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A teljesítmény LED-ek működése jelentős mértékben függ pn-
átmenetük hőmérsékletétől, ez a függés azonban konzisztens mérési és 
modellezési technikákkal jól tervezhető paraméterré válik. Alkalmas 
modell segítségével az adott elektromos és termikus környezetet is 
figyelembe véve meghatározható a mindenkori üzemi fényáram, akár 
összetettebb rendszerek, mint pl. teljes közvilágítási lámpatestek esetén 
is, illetve konstans üzemi fényáramot feltételezve meghatározható, hogy  
miképp függ egy ilyen lámpatest elektromos teljesítményfelvétele a 
környezeti hőmérséklet függvényében (1. ábra) [1].  

 

1. ábra: Egy LED-es közvilágítási lámpatest multi-domain LED szimulációval 
számított elektromos teljesítményfelvételének hőmérsékletfüggése  konstans 

teljes fényáram esetében (fekete görbe) 
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2. ábra: A HungaroLux Light Kft. egy LED-es közvilágítási lámpatestjének 
hőmérséklettől független konstans fényáramot biztosító szabályozásának 

laboratóriumi mérési eredménye 

A LED-ek, mint fényforrások egyszerű elektronikus vezérelhetősége egy 
új paradigmaváltást eredményezett: a LED-es világítótestek okos 
rendszerekbe való integrálását. Az okos rendszerintegráció része a fejlett 
öndiagnosztika és a kommunikáció képességén túl pl. a változó 
környezeti körülményekhez (pl. hőmérséklet) való alkalmazkodás 
képessége [2] is a lámpatestbe beépített, az elméleti LED modell alapján 
kialakított konstans fényáramot biztosító vezérlés révén (2. ábra). Az 
adott lámpatest prototípusra az OMSZ archív hőmérsékleti adatait 
felhasználó számításaink szerint egy ilyen hőmérsékletkompenzált 
fényáram-szabályzással  6-8% többlet enregiamegtakarítás érhető el. 
Előadásunkban a lámpatest modellezésének, laboratóriumi mérésének 
ás az energiamegtakarítsra vonatkozó modellszámításaink részleteit 
ismertetjük. 
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