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SCHEMATY ZASTĘPCZE LAMP CCFL 

Streszczenie  – W artykule omówiono właściwości lamp fluorescencyjnych 
z zimną katodą (CCFL). Pokazano uproszczone sposoby reprezentacji 
obwodowej. Zaproponowano uproszczony funkcjonalny schemat 
zastępczy umożliwiający symulację pracy lampy przed i po zapłonie. 

1 Wstęp 

Lampy fluorescencyjne z zimna katodą (Cold cathode fluorescent 
lamps CCFL) są stosowane do podświetlania  w telewizorach LCD oraz 
monitorach LCD, zwłaszcza w komputerach typu Laptop. Podstawą ich 
działania jest wyładowanie w gazie, powodujące emisję promieniowania 
UV, które następnie padając  na warstwę luminoforu, którym pokryta jest 
wewnętrzna  warstwa rury – powoduje wytwarzanie światła widzialnego. 
Wobec nie podgrzewanych elektrod do zapłonu lampy niezbędne jest 
przyłożenie wysokiego napięcia (500-2000V) o dużej częstotliwości (20 
– 100kHz). Po zapłonie napięcie robocze utrzymuje się na poziomie 
około połowy napięcia zapłonu (ok.300 – 1000V). Wartości napięć 
zależą głownie od długości lampy i temperatury otoczenia:  rosną z 
długością, maleją ze wzrostem temperatury. Jasność  świecenia zależy 
od skutecznych wartości napięcia na lampie po zapłonie i prądu lampy a 
także od temperatury [4]. Układ zasilania wielkiej częstotliwości 
(inwertor) musi zawierać na wyjściu element balastowy zwykle w postaci 
kondensatora o pojemności kilkudziesięciu pF. 

Inwertory do lamp CCFL dostarczają napięcia zbliżonego do 
sinusoidalnego. Najprostsze układy komercyjne oparte na układzie 
Royera (Rys.1a) mają napięcie nieco  bardziej odkształcone. 
Przykładowe przebiegi napięcia na lampie oraz prądu pokazano na 
rysunkach 1 b i 1c.  
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a) 

 
Rys. 1. Inwertor do 2 lamp CCFL białych 310mm, RM099 f-my Revoltec. a) 

widok po zdjęciu obudowy, b) oscylogram napięcia roboczego na 
palącej  lampie, c) oscylogram prądu lampy. Napięcie zasilania 
inwertora 11V. Podziałki: 500V/dz.,2mA/dz., 5µs/dz. (fotografie 
autora) 

2 Uproszczony schemat zast ępczy dla stanu palenia 

Jak wynika z doniesień literaturowych typowa charakterystyka prąd-
napięcie lampy CCFL ma 3 odcinki  (Rys.1) różniące się istotnie pod 
względem rezystancji, jaką sobą przedstawia lampa.  Odcinek 1 – to 
niestabilny stan zapłonu lampy z rezystancją ujemną (prąd wzrasta – 
napięcie gwałtownie maleje). Odcinek 2 reprezentuje stan stabilny 
przewodzenia z rezystancją dodatnią po zapłonie ( prąd rośnie – 
napięcie nieznacznie rośnie). Odcinek 3 w dalszym ciągu jest to stan 
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przewodzenia z  niewielka rezystancją ujemną.. Typowe wartości napięć 
dla różnych lamp wynoszą: 

- dla napięcia zapłonu : 1000 – 2000V 
- dla napięcia przewodzenia po zapłonie: 300 – 1000V. 

 

Rys. 2. Uproszczona charakterystyka prądowo napięciowa lampy CCFL  (na 
podstawie [1] ) 

Odpowiednie wartości napięć zależą od szeregu czynników takich, 
jak: długość lampy, częstotliwość napięcia zasilającego, temperatura i 
innych. Jednoznaczny wybór parametrów lampy do celów analizy musi 
opierać się na daleko idących założeniach upraszczających. 

Schematy zastępcze lamp CCFL podawane w literaturze [1,3] 
odnoszą się do stanu ustalonego po zapłonie. Najczęściej podaje się 
schemat, w którym nieznacznie zmieniające się napięcie przewodzenia 
(Rys.2) jest odwzorowane napięciem dwukierunkowego obcinacza z 
diodami lawinowymi TVS (Transient Voltage Suppressor) (Rys.3)  Już z 
tego wynika, że można dla uproszczenia pominąć odcinek 3 
charakterystyki z rezystancją ujemną. 

Interesuje nas nie tyle sama charakterystyka u – i  lampy  lecz raczej  
to, jak zachowuje się lampa w układzie elektrycznym zawierającym 
odpowiednie źródło napięcia oraz tak zwany balast reaktancyjny 
obciążenia w postaci odpowiedniej rezystancji indukcyjności lub 
pojemności.  
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Rys. 3. Uproszczony schemat zastępczy lampy CCFL  [1, 3] 

3 Funkcjonalny schemat zast ępczy dla dwóch stanów pracy 
lampy 

Schematy zastępcze lampy CCFL spotykane w literaturze dotyczą 
pracy lampy w stanie palenia. Na Rys.4 zaproponowano funkcjonalny 
schemat do symulacji w programie Intusoft ICAP/4 Demo przebiegów w 
lampie przed i po zapłonie. Przyjęto założenia upraszczające o których 
była mowa poprzednio. Napięcie przewodzącej lampy jest wyznaczone 
przez diody lawinowe X3 do X5 (łączne napięcie dwustronnego 
obcinania wynosi ok.400V), a także rezystor R4 powodujący 
podniesienie charakterystyki w odcinku 2 (Rys.2). 

Do realizacji stanu zapłonu lampy użyto łącznik S1 sterowany 
napięciem o następujących parametrach:  VT = 500V,  VH = 600V  
Napięcie załączania VT +VH  = 1100V, napięcie wyłączania   VT - VH = 
-100V   Rezystancje łącznika  RON  = 1Ω,  ROFF = 100megΩ Obwód 
sterujący łącznika S1 zawiera diodę X1 i niewielki kondensator C1. W 
chwili osiągnięcia na kondensatorze napięcia 1100V łącznik zamyka się, 
napięcie na kondensatorze utrzymuje się, co powoduje podtrzymanie 
stanu przewodzenia łącznika w następnych okresach napięcia, to 
znaczy utrzymanie stanu przewodzenia lampy. 

Założono  zasilanie układu napięciem sinusoidalnym V1=1500V, 
częstotliwość 30kHz, kondensator balastowy C2=50pF. Kondensator C3 
reprezentuje pojemność wejściową lampy, która szczególnie przy 
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zasilaniu jednostronnym (Rys.1 a) nie może być pominięta. Na Rys.5 
pokazano okno programu ICAP/4 opisujące łącznik S1. 

 

Rys. 4. Schemat  do symulacji w programie ICAP/4 pracy lampy CCFL (opis 
w tekście) 

 
Rys. 5. Okno programu ICAP/4 z podstawowymi parametrami łącznika S1 

Przyjęto następujące ustawienia symulacji: symulacja czasowa 
(transient) w czasie TAT=200µs liczonym od TTS=0, kroki obliczeń: 
DST=100ns, MTS=100ns. 

Na  Rys.6   pokazano przebiegi czasowe w układzie: napięcie na 
lampie y1 oraz prąd lampy i(c2) mierzony w kondensatorze C2.  
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Zamieszczone etykiety pokazują wartości skuteczne (RMS) 
odpowiednio: napięcia na lampie w stanie ustalonym po zapłonie, oraz 
prądu lampy. Program pozwala na wyznaczenie przebiegu chwilowej 
mocy wydzielonej w lampie (przebieg  product) i pokazanie średniej 
wartości mocy ( y(mean)) na odpowiedniej etykiecie. 

 Wyznaczone wartości są dość typowe dla małych lamp CCFL. 

 

Rys. 6. Symulowane przebiegi czasowe napięcia na lampie, prądu oraz mocy 

Napięcie załączenia łącznika S1 zgodnie z założeniem wynosi 
1100V. Impuls prądu w chwili załączenia jest spowodowany ładowaniem 
kondensatorów C2 i C3 i nie jest uzasadniony rzeczywistym 
zachowaniem się lampy w chwili zapłonu. W celu dopasowania 
schematu do lampy o innej wartości napięcia zapłonu należy 
odpowiednio zmienić parametry łącznika zgodnie z zasadą podana 
wcześniej. 

Zastępcza rezystancja dla lampy reprezentowanej schematem z 
Rys.4   wynosi URMS/IRMS=424V/8.17mA ≈51.9kΩ 

W celu zamodelowania lampy o wyższym napięciu przewodzenia na 
przykład  powyżej 600V należałoby użyć obcinacza  z 6 diodami 
lawinowymi. p6ke200a. Jednak wtedy układ może być zbyt złożony i nie 
będzie mógł być symulowany przez program ICAP/4 Demo ze względu 
na ograniczenia programu. 
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Jak wynika z przeprowadzonych symulacji dla innych wartości 
napięcia zasilania moc tracona w wybranej lampie (decydująca o 
jasności świecenia) może być zmieniana od 2.55W) dla V1=1400V) do 
około5W (dla V1=2000V). Uzyskanie znacznie  większej mocy jest 
możliwe przez wybranie większego kondensatora balastowego na 
przykład C2=100pF. lub większej częstotliwości napięcia zasilania. 

W układzie użytym do symulacji (Rys.4) przyjęto sinusoidalne 
napięcie zasilania V1 ze źródła napięciowego  o zerowej impedancji 
wewnętrznej. Uzyskuje się w ten sposób wyidealizowane przebiegi 
napięcia i prądu, które poglądowo ilustrują pracę modelowanej lampy. W 
rzeczywistych układach impedancja wyjściowa inwertora zasilającego 
lampę może być znaczna. Obecność dość dużej indukcyjności po 
stronie zasilania może powodować wystąpienie oscylacji. Dla takiego 
przypadku na Rys.7  pokazano symulowane przebiegi napięcia i prądu. 

 

Rys. 7. Symulowane przebiegi napięcia (y1) i prądu (ic2) lampy uzyskane na 
podstawie schematu z Rys 4 z dodatkowo włączonymi szeregowo ze 
źródłem V1 : rezystancją 100Ω i indukcyjnością 100mH 

4 Wnioski 

Zaproponowany funkcjonalny schemat zastępczy lampy CCFL 
(model obwodowy) pozwala na symulację przebiegów czasowych 
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podstawowych parametrów elektrycznych lampy w różnorodnych 
warunkach pracy przed – i po zapłonie. Warunkiem koniecznym dla jego 
wykorzystania jest znajomość dwóch wartości napięć 
charakterystycznych lampy: napięcia zapłonu i napięcia roboczego. Obie 
te wartości zależą głownie od długości lampy. Ze względu na 
ograniczenia symulatora ICAP/4 Demo zaproponowany układ może być 
bardziej przydatny do badań lamp o mniejszej długości. Wydaje się, że 
uzyskane wyniki symulacji mają również wartości dydaktyczne w 
dziedzinie modelowania lamp wyładowczych. 
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CCFL LAMP’S EQUIVALENT CIRCUIT  

Summary – In the paper the properties of CCFL lamps are described. 
Some equivalent circuits of the lamp are given. An functional equivalent 
circuit for simulation of the lamp`s performance before and after firing are 
proposed. 

 
  

 

 


