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Az Európai Unió H2020-as kutatási keretprogramja ECSEL Joint 
Undertaking és a résztvevő országok nemzeti K+F irányító hatóságok 
támogatásával futó Delphi4LED projekt [1], [2] fő célkitűzése LED-es és 
LED-es alkalmazások ún. multi-domain kompakt modellezése és 
szimulációja a LED lapkától kezdve egy teljes LED-es lámpatestig terjedő 
különböző integrálási szinteken (chip, LED tok, LED modul, lámpatest).  

Ennek lényege, hogy a tervezési folyamat során úgy szimuláljuk a LED-ek 
fénytechnikai tulajdonságait, hogy a számításoknál figyelembe vesszük 
az elektromos munkapont és a hőmérséklet hatását is, lehetővé téve 
ezzel az ún. virtuális protípusok segítségével különböző terv variánsok 
gyors és költséghatékony vizsgálatát. Az ehhez szükséges számítógépes 
tervező programok számára alkalmas LED modellekre van szükség. A 
projekten belül a végfelhasználókat képviselő konzorciumi tagok 
megfogalmazták a modellszámításokkal kapcsolatos előzetes pontossági 
elvárásaikat [3]. Reális pontossági kritériumokat azonban csak úgy lehet 
megfogalmazni, hogy nemzetközi szinten tisztázzuk, hogy a modellezés 
számára szükséges bemeneti adatok előállítását célzó mérések , illetve a 
modellek megfelelőségének eldöntésére szolgáló ellenőrző mérések 
bizonytalansága, pontossága mekkora.   

Ennek érdekében egyes konzorciumi tagok laborótóriumai (BME, 
Mentor, Philips Lighting Eindhoven, Philips Lighting France, PISEO, VTT) 
és a veszprémi LightingLab Kft. (mint egy jellegzetes, végfelhasználók 
számára méréseket végző, akkreditált laboratórium) elhatározták, hogy 
5 jellegzetes LED típus (meleg és egy hideg fehér LED, R, G, B színes LED-
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ek) esetében egy európai körmérés keretén belül megmérik a 
legfontosabb LED tulajdonságokat a legújabb tok szintű LED 
méréstechnikai szabványok és ajánlások [4], [5], [6] felhasználásával, 
adott (az alkalmazási körülményeknek megfelelő) LED pn-átmenet 
hőmérséklet(ek) és adott értékű, konstans áramgenerátoros táplálás 
mellett. A mért tulajdonságok: teljes fényáram és radiometria fluxus, CIE 
x, y színkoordináták, nyitófeszültség, TJ pn-átmenet hőmérséklet 
(visszamérve) valamint a LED tokok hőellenállása. A körmérésben 
résztvevő laboratóriumok egy része egyes LED-ek izotermikus I-V-L 
karakterisztikáit is megmérte. A körmérésben használt összes LED 
példányt az LM-80-as szabványnak megfelelő körülmények közt 500 órás 
öregítésnek vetettük alá. A LED-ek öregítését és az összes ellenőrző 
mérését a BME végezte. A mérési eredmények kiértékelését az TUe 
(Eindhoveni Műszaki Egyetem) statisztikai kutatócsoportja végezte. 
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