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Az elektromágneses kompatibilitás valamely berendezésnek vagy 
rendszernek az a képessége, hogy elektromágneses környezetében 
kielégítően működjék anélkül, hogy a környezetében található egyéb 
berendezéseket elfogadhatatlan zavarnak tenné ki. 

A modern lámpák, mint a CFL-kompakt fénycső, indukciós lámpa 
vagy LED, elektronikus előtét által van meghajtva. Köztudott, hogy az 
elektronikus előtét működése zavar kibocsátással jár. A lámpák által 
kibocsátott zavarok lehetnek alacsony és magas frekvenciájúak. Az 
alacsony frekvenciájú zavar jelek a tápkábelen és a jelkábelen jelennek 
meg vezetett zavar formájában. Ezen belül is léteznek 9kHz alatti 
harmonikus zavar jelek, és 9kHz-30MHz közötti vezetett zavar emissziós 
jelek.   

Modern fényforrások felharmonikus kibocsátása. A THD teljes 
harmonikus torzítás és a PF teljesítménytényező szolgálnak a villamos 
rendszer minőségének mérésére. A LED-es lámpák esetén a 
felharmonikus kibocsátás általában alacsonyabb, mint a CFL-ek (kompakt 
fénycső) esetén. Ennek oka, hogy a LED-ek elektronikus előtétje aktív 
teljesítménytényező-javító áramkört tartalmaz.  

Hőmérsékletfüggés. Elektronikus előtéttel működő rendszerek esetén a 
környezeti hőmérséklet befolyással van mind a fénykibocsátásra, mind a 
teljesítményre. Minden lámpa-előtét rendszer számára meghatározható 
egy optimális környezeti hőmérséklet, amelyen a fénykibocsátás 
maximális. A magasabb vagy alacsonyabb hőmérséklet csökkenti a 
fénykibocsátást és az élettartamot. Az elektronikus előtét burkolatának 
hőmérsékletén kívül a legtöbb gyártó megadja az előtét számára is a 
maximális környezeti hőmérsékletet.  
Beltéri alkalmazásoknál a lámpák túlmelegedése gyakoribb eset, mint az 
az optimumnál alacsonyabb hőmérsékletű működés, mert a lámpákat 
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általában olyan lámpatestekbe helyezik, amelyek benntartják a hőt. A 
fénykibocsátás csúcsa az elektronikus előtét esetében magasabb 
hőmérsékleten következik be, mint a mágneses előtéteknél, így az 
elektronikus előtéttel ellátott, zárt lámpatestben üzemelő lámpák 
általában optimális hőmérsékletük közelében működnek. A magasabb 
környezeti hőmérséklet magasabb előtét-hőmérsékletet eredményez. 

Mérési eredmények. 6 db. azonos típusú LED lámpát vizsgáltunk. Az első 
vizsgálaton párhuzamosan kötöttük mind a 6 lámpát, és a THD-t mértük. 
A vizsgálat során a működő lámpák számát csökkentettük, a THD 
kibocsátás azonban nem csökkent látványosan, ellentétben a CFL 
lámpákkal, ahol a vizsgált lámpák számának csökkenésével a THD 
kibocsátás nőt. A hőmérséklet csökkenésével a lámpa bekapcsolása után 
mért THD kibocsátás is csökkent, de a lámpa hőmérsékletének működés 
közbeni emelkedésével párhuzamosan a THD kibocsátás is emelkedett. 
Abban az esetben, amikor a mért lámpák számát lecsökkentettük hatról 
háromra, és a lámpákat különböző hőmérsékleten mértük (21°C, 0°C, -
10°C, -20°C), a mért THD kibocsátások kisebbek voltak, mint akkor, amikor 
6 lámpát tartalmazott a mért hálózat. A feszültség teljes harmonikus 
torzítása minden esetben alacsonynak bizonyult. A teljesítménytényező 
változása követte a THD változásokat. 

Összefoglalás. A különböző típusú LED lámpák harmonikus kibocsátása 
nagyon különbözik. Addig ameddig egy jó minőségű LED lámpának a THD 
kibocsátása akár 25% is lehet, egy gyengébb lámpáé eléri a 130% is. Ha 
nagyobb számú lámpát mérünk egy hálózatban, akkor a zavar kibocsátás 
kisebb, mint amikor egyetlen egy lámpát mérünk. A külső hőmérséklet is 
befolyásolja a mért eredményeket.  
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