a [98+ következtetéseinek is. A sugárzást elkerülhetjük a tápkábel árnyékolásával.   

 

 

6.4 Összefoglalás 

 

A kompakt fénycsövek működését az EMC - sugárzott emisszió szempontjából 

elemeztem. A sugárzott emisszióért felelős fizikai folyamatok megértése lehetővé teszi, hogy 

olyan fényforrásokat tervezzünk, amelyek jóval kisebb mértékben zavarják a környezetüket. 

Az emisszió fő forrását azonosítottam, amely a lámpa plazmája. Mindazonáltal a spektrumot 

az elektonikus előtét (az inverter és a rezgőkör) a lámpafeszültségen és a lámpaáramon 

keresztül határozza meg.   

 A tápkábelről, amelynek korábban jelentős szerepet tulajdonítottak a sugárzott 

zavar-kibocsátásban, bebizonyítottam, hogy hatása 1 m-es vezetékhossz mellett 9 kHz – 30 

MHz frekvenciatartományban elhanyagolható. Mindez az ezekhez a frekvenciákhoz tartozó 

nagy hullámhosszakkal magyarázható.  

 

A kompakt fénycsövek dimmelése befolyásolja a sugárzott zaj-kibocsátási 

karakterisztikájukat a munkapontjuk elcsúsztatásán és az alkalmazott járulékos katódfűtésen 

keresztül, amely hatással van a kisülésben jelen lévő elektronok számára és katód oszcillációt 

okozhat. A kisülőlámpa instabil működését el kell kerülni, mivel az ilyen működés EMC 

szempontból sztochasztikus hatású. 
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7 A dimmelés hatása 
 

Az Európai Unió előírásai alapján az izzólámpákat fokozatosan kivonják a piacról. A 

folyamat már 2009-ben elkezdődött a 100 W-os vagy annál nagyobb névleges teljesítményű 

izzólámpák forgalmazásának betiltásával. Őket követték a >75 W-os típusok 2010-ben, majd 

így tovább a kisebb teljesítményű típusok. 2012-ben a 7 W-os izzók forgalmazása is 

megszűnik.   

 

Az izzók cseréje jelentős arányban kompakt fénycsövekre (továbbá halogén 

izzólámpákra és becsavarható (retrofit) LED-es fényforrásokra – ezek azonban nem képezik 

tárgyát a jelen értekezésnek) történik. A mai kompakt fénycsövek külalakra nagyon közel 

állnak az izzólámpákhoz, mindemellett jóval (4-5-szörösen energiatakarékosabbak azoknál. 

Néhány különleges vevői igény igen könnyen teljesíthető izzólámpákkal. Ahhoz, hogy 

elnyerjük a vevők megelégedettségét, ezen igényeket kompakt fénycsövekkel is ki kell tudjuk 

elégíteni. Itt többek között a lámpa fényáramának szabályozhatóságára (dimmelésre) 

gondolhatunk. Ennek a funkciónak két fő szempontja van: vizuális komfort és 

energiamegtakarítás. Minthogy izzólámpák esetében a fénykeltés hőmérsékleti sugárzás 

útján történik (az izzószálat izzásig fűtjük), a dimmelés igen könnyen megoldható az izzószál 

áramának szabályozásával. Ez a legtöbbször egy fázishasítást végző áramkörrel történik, 

melyet egy potenciométerrel vezérelhetünk. A lámpa fázishasított szinusz 

bemenőfeszültségéhez egy hasonló alakú bemenő áram tartozik, ugyanis a terhelés (a 

lámpa) rezisztív jellegű.  

 

7.1 Dimmelés kompakt fénycsövek esetében 

 

Láttuk a fényáram-szabályozás alapját az izzólámpák esetében. A kompakt 

fénycsövek kisnyomású gázkisülés útján keltenek fényt. Az elektronokat, amelyek a kisülést 

fenntartják, a katódmasszával bevont katódspirál emittálja. A katód és anód szerepe minden 

félperiódusban felcserélődik a két elektród között. A termikus emisszió – az emisszió típus, 

amely az ívkisülésre jellemző -, feltételezi, hogy a katód hőmérséklete megfelelő. Ezt 

általában el is érjük abban az esetben, ha névleges íváramon működtetjük a lámpát, amely 

áram átfolyik a katódspirálon. Csökkentett lámpaáramon az ív instabillá válik a kisebb áram 

által biztosított elégtelen fűtőhatás miatt. Ahhoz, hogy fenntartsuk az ív stabilitását, 

járulékos fűtőáramot alkalmazunk, amely csak a spirálon folyik keresztül, így nem táplálja az 

íváramot. Mindezen követelmények teljesítését a lámpát működtető elektronikus előtét 
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használatával biztosítjuk. A 7-1. ábrán látható ledimmelt állapotban működtetett kompakt 

fénycső katódjának hőeloszlása abban az esetben, ha nem alkalmazunk járulékos fűtést. Az 

ábra egy 180 mA-es névleges érték helyett 80 mA-es lámpaáramon működtetett CFL 

katódját mutatja. Mint látjuk, az ív még határozott talppontból lép ki, amely megfelelő 

hőmérsékletű, de ez már a megnövekedett  égésfeszültség (katódesés) hatására áll fenn, az 

ívtalppont helye nem stabil, a működtetési tartomány kívül esik az ajánlott SoS-

tartományon. Ugyanakkor az emittált elektronok száma megfelel a kisülésben résztvevő 

elektronok számának, így nincsenek felesleges elektronok a katód előtti térben.  

 

 

7-1. ábra A katódspirál hőmérséklet-eloszlása dimmelt állapotban, járulékos fűtés nélkül 

 

Vessük a 7-1. ábrát össze a 7-2. ábrával, ahol azonos áramon (80 mA) hajtottam a 

lámpát, de az ajánlott SoS-tartománynak megfelelő (200 mA értékű) járulékos fűtést 

alkalmaztam. Mivel a járulékos fűtőáram a katód teljes hosszán átfolyik, hőmérséklet-

eloszlás az előbbinél jóval egyenletesebb, a katódesés értéke stabil, továbbá az ívtalppont 

nem vándorol. Ugyanakkor a kisülésben részt nem vevő, de a katódból a fűtés (és az 

elektromos tér) hatására kilépett elektronok várhatóan katód-oszcillációt okoznak a 

rekombináció során.  További hőmérséklet-eloszlási diagramok találhatók egyéb dimmelési / 

fűtési állapotokra a Függelék 10.11 és 10.12 ábráján.   
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7-2. ábra A katódspirál hőmérséklet-eloszlása dimmelt állapotban, járulékos fűtés alkalmazásával 

 

 

 

7-3. ábra Dimmelhető kompakt fénycsöves rendszer *99] 

 

Különböző módszerek léteznek arra, hogy a dimmelést vezéreljük (digitális vezérlés 

(pl. DALI – Digital Addressable Lighting Interface), analóg 1-10 V-os DC feszültséggel történő 

dimmelés, transzformátorral szabályozott bemenő feszültség). A leginkább elterjedt módszer 

azonban a fázishasításos dimmelés, hasonlóan az izzólámpás rendszerekhez. Dimmelhető 

kompakt fénycsöves rendszer áttekintését láthatjuk a 7-3. ábrán. A rendszer a vezérlő 

eszközből (dimmer), a fényforrásból (dimmelhető CFL) és az őket összekötő vezetékekből áll. 

Ahogy fent említettem, a dimmer esetünkben egy fázishasításos dimmer (lásd 7-4. ábra). A 

fázist többnyire egy triac hasítja a felhasználó által a potenciométerrel beállított fázisszögnél. 

A fázishasított szinuszhullám jelen van a dimmer és a lámpa közötti vezetéken.       
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7-4. ábra Fázishasításos dimmer *100] 

 

Az elektronikus előtét a vezérlési információkat a bemenő feszültségének 

fázisszögéből nyeri, melyet egy, a kívánt fényintenzitással arányos referenciajellé alakít át. A 

dimmelési folyamat minden paraméterét speciális integrált áramkör (IC) szabályozza. A 

különböző áramkörgyártók általában a saját integrált áramkör-típusukat ajánlják a célra. 

Ugyanakkor ezeknek az áramköröknek az alapvető funkcióik azonosak [101-102]. 

 

7.2 A dimmelhető kompakt fénycsövek működése 

 

Az előtét rezgőkörös kimeneti fokozata hajtja meg a kisülőcsövet. Az áramkör 

rezonáns jellegét használjuk a katód előfűtésére, a lámpa begyújtására, valamint a lámpa 

áramának szabályozására is [103]. Előfűtés alatt a lámpa nem vezet és az áramkör nagy 

jósági tényezőjű (Q) állapotban (soros L és C) van. A frekvenciát meghatározott ideig állandó 

értéken tartjuk a rezonanciafrekvencia felett ahhoz, hogy a katódokat adott áramon 

előfűthessük. Előfűtés után a frekvenciát finoman eltoljuk a rezonancia irányába, hogy a 

lámpa indításához szükséges elegendően nagy feszültséget előállíthassuk (lásd 6-3. ábra). 

Gyújtás után a lámpa vezetési állapotban (a kisülés állapotában) van és az áramkör egy soros 

L, és párhuzamos R-ből és C-ből áll. A frekvencia folyamatosan csökken a végső frekvenciáig, 

aholis elérjük a névleges íváramot. A fényáram szabályozásához az íváramot (és a Q jósági 

tényezőt) csökkentjük a frekvencia növelésén keresztül, így az áramkör a lámpa 

ellenállásával (ívellenállással) változik. Annak érdekében, hogy fenntartsuk az ív stabilitását 

és megvédjük a katódmasszát a katódspirálon a porlódástól - így a fényforrást a korai 

meghibásodástól -, dimmelés közben járulékos katódfűtést alkalmazunk. Mindezek mellett 

egy instabil ív EMC problémákhoz vezet.            
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7.3 A dimmeléssel kapcsolatos EMC 

 

7.3.1. Vezetett kisfrekvenciás emisszió 

 

Mivel a kompakt fénycsövek dimmelhetősége viszonylag új követelmény, 

dimmelhető kompakt fénycsöves rendszerek vizsgálatát nem fedi le a szabvány. Ez azt 

jelenti, hogy a dimmer tesztelését izzólámpás működés közben követeli meg a szabvány. 

Hasonlóan, a dimmelhető kompakt fénycsöveket is dimmer nélkül vizsgáljuk, normál (nem 

dimmelt) működés közben. A 7-5. ábra mutatja a rendszer viselkedését együtt vizsgálva a 

bemeneti áram-jelalakra és áramharmonikusokra. Mivel a rendszer hatásos teljesítménye 25 

W-nál kisebb, a szabvány 2-es kiegészítését alkalmazhatjuk, amely megengedi, hogy a 

vizsgált eszközt csak a bemenő áram jelalakjára és a 3., valamint 5. harmonikus 

amplitudójára  vizsgáljuk. A rendszer természetesen nem teljesítheti ezt az előírást, mivel a 

triac csak az IEC61000-3-2 által meghatározott fázisszög határ felett nyit ki (az áramnak 60°-

os fázisszög előtt el kellene kezdeni folynia, 65°-os szög előtt kellene, hogy legyen a csúcsa, 

és 90°-os szögnél még folynia kellene).     

 

 

7-5. ábra A rendszer bemeneti áram-harmonikusai 
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7.3.2. Vezetett rádiófrekvenciás emisszió 

 

A dimmer és a dimmelhető kompakt fénycső rádiófrekvenciás emissziójára vonatkozó 

mérési eredményeim a 7-6. (dimmer) és a 7-7. (CFL) ábrán láthatók. Megállapítható, hogy 

mindkettő teljesíti a szabvány előírásait és a mért zavarszintek a határérték alatt vannak. 

Mindazonáltal, amennyiben a dimmert és a dimmelhető kompakt fénycsövet egy 

rendszerként kezeljük, a kibocsátott zavarfeszültség meghaladhatja a határértéket (7-8. 

ábra).    

 

 

7-6. ábra Vezetett RF emisszió dimmerből 

 

 

7-7. ábra Vezetett RF emisszió dimmelhető CFL-ből 



SCHMIDT GÁBOR: EMC KÖVETELMÉNYEKET KIELÉGÍTŐ FÉNYFORRÁSOK FEJLESZTÉSE  2012 

 

69 

 

 

7-8. ábra Vezetett RF emisszió dimmelhető CFL-rendszerből 

 

Az egyik ok, amiért a kibocsátás meghaladja a határértéket, az a lámpa bemenő 

áramának berezgése (a triac ún. többszörös gyújtása), ahogy az a 7-9. ábrán is látható. Ha a 

bemenő áram  a triac tartóárama alá csökken, vagy nullátmenet esetében, a triac kikapcsol. 

Valamivel később a triac újra begyújt, majd újra kialszik. Ez a jelenség megelőzhető, ha 

folyamatos áramfogyasztást biztosítunk a áramkörben, például ellenállással vagy 

teljesítménytényező-javító áramkörrel (PFC), amelynek folyamatos áramfelvétele biztosítja, 

hogy a triac terhelőárama mindig a tartóárama felett legyen. 

 

7-9. ábra A triac többszörös gyújtása 
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A rádiófrekvenciás emisszió jelentős hányada a kompakt fénycső impulzus-jellegű 

áramfelvételéből származik, amely jelenség alsóbb dimmelési állapotokban tovább 

fokozódik. A 7-10. ábra mutatja a fázishasított bemenő feszültséget (Ch 1), a bemenő áramot 

(Ch 2) és a bemenő áram spektrumát (Ch B) a legalsóbb dimmelési állapotban. Ahogy az 

látható, a spektrum egészen 20 kHz-ig terjed. Ennek a frekvenciatartománynak már hatása 

van a vezetett zavarkibocsátásra (harmonikus áramok és rádiófrekvenciás zavarfeszültség), 

sőt a rendszer által gerjesztett rádiófrekvenciás terekre is.  

 

 

7-10. ábra A bemenő áram spektruma a legalsóbb dimmelési állapotban 

 

A transzformátorral történő fényáram-szabályozás elméleti megoldás, mivel 

megvalósítása drága és használata nehézkes. Az előzőkhöz hasonló dimmelési szintet 

érhetünk el a bemenő feszültséget lecsökkentő szabályozható transzformátor használatával 

is. Ebben az esetben szinuszos feszültséggel tápláltam a fényforrást, aminek amplitudója 

kisebb. Így a feszültség effektív értéke azonos, mint a triac-os dimmer esetében, tehát a 

referencia feszültség (a dimmelési szint), amely a dimmelést vezérlő integrált áramkör 

megfelelő lábára jut, mindkét esetben azonos. Ebben az esetben a bemeneti áram jelalakját 

kizárólag a kompakt fénycső előtétje határozza meg (nem befolyásolja a triac gyújtási szöge), 

és nincs többszörös gyújtás sem. A vezetett rádiófrekvenciás vizsgálati eredményeimet a 7-

11. ábrán mutatom be. 
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7-11. ábra Dimmelés transzformátorral 

A 7-11. ábra alapján azt is észrevehetjük, hogy a működési frekvencia nagyobb 

értékek felé tolódik, amikor a fényforrást dimmeljük. Ez problémát okozhat a vezetett 

rádiófrekvenciás emissziós határértékeknek való megfelelésben 150 kHz felett (a határérték 

14 dBV-ot csökken ezen a frekvencián). Amennyiben a névleges frekvencia harmadik 

harmonikusa ezt meghaladja (az alapharmonikus 50 kHz felett van), a rendszer nagyobb 

eséllyel lépi túl a határértéket ebben a tartományban.   

 

7.3.3. Sugárzott zavarok 

 

A CISPR15 (EN55015) szabvány megköveteli, hogy a sugárzott zavaremissziót 3 

ortogonális síkban (7-12., 7-13. és 7-14. ábra) vizsgáljuk Van Veen keretantenna segítségével, 

a 9 kHz – 30 MHz frekvenciatartományban. Ez a típusú  antenna a vizsgált eszköz által 

gerjesztett közeli mágneses teret hivatott mérni. Ahogy látható, az érzékelt jelszint kicsi 

mindhárom síkban (az éles változást 150 kHz-nél a detektor sávszélességének 200 Hz-ről 9 

kHz-re történő változása okozza); gyakorlatilag csak a működési frekvencián történő 

emissziót és a háttérzajt érzékeltem. 
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7-12. ábra Sugárzott mágneses tér mérési eredménye az X-síkban 

 

7-13. ábra Sugárzott mágneses tér mérési eredménye az Y-síkban 

 

 

7-14. ábra Sugárzott mágneses tér mérési eredménye a Z-síkban 
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A nagyobb érzékenység eléréséhez ebben az esetben is a GTEM-tesztcellát 

alkalmaztam. Hasonlóan a Van Veen-antennás vizsgálatokhoz, ezúttal is 3 ortogonális 

irányban mértem. Csak az X-síkban készített mérési eredményeket mutatom be, ugyanis a 

másik két síkban kapott sugárzási görbék hasonlóak.   

 

A 7-15. ábra mutatja a dimmelhető kompakt fénycsöves rendszer sugárzott terét 

100%-os dimmelési szintnél (névleges fényáram). A 7-16. ábra azonos beállításokat mutat, 

de a dimmelt fényforrás 60 W-os izzólámpa. A megfelelő mérési elrendezések a Függelék 

10.13 és 10.14 ábráján találhatóak. A mért térerősség, mialatt az utóbbi (izzólámpa) le van 

dimmelve, gyakorlatilag a mérőrendszer háttérzaja. A 150 kHz-nél látható változást az 

előbbihez hasonlóan a detektor sávszélességváltozása okozza. Könnyen észrevehetjük a 

működési frekvencián és annak felharmonikusain látható spektrumvonalakat.     

  

7-15. ábra Sugárzott emisszió dimmelhető kompakt fénycsöves rendszerből 

 

7-16. ábra Sugárzott emisszió dimmelt izzólámpás rendszerből 
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Célom a legjelentősebb zajforrás beazonosítása volt. Ennek érdekében a rendszer 

minden egyes elemét leárnyékoltam, majd az árnyékolást leföldeltem (a GTEM-cella 

padlójához kötöttem galvanikusan). Nem találtam jelentős különbséget ahhoz az esethez 

képest, amikor a tápkábel és a dimmer volt leárnyékolva (7-17. ábra). Abban az esetben, 

amikor a kisülőcső volt árnyékolva, sikerült a sugárzási szintet a háttérzaj szintjének közelébe 

csökkenteni (hasonlítsuk össze a 7-18. ábrával). A 15 MHz-es frekvencia környékén 

jelentkező csúcsot kábelrezonancia okozza.   

 

7-17. ábra Sugárzott emisszió dimmelhető CFL-es rendszerből - árnyékolt tápkábel 

 

 

7-18. ábra Sugárzott emisszió dimmelhető CFL-es rendszerből - árnyékolt kisülőcső 

 

Biconilog antennát használtam a sugárzott emisszió mérésére a 30 MHz - 1 GHz 

frekvenciatartományban, a CISPR22 (EN55022) szabvány alapján. A 7-19. ábrán látható, hogy 

a várttal ellentétben (távol vagyunk a működési frekvenciától) emissziós spektrumvonalakat 
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láthatunk 50 és 200 MHz között, vertikális polarizációban. Horizontális polarizáció esetén 

nem találtam emissziót. A sugárzás forrása a tápkábel és a horizontális, illetve vertikális 

polarizációban tapasztalt mérési eredmények közötti különbség összhangban van a kábel 

vizsgálat közbeni helyzetével. A tápkábel leárnyékolása megszűntette a sugárzást, a 7-20. 

ábrán találjuk az eredményt. Nem látható kibocsátás. Ez alapján megállapítottam, hogy a 

kisülőcső nem sugároz a 30 MHz – 1 GHz közötti frekvenciatartományban [104].     

 

 

7-19. ábra Sugárzott emisszió 30 MHz – 1 GHz, vertikális polarizáció – árnyékolatlan tápkábel 

 

 

7-20. ábra Sugárzott emisszió 30 MHz – 1 GHz, vertikális polarizáció – árnyékolt tápkábel 
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8 Tézisek 
 

8.1 Első tézis 

 

Noha a kompakt fénycsövek által okozott EMC problémák ismertek, kizárólag az 

általuk kibocsátott villamos, mágneses, és elektromágneses zavarokat mérik a vonatkozó 

szabványoknak megfelelően. A zavarkibocsátás fizikai okaival nem foglalkoznak. A 

rádiófrekvenciás zavaremisszió csökkentése csak az azt létrehozó fizikai folyamatok 

megértése, elemzése után valósítható meg. A vonatkozó szabványoknak ez nem célja, az 

azokban meghatározott mérési módszerek fejlesztési célokra nem  alkalmasak. Ezért egy új 

mérőrendszert fejlesztettem és építettem ki, mellyel ezen fizikai folyamatok elemezhetők 

és ezáltal a rendszer fejlesztési célokra kifejezetten alkalmas (12, 13).  

 

Although EMC problems caused by compact fluorescent lamps are known, only the 

electric, magnetic and electromagnetic disturbances they produce are being measured 

according to the relevant standards. The physical background of the noise emission has 

not been investigated. Decreasing the effect of the radio-frequency emission is only 

possible after understanding and analyzing their sources, namely the causing the physical 

processes. This is not the goal of the relevant standards. The test methods defined by 

them, are not suitable for development aims. Because of this, I have developed and built a 

new test system, which can be used for the analysis of the above mentioned physical 

processes, and as a result, it is optimal for development aims. 

 

A fényforrások, valamint lámpatestek kis- és nagyfrekvenciás emissziójával, valamint 

immunitásával kapcsolatos EMC-szabványok széles körben ismertek. Így a vonatkozó 

vizsgálatok is mindennaposnak számítanak a kompakt fénycső-fejlesztés területén. Azonban 

ezek a vizsgálatok a szabvány előírasainak megfelelően a fényforrást minden esetben, mint 

rendszert kezelik, és alapvetően arra keresik a választ, hogy a rendszer egésze megfelel-e a 

szabvány által felállított határértékeknek, vagy sem. Nem céljuk a rendszert annak 

részegységeire bontva elemezni, az emisszió rendszeren belüli pontos forrását 

beazonosítani. Így nem kínálnak megoldási javaslatokat a rádiófrekvenciás zavaremisszió 

csökkentésére [60, 61, 65, 82, 83]. Dolgozatomban részletesen elemeztem EMC-

szempontból a kompakt fénycsövek működését mind normál, mind dimmelt működés során 

és a bemutatom az emisszió lehetséges forrásait a rendszeren belül. Ezen cél eléréséhez 

kifejlesztettem és megvalósítottam egy új EMC-mérőrendszert, melynek alapja egy, a 

sugárzott emisszió érzékenyebb vizsgálatára alkalmas GTEM-cella, illetve a kompakt fénycső 
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tetszőleges meghajtását és katódjának tetszőleges fűtését lehetővé tevő generátorrendszer, 

valamint az ezeket működtető és a mérési eredményeket feldolgozó vezérlőszoftver. 

 

8.2 Második tézis 

 

Az általam kifejlesztett mérőrendszeren végrehajtott laboratóriumi mérések 

alapján, a kisülőcsövet optimális körülmények között meghajtva  megállapítottam, hogy a 

kisülőcső (maga a kisülés) optimális körülmények között az előtét által meghatározott 

frekvenciákon meghajtva, a 9 kHz – 30 MHz frekvenciatartományban antennaként 

viselkedik, melynek gerjesztett távoli (elektromágneses) tere elhanyagolható a  közeli tere 

(villamos és mágneses térerősség) mellett. Saját maga ebben az esetben nem termel zajt 

(12, 13). 

 

Based on the laboratory experiments carried out on the newly developed 

measurement system, I have concluded that the discharge tube (the discharge itself) 

operated in optimal circumstances, acts as a antenna, whose generated far 

(electromagnetic) field is negligible compared to its  near field (electric and magnetic field 

strength), in the frequency range of 9 kHz – 30 MHz at frequencies defined by the ballast. 

The discharge tube itself does not generate disturbance in this case. 

 

A kompakt fénycsövet, mint fényforrást bizonyos feltételek fennállása esetén 

képesek vagyunk optimális körülmények között üzemeltetni. Ebben az esetben a lámpát 

annak tervezett munkapontjában, tehát névleges íváramon működtetjük. Továbbá, az 

alkalmazott katódtípus megfelel a lámpa névleges íváramának, így az íváram hatására 

működés közben a katód a termikus emisszióhoz szükséges optimális hőmérsékletű, nincs 

szükség járulékos katódfűtő áramra. Az előzőknek megfelelően a  lámpát nem dimmelt 

állapotban üzemeltetjük, tehát sem (az emittált elektronok száma szempontjából) túlfűtve, 

sem alulfűtve (instabil működés és ívtalppont a kis katódhőmérsékeletnek köszönhetően) 

nincs. Az előbbi feltételek fennállása esetén a kisülőcső (beleértve az ívet is) kizárólag az 

elektronikus előtét által rákényszerített elektromos paraméterekkel (frekvencia, íváram és az 

ív impedancián keresztül ennek megfelelő ívfeszültség vagy ívfeszültség és az ív 

impedanciáján keresztül ennek megfelelő íváram) jellemezhető antennaként viselkedik, 

melynek távoli tere a gerjesztett közeli tér mellett elhanyagolható a 9 kHz – 30 MHz 

frekvenciatartományban vizsgálva. Ezen hatása ugyanakkor árnyékoláson keresztül 

kiküszöbölhető.  
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8.3 Harmadik tézis 

 

Normál, valamint dimmelt állapotban meghajtott kompakt fénycsövek 

kisülőcsövének analízisét végezve megállapítottam, hogy a fénycsövek, kompakt 

fénycsövek működése során, elsősorban az ún. dimmelt üzemmódban a kibocsátott 

rádiófrekvenciás sugárzást döntő mértékben befolyásolja a járulékos katódfűtés és a 

katódon átfolyó íváram hatására emittált elektronok számának, illetve az íváramban 

résztvevő elektronok számának kapcsolata. Ezek különbsége a katód előtti térben okozhat 

rádiófrekvenciás oszcillációt (katódoszcilláció), amely szélessávú zaj-kibocsátásban 

jelentkezik (5, 6, 8, 12, 13).  

 

I have analysed the operation of the discharge tube of compact fluorescent lamps 

in normal and dimmed mode. I have concluded that during the operation of fluorescent 

and compact fluorescent lamps, mainly in dimmed operation mode the emitted radio-

frequency radiation is strongly affected by the connection between the number of 

electrons emitted as an effect of the additional cathode heating and the arc current which 

flows through the cathode and the number of electrons taking part in the arc current flow. 

The difference of the above may cause a radio-frequency oscillation in the cathode region 

(cathode oscillation), resulting in wideband noise emission.  

 

Napjainkban megnőtt az igény a fénycsövek, kompakt fénycsövek kibocsátott 

fényáramának szabályozhatóságára. A fényáram-szabályozás (amely alatt  gyakorlatilag a 

névleges értékhez képesti csökkentést értjük), a lámpa íváramának változtatásával történik. 

A fényáram szabályozása az izzólámpákkal szemben azonban problémákat vet fel, ugyanis 

nem elegendő egyszerűen lecsökkenteni az íváramot, mert ebben az esetben a katódon 

átfolyó kisebb értékű áram már nem fűti akkora teljesítménnyel a spirált, mint a névleges 

(nagyobb) áram. A fénycsőkatódokat a meghatározott értékű névleges íváramon történő 

működésre tervezik. Kisebb átfolyó áram a katódon a termikus emisszióhoz szükségesnél 

kisebb (elégtelen) hőmérsékletet eredményez.  

 

Az előbbiek miatt a fényáram-szabályozás (dimmelés) során járulékos fűtőáramot 

folyatunk át az elektródokon. Ez a járulékos fűtőáram az ívet nem táplálja, csak a katódon és 

az anódon folyik keresztül, természetesen egymástól galvanikusan leválasztott áramkörökön. 

Noha a kisülő fényforrások dimmelése napjainkra már széleskörűen elterjedt, nehezen 

határozható meg, hogy az egyes íváram-értékek mellett mekkora fűtőáram-értékek 

alkalmazandók. Az optimálisan megválasztott fűtőáram biztosítja, hogy a különböző, 
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névlegesnél kisebb íváramú munkapontokban üzemeltetve se csökkenjen a lámpa 

élettartama, míg a kisebb íváram az alkalmazott fűtőáram ellenére is energia-megtakarítást 

eredményez. A túl alacsony mértékű fűtés esetén a katódesés megnő, s ez a megnövekedett 

katód előtti térerősség gyorsítja fel nagyobb sebességre a katód felé áramló pozitív töltésű 

ionokat, melyek a viszonylag nagy kinetikus energiájuknak köszönhetően a katódmasszába 

csapódva makroszkópikus anyagdarabokat szakíthatnak ki abból, ami a massza rendkívül 

gyors fogyását, valamint a kisülőcső elfeketedését eredményezi. A túl nagy járulékos 

fűtőáram alkalmazása esetén a katódspirál (és vele együtt a rajta lévő katódmassza is) a 

termikus emisszióhoz szükséges optimális hőmérsékletnél jobban felmelegszik, s ez az 

emissziós anyag (katódmassza) túlzott párolgását eredményezi. Mindkét jelenség a lámpa 

élettartamának drasztikus csökkenéséhez vezet.           

 

A nem megfelelő fűtőáram alkalmazása elektromágneses összeférhetőségi (EMC) 

problémákat is felvet. A lámpa működése közben a katód termikus emisszió során 

elektronokat bocsát ki a katód előtti térbe. Ha a dimmelés során az optimálisnál nagyobb 

fűtőáramot alkalmazunk, a termikusan emittált elektronok száma jóval nagyobb lesz, mint 

amire az íváram táplálásához szükség van. Azon elektronok, amelyek nem kerülnek az 

íváramba, a katód előtt negatív töltésfelhőt képeznek, amely az elektród irányába haladó 

pozitív ionoknak potenciálgödröt jelentenek. A töltésfelhő kialakulása után nincs szükség 

további ionozásra a katód működéséhez, az ionok ezért lelassulnak és találkoznak a 

töltésfelhőt alkotó elektronokkal. Az elektronok és pozitív ionok találkozásukkor 

rekombinálódnak, minek során a felszabaduló energiát elektromágneses, rádiófrekvenciás 

sugárzás (oszcilláció) formájában bocsátják ki. Az ívfeszültség, valamint a katód hossz menti 

hőmérséklet-eloszlásának ismeretében a kibocsátott sugárzás intenzitása és frekvenciája 

megbecsülhető. Soules [38] termikus modellt állít fel a katód működés (dimmelés) közbeni 

hőmérsékletének eloszlására, de megelégszik a kilépő elektronok számának 

meghatározásával. 

 

8.4 Negyedik tézis 

 

Megvizsgálva a kompakt fénycsövek ívkisülésében az anóddal kapcsolatos, 

valamint az anód előtti térben zajló fizikai folyamatokat, és az azokat befolyásoló  

tényezőket, megállapítottam, hogy az anód előtti térben lejátszódó oszcilláció  

rádiófrekvenciás sugárzott és vezetett emissziót okoz.  További emissziót okozhat az, ív 

instabilitása (az ívtalppont helyének folyamatos, véletlenszerű, gyors változása) (5, 6, 8, 

12).    
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Having analysed the physical processes related to the anode and its pre-sheet 

volume and their influencing factors, I have concluded that the anode oscillation, which 

takes place in the pre-sheet volume of the electrode, causes radiated and conducted radio-

frequency emission. Further emission can be caused by the instability of the arc (the 

continuos, stochastic, rapid change of the location of the hot spot).      

 

Az elektronok az anódhoz érkezve jelentős mozgási energiával rendelkezhetnek. Ez az 

energia elérheti azt a szintet is, hogy az elektronok járulékos ionozást okozhatnak az 

anódesés tartományában vagy az az előtti, kisebb plazmasűrűségű tartományban. Ha ez a 

járulékos ionozás megtörténik, a plazmasűrűség hirtelen megnő, annyira, hogy az anód 

pozitív anódesés nélkül is be tudja gyűjteni az elektronáramot. Ekkor az anódesés hirtelen 0-

ra esik le, minek hatására a járulékos ionozás véget ér. A megnövekedett számú ion az 

ambipoláris diffúzió során a kisülőcső irányába áramlik el, majd ott lelassulva 

rekombinálódnak az ott jelen lévő elektronokkal. Tehát az eredeti plazmasűrűség visszaáll, s 

a járulékos ionozás abbamarad. A plazmasűrűség csökkenésével az anódesés nőni kezd, 

mígnem eléri az ionozáshoz szükséges értéket, s a folyamat újraindul. A jelenség szintén egy 

oszcillációt okoz, mégpedig az ívfeszültségben, s ezáltal természetesen az íváramban is, mely 

oszcilloszkópon jól nyomon követhető. A kritikus anódesés megegyezik a Hg ionizációs 

potenciáljával, ha ezt a szintet az anódesés eléri, az ionozás hirtelen megindul, ennek 

megfelelően az anódesés pillanatszerűen 0-ra esik. Az anódoszcilláció a katódtér előtti 

oszcillációhoz hasonlóan elektromágneses sugárzást okoz, az anódesés potenciálvezérlő 

eszközökkel beállítható, s így az oszcilláció és a neki tulajdonítható elektromágneses sugárzás 

elkerülhető.      

 

Amennyiben a katódhőmérséklet / az ívtalppont hőmérséklete nem megfelelően 

nagy, az ív instabillá válik és az ívtalppont gyors iramban cseréli pozícióját (ez az a pont, ahol 

az ív kezdődik és ahonnan az elektronok kilépnek). Ez a sztochasztikus folyamat 

véletlenszerű, szélessávú rádiófrekvenciás emissziót hoz létre. Ez a jelenség fennállhat nem 

megfelelő katód konstrukció esetében; dimmelés közben, ha elégtelen járulékos fűtést 

alkalmazunk; vagy a lámpa élettartamának végén (EOL – End of Lamp life), amikor a 

katódmassza teljes egészében elfogyott a katódról. Nem ismert korábbi forrás, amely az 

instabil ív / instabil ívtalppont hatását a rádiófrekvenciás emissziós viselkedésre bemutatta 

volna. Waymouth *16+ bemutatja ugyan az anódoszcilláció jelenségét, de nem hozza 

összefüggésbe rádiófrekvenciás emissziós viselkedéssel. 
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8.5 Ötödik tézis 

 

Laboratóriumi vizsgálatokat végeztem dimmelt kompakt fénycsöves rendszerekkel. 

Az IEC61000-3-2 szabvány nem írja elő ezen rendszerek vizsgálatát (kizárólag a 

részegységekre tartalmaznak előírásokat), a CISPR15 szabvány pedig dimmelt működés 

esetén nem írja elő a spektrum teljes vizsgálatát, csak néhány előre meghatározott, 

diszkrét frekvencián történő ellenőrzést. Ugyanakkor, mint azt bemutattam, a rendszer 

elemei hatnak egymásra az emissziós viselkedés szempontjából, mind a harmonikus áram-

felvétel, mind a rádiófrekvenciás vezetett-sugárzott emisszió esetében. Ennek 

következményeként a rendszer viselkedése kedvezőtlenebb lehet, mint a részegységek 

egyenkénti viselkedése. Mivel dimmelt működés esetén a kompakt fénycső és a 

fázishasítás elvén működő dimmer szükségszerűen együttesen, egymásra hatva képezi a 

világítási rendszert, szükség van ennek figyelembevételére az említett szabványok 

előírásaiban is (13). 

 

I have investigated the operation of dimmed compact fluorescent lamp systems. 

The IEC61000-3-2 standard does not require the testing of these systems (they contain 

requirements for the individual components of the system), while the CISPR15 standard 

does not require the testing of the full spectrum in dimmed operation, but checking at 

several pre-defined discrete frequencies only. In fact, the elements of the system interact 

with each other from emission behaviour point of view, both in case of harmonic currents, 

both in case of radio-frequency conducted-radiated emission. As a result of this, the 

behaviour of the system might be less favorable than the behaviour of the individual 

components. As the phase-cut dimmer and the dimmable compact fluorescent lamp 

necessarily build up the lighting system together, interacting with each other, there is a 

need for taking this fact into account in the requirements of the above mentioned 

standards.  

      

Az IEC61000-3-2 szabvány előírja (az egyébként izzólámpákhoz ajánlott) 

fázishasításos dimmerek tesztelését az A-osztályra vonatkozó áramharmonikus-

határérteknek megfelelően, de kizárólag 1000 W névleges terhelhetőség felett és rezisztív 

terheléssel. Szintén vizsgálandók a dimmelhető kompakt fénycsövek, de kizárólag nem 

dimmelt állapotban, a C-osztályra vonatkozó határértékeknek megfelelően. A valós 

alkalmazásokban ezen dimmereket együtt alkalmazzák a dimmelhető kompakt 

fénycsövekkel, a tényleges terhelés a kompakt fénycsövek jobb hatásfoka miatt szinte 

minden esetben kisebb, mint 1000 W (tipikusan 100 W-nál is kisebb). Így ezen rendszerek 

vizsgálata is indokolt, azonban könnyített kritériummal. A dimmer által hasított szinusz-alakú 
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feszültség miatt ugyanis a CFL már elviekben sem teljesítheti a szabványban előírt, az áram 

folyási szögére vonatkozó, és az áramcsúcs fázishelyzetére vonatkozó elvárásokat. A fentiek 

a *65+ szabvány hiányosságát támasztják alá. A *60+ szabvány ugyan a dimmelhető 

rendszerre is előír követelményeket, ugyanakkor nem követeli meg a teljes spektrum 

vizsgálatát, megelégszik néhány előre meghatározott, diszkrét frekvenciavonal vizsgálatával. 

A fázishasított dimmer és a dimmelhető kompakt fénycső egymásra hatása miatt (mint 

láttuk, a működési frekvencia dimmelés közben változik) ez ugyanakkor nem elégséges. 

A teljes rendszer vizsgálata kívánatos minden esetben, ugyanis a rendszer viselkedése 

összességében más lehet, mint ahogy arra a rendszert alkotó részegységek egyenkénti 

viselkedéséből következtethetünk. 
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9 Összefoglalás 
 

Új, teljes EMC-mérőrendszert fejlesztettem és építettem ki a Budapesti Műszaki 

Egyetem Villamos Energetika Tanszékén, szoros együttműködésben a Szélessávú Hírközlő 

Rendszerek Tanszékkel, valamint a General Electric (GE) Lighting üzletágával. A rendszerhez 

saját vezérlő- és kiértékelő szoftvert fejlesztettem, mellyel megoldottam a vizsgálatok 

automatizálását. A mérőrendszer egyrészt szabványos, nagyfrekvenciás és kisfrekvenciás 

EMC-vizsgálatok elvégzésére alkalmas, másrészt termékfejlesztések és tudományos 

kísérletek eszközéül is szolgál. 

 

A kompakt fénycsövek működését az EMC - sugárzott emisszió szempontjából nem 

csak rendszer-szinten, de a rendszert elemeire bontva is elemeztem. A sugárzott emisszióért 

felelős fizikai folyamatok megértése lehetővé teszi, hogy olyan fényforrásokat tervezzünk, 

amelyek jóval kisebb mértékben zavarják a környezetüket. Az emisszió fő forrását a lámpa 

plazmájaként azonosítottam. Mindazonáltal a spektrumot az elektonikus előtét (az inverter 

és a rezgőkör) határozza meg a lámpafeszültség és lámpaáram táplálásán keresztül, ugyanis 

a kisülőcső  antennaként viselkedik. Amennyiben biztosítjuk a kisülés optimális működését, a 

kisülőcső és a kisülés önmaga zajt nem termel. 

 

EMC szempontból elemeztem a kompakt fénycsövek fényáram-szabályozását 

(dimmelését). Eszerint kritikus a leggyakrabban használt fázishasítást alkalmazó dimmerek 

szerepe az emisszió (harmonikus áram-felvétel és RF-emisszió) szempontjából. A lámpában 

alkalmazott járulékos katódfűtés hatására szélessávú zaj keletkezik a katód előtti térben, a 

katód-oszcilláció jelensége során. Az elektronikus előtét a működési frekvencia változtatása 

során fejti ki hatását, a tervezés során tekintettel kell lennünk a mindig jelenlévő 

harmonikusokra, ugyanis a harmadik harmonikus már a CISPR B-sávba kerülhet, ahol a 

megengedett emittált zavarfeszültség 14 dB-lel kisebb, mint a CISPR A-sávban (150 kHz 

alatt).     

  

A tápkábelről, amelynek korábban jelentős szerepet tulajdonítottak a sugárzott 

zavar-kibocsátásban, bebizonyosodott, hogy hatása 1 m-es vezetékhossz mellett 9 kHz – 30 

MHz frekvenciatartományban elhanyagolható. Mindez az ezekhez a frekvenciákhoz tartozó 

nagy hullámhosszakkal magyarázható. A kompakt fénycsövek dimmelése befolyásolja a 

sugárzott zaj-kibocsátási karakterisztikájukat a munkapontjuk elcsúsztatásán és az 

alkalmazott járulékos katódfűtésen keresztül, amely hatással van a kisülésben jelen lévő 
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elektronok számára és katód oszcillációt okozhat. A kisülőlámpa instabil működését el kell 

kerülni, mivel az ilyen működés EMC szempontból sztochasztikus hatású. 
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10 Függelék 
 

 

10-1. ábra Vizsgálat az Y-síkban 

 

 

10-2. ábra Vizsgálat a Z-síkban 
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10-3. ábra Emisszió 20 W-os CFL-ből árnyékolatlan tápkábellel (Y-sík) 

 

 

10-4. ábra Emisszió 20 W-os CFL-ből árnyékolatlan tápkábellel (Z-sík) 
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10-5. ábra Emisszió 20 W-os CFL-ből árnyékolt tápkábellel (Y-sík) 

 

 

10-6. ábra Emisszió 20 W-os CFL-ből árnyékolt tápkábellel (Z-sík) 
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10-7. ábra Árnyékolt kisülőcső 

 

 

10-8. ábra Emisszió árnyékolt kisülőcső esetén (30 – 300 MHz) 
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10-9. ábra A háttérzaj (30 - 300 MHz) 

 

 

10-10. ábra Instabil ív hatása HMV 160W kevertfényű lámpa esetében 
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10-11. ábra A katód hőmérséklet-eloszlása 80 mA íváram és 100 mA fűtőáram esetén 

 

 

10-12. ábra A katód hőmérséklet-eloszlása kikapcsolt ív és 200 mA fűtőáram esetén 
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10-13. Dimmelt rendszer vizsgálata (CFL) 

 

10-14. ábra Dimmelt rendszer vizsgálata (izzólámpa) 
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15 A vizsgálatok során használt eszközök 
 

ETS Emco 5407 GTEM-cella 

Rohde & Schwarz ESPI-3 EMC-mérővevő 

Rohde & Schwarz ESCS-30 EMC-mérővevő 

ETS Emco 106955 3-pozíciós pneumatikus forgatórendszer 

PMM RF-300 3-síkú keretantenna (Van Veen-loop) 

Rohde & Schwarz ESH3-Z5 műhálózat 

Rohde & Schwarz ESH3-Z2 impulzushatároló és 10 dB csillapító 

ETS Lindgren 3142C BiConiLog antenna 

ETS Lindgren 3142D BiConiLog antenna 

ETS Emco 7405 közeltéri mérőfej-készlet 

EM Test CDN csatolóhálózat 

Schaffner BEST (Burst/ESD/Surge/Transients) Plus generátor immunitási tesztekhez  

AFI SG20100W15 mikrohullámú erősítő 

T-Network 10 m árnyékolt, reflexiómentesített mérőcsarnok 

EM Test DPA-500 harmonikus áram analizátor 

Kikusui PCR500 AC-tápegység 

GE Tungsram CFL referencia ballaszt  

KFKI Regtron HFG-03 referencia ballaszt 

PMM EP-330 elektromos térerősség-mérőfej 

PMM OR-03 programozható optikai ismétlő 

Haefely PSD 25B ESD-generátor 

NARDA ELT-400 mágneses térerősség-mérő készülék 

Schurter FSW2-65 RF-szűrő 
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EasIR-9 hőkamera 

National Instruments PCI-GPIB vezérlőkártya 

National Instruments Measurement Studio szoftver 

Microsoft Visual Basic szoftver 

 


