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A nemzeti  mérésügyi  intézetek feladata nemzetközi  skála létrehozása az 
országok  közötti  összehasonlíthatóság  biztosítása  érdekében.  A  LED-ek 
megjelenését  követően  első  nemzetközi  összehasonlító  mérésekben  15 
ország mérésügyi hivatala vett részt többségében Európából és Ázsiából. A 
vizsgálatok 3-3 db fehér, piros, kék és zöld, valamint diffúz LED fényerő-,  
fényáram- és színkoordináta mérésére terjedtek ki. A vizsgált LED-ek 5 mm-
es átmérőjű,  50 mA-es kommersz japán diódák voltak,  nem standardok. 
Inkább szolgáltak a jól és rosszabbul mérő intézetek megkülönböztetésére, 
mint a vezető laborok számszerű összehasonlítására.
A fényerő összehasonlítás eredményei: 

-  a  résztvevő laborok  többsége 1-1,5%-os egyezést  mutatott  nem 
különösen színszelektíven (a kék LED-ek mérése volt a legbizonytalanabb)

- a diffúz LED-ek mérése mutatott legjobb egyezést
- két intézet 10%-nál nagyobb eltéréssel mért minden LED-et  

A fényáram összehasonlítás eredményei:
- 5-6 labor 0,5-1%-os egyezést mutatott a kék LED-et kivéve
- a kék LED-ek mérésénél a legjobbak is csak 1-2%-ra egyeztek
- három intézetnél fordult elő 10%-nál nagyobb eltérés

Színkoordináták összehasonlításának eredményei:
-a kék, és piros LED-ek színmérése mind  x és  y esetében 0,001-en 

belüli egyezést mutatott a résztvevők 70-80%-ánál, a fehér és zöld esetén 
már csak 0,002 az egyezés, míg a diffúz LED-ek színmérése már háromszor 
akkora bizonytalanságot (0,003)  mutatott

-egy  résztvevő esetén az  eltérés  a  többitől  10-50 szeres,  míg  2-3 
további  esetben több mint 5-szörös

Az összehasonlítás tanulságai:
-standard  és  nagyobb  teljesítményű  LED-en  kell  a  következő 

összehasonlítást csinálni
-fényáram méréshez standard LED normálok bevezetése az ipart és a 

leszármaztató mérést sokban segítené
-színkoordináták méréséhez a spektroradiometrai út javasolt

Az Európai Unió által támogatott összehangolt és iparorientált fejlesztés 
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a LED mérés területén mérésügyi intézetek részére:  
- mintegy 2 millió EUR összegben 15 ország mérésügyi hivatalának 

közös  kutatás-fejlesztési  projektje  3  éves  időtartamra  (2010-13;  az 
European Metrology Research Programme része)

- ipari termelésből származó fehér LED fényforrásokra vonatkoznak
- precíziós méréstechnika kifejlesztése LED-ek számára (főleg német 

részvétellel)
- gyorsított élettartam meghatározás (a pillanatnyilag megadott 50 

ezer óra 8 évnek felel meg, ami csak becslés lehet). Ehhez szükség volt a 
rétegfeszültség mérésére mint a rövidzárási áram és a réteghőmérséklet 
függvénye.  Ez  úgy  volt  lehetséges,  hogy  az  elektromos  mintavételezést 
olyan gyorsan kellett csinálni egy termosztátban, hogy a hővezetés még ne 
induljon  meg  (20 s).  Ehhez  egy  speciális  tápegység  és  mérő  rendszer 
kifejlesztésére került sor hazánkban (a tápegység  bekapcsoláskor 0,02% 
pontosan képes az akár 2 A-t bekapcsolni 2 s alatt, azaz beállási idejes 
alatti)

- színpreferencia kutatások fejlesztése fehér LED-ek esetére 
A kutatás tanulságai:
A LED fényforrásfejlesztés  elsődlegesen hűtés  és  formai  kérdés.  Ezért  a 
fejlesztés  nem  az  integráltság,  hanem  a  sokoldalúság  irányába  történik 
beleértve különböző típusú LED-ek alkalmazását egyetlen fényforrásban. 
Célnak tűnik,  hogy a LED lámpa foglalata és formája az izzólámpákéhoz 
hasonló legyen. A gyorsított élettartam meghatározás nem egyszerű.
A mérésügyi intézetek fejlesztései a LED méréssel kapcsolatban:

- standard LED-k befogóval fényerő méréshez (jobb mint 0,2%)
- goniofotométerek és gömbök LED-ek fényáramméréséhez
- mérőmintaváltó 40 LED fényerő méréséhez (jobb mint 0,4%)
- standard LED-k színkoordináta méréshez
- gyors váltóáramú réteghőmérséklet mérés fejlesztése

- fix összeállításban fényerő öregedés mérése 0,05 oC pontos hűtéssel és 4 
jegyű áramgenerátorral. A mérés 1,5 A-es fehér LED -en 1 éve megy. Ezen 
méréssorozat adatai  sok információt nyújtott  a  LED réteg-feszültsége és 
fényárama  változásairól  és  hőmérséklet-függéséről.  Ezen  méréssorozat 
legérdekesebb  eredménye,  hogy  volt  olyan  40 óra,  amikor  a  fényáram 
szórása 0,015% alatt maradt. Azaz jól stabilizált LED jobb standard lehet, 
mint a legstabilabb fényerő lámpa.
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