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1 Honnan ered a komplexitás? 

Ugyanazt a jellemzőt többféleképpen lehet értelmezni. Klasszikus példa a 
fényáram. Érthetjük LED, LED modul vagy LED világítótest szinten. Más 
lesz a fényáram az élettartam elején, közepén és végén. Megint csak mást 
mérhetünk a bekapcsolás pillanatában és mást a hőmérséklet 
stabilizálódása után. És más lesz különböző környezeti hőmérsékletek 
mellett. Más egy minta mért fényárama és megint más egy populációra, 
mondjuk egy gyártási sorozatra jellemző (névleges) fényáram. 

Az alkalmazás körülményei nagyban befolyásolják az élettartamot leíró 
jellemzőket. A világítótest jellemzőit gyakran úgy kérik és adják meg, hogy 
ezek a körülményeket nem definiálják vagy a megadott körülmények nem 
egyeznek az alkalmazás körülményeivel. Egy tipikus hiba, hogy az avulási 
tényezőt nem a LED világítótest alkalmazási helyén jellemző átlagos 
hőmérsékletekre kérik vagy adják meg.  

2 A LED világítótest jellemzőit leíró paraméterek 

A termékjellemzőket leíró paramétereket az IEC 62722-2-1 szabvány adja 
meg. Ezek feloszthatók a kezdeti jellemzőkre és az élettartamot leíró 
jellemzőkre. A szabvány előírja, hogy az egyes jellemzőkhöz tartozó 
környezeti hőmérsékletet (tq) is meg kell adni. Ez különböző lehet az egyes 
jellemzők esetén és nem tévesztendő össze lámpatest biztonságos 
működéséhez tartozó (ta) hőmérséklettel. 

 

3 Az élettartamot leíró jellemzők 

A LED világítótestek fényáramcsökkenése lehet folyamatos vagy hirtelen 
csökkenés. Ennek megfelelően két élettartamot definiálunk.  
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A fokozatos fényáramcsökkenést az egyedi LED-ek fényáramcsökkenése, 
egyes LED-ek meghibásodása, a világítótest optikai elemeinek öregedése 
vagy ezek kombinációja. A LED-ek meghajtóáramának nem szándékos 
változása nem jellemző a professzionális lámpatestekre. 

A világítótest fényáramának pillanatszerű csökkenését a rendszer 
valamelyik elemének meghibásodása okozza.   

 
Azt az üzemidőt, amikor a fényáram fokozatos csökkenése elér egy előre 
meghatározott értéket (Lx) hasznos élettartamnak hívjuk és LxBy 
formában jelöljük. „y” a populációnak azt az arányát jelzi - százalékában 
kifejezve -, mely világítótestek fényárama nem éri el a határértéket. 

A definícióban a világítótest fényáramának csökkenésének határértéke 
meg kell egyezzen a világítási tervezés során használt avulási tényezővel. 
Tapasztalatom szerint a gyakorlatban ez nagyon ritkán van így. A másik 
tipikus hiba, hogy ez a határérték olyan alacsonyan van meghatározva, 
hogy a világítótest hasznos élettartama olyan hosszúra adódik (gyakran 
több százezer óra), amit az alkalmazás nyilvánvalóan nem fog megélni. Ez 
azért hiba, mert az avulási tényező alábecslése következtében a világítás 
kezdeti értéke túl magas lesz és ezzel együtt a berendezés egész 
élettartama során többet fog fogyasztani, mint feltétlenül szükséges. Ettől 
a felismeréstől vezérelve a LightingEurope azt ajánlja, hogy először a 
hasznos élettartamot kell meghatározni. Ezt kell fényáramcsökkenés 
határérték számításánál bemenő adatként használni. A kiszámított 
csökkenés mértéket kell avulási tényezőként használni a világítás 
tervezése során. 
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 A LightingEurope további ajánlása, hogy hasznos élettartamként a 
közepes hasznos élettartamot kell használni, hacsak az érdekelt feleknek 
nincs jól definiált oka mást használni. A következő okok támasztják alá ezt 
az ajánlást: 

 Ez esetben egyszerűen összehasonlíthatóak a gyártók által adott 
értékek. 

 A közepes hasznos élettartamot definiálja az IEC 62722-2-1 
szabvány is. 

 A közepes hasznos élettartam értékének megbízhatósági szintje 
akkor is viszonylag magas, ha világítótest 
fényáramcsökkenésének mérése viszonylag kis számú populáción 
történik. Ez nem elhanyagolható szempont, mert a világítótest 
fényáramcsökkenését hosszú időn (minimum 3000 órán 
keresztül, de megfelelő biztonságú interpolációért inkább 6000 
órán) keresztül kell mérni. E mérés önmagában is költséges, hát 
még akkor, ha ezt nagy egyedszámú populáción kell megtenni. 

 Professzionális lámpatestek esetén az eddigi mérések alapján a 
B50 és a B10 értékek közötti különbség 1% nagyságrendjébe esik. 
A világítótest fényáramának mérése goniofotometráláson alapul. 
Egy jól felszerelt, akkreditált laboratóriumban 
goniofotometrálással meghatározott fényáram mérés 
pontossága 3% körüli. Azaz a B50 és B10 értékek közötti kis 
különbség miatt a B10 érték inkább a mérés szórásképét jellemzi, 
mintsem a fényáramcsökkenés szórásképét. 

 
Összefoglalás.  

 A korrekt összehasonlítás érdekében a világítótestek kezdeti 
jellemzőit az IEC 62722-2-1 szabvány szerint kell megadni és 
eszerint kell megkövetelni a specifikációkban és tenderekben. 

 A közepes hasznos élettartamot kell meghatározni a 
specifikációkban és a fényáramcsökkenés határértékét ebből kell 
számolni a világítótest tulajdonságai alapján. 

 A világítótest által biztosított fényáramcsökkenés határétéket kell 
a világítástervezésben avulási tényezőként használni. Ezzel 
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elkerülhető a felesleges túlvilágítás és az ehhez kapcsolódó 
energiapazarlás. 

 Meg kell adni a LED driverek meghibásodási arányát a közepes 
hasznos élettartam végén. 

 
Köszönetnyilvánítás: Köszönet illeti a LightingEurope LED világítótestek 
élettartam jellemzőit vizsgáló munkabizottság nyitott szellemiségű 
megbeszéléseiért és a hamarosan megjelenő ajánlás rendelkezésre 
bocsátásáért. 
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