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Napjainkban a teljesítmény LED-ek – fejlődésüknek köszönhetően 
– a fotometriai laboratóriumok stabilitást igénylő alkalmazásaiban is egyre 
inkább  terjednek.  Az  előadásban  bemutatásra  kerülnek  olyan  LED-es 
eszközök  melyek  alkalmasak  összfényáram,  fényerősség  és  fénysűrűség 
mennyiségek  hordozására,  házi  etalonként  való  használatra.  Ezek  az 
eszközök alkalmazhatóak fotométer gömbben, goniofotométerrel, optikai 
padra szerelve, vagy önállóan a mérési környezetbe helyezve. 
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1. ábra: Három LED normál.



Stabilitás:  egy sorozat LED-ből pár száz órás öregítési és egyben 
stabilitási  vizsgálat  után  megfelelő  válogatással  kiválaszthatóak  olyan 
példányok  melyeket  stabilizált  árammal  táplálva,  és  hőmérsékletüket 
stabilizálva,  igen  jó  stabilitású  fényforrást  kapunk.  Az  összfényáramot, 
fényerősséget  és  fénysűrűséget  hordozó  normálok  épülhetnek  egyazon 
tápegység + LED kombinációjára. Különbséget általában a fényt kibocsátó 
oldal optikai összeállításában találhatunk. Az 1. ábra három LED normált 
szemléltet, melyek közül a „standard LED” hagyományos 20 mA-es LED-del 
készül, a beépített hőmérséklet stabilizátor szoba hőmérséklet fölött tartja 
a  LED  morzsát.  A  „LED  standard  for  photometer  sphere”  fotométer 
gömbös fényáram méréshez szolgáltat kalibráló eszközt. A „high intensity 
Peltier  cooled  LED  standard”  nagyáramú  (350 mA-es)  LED-del  működik, 
segítségével nagyobb (1 m - 2 m átmérőjű) fotométergömbökben is lehet 
méréseket végezni.
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A  2.  ábra  LED  normál  bekapcsolása  utáni  fényáram  változását 
mutatja. A hőmérséklet belső stabilizálódásáig (<10 perc) a fényáramban 
túllövést  látunk,  stabilizálódás  után  a  fényáram  állandóság  a  ±0,2% 
nagyságrendjében mozognak. 

Fotométer  gömbös  alkalmazás:  ezen  alkalmazások  esetén 
általában  az  eszközből  kilépő  stabilnak  tekinthető  összfényáramot 
használjuk  ki,  hiszen  a  gömb  megfelelő  abszolút  kalibrációjához  ez  a 
mennyiség nélkülözhetetlen. Az optikai kimenet térbeli egyenletességére 
gömbi alkalmazások esetében megengedőbbek lehetünk, hiszen a gömb 
integráló jellege miatt kevésbé érzékeny erre a tulajdonságra.

Goniofotométeres  alkalmazás:  lényeges  kérdés  ilyen  mérések 
végzése  esetén,  hogy  a  fotométer  detektorát  milyen  fényforrással 
kalibráljuk  és  hogy  ezt  milyen  reprodukálási  bizonytalansággal  tudjuk 
megtenni.  Fényerősségeloszlási  szempontból  előnyös,  ha  az  optikai 
kimenete  az  ilyen  fényforrásnak  körszimmetrikus  és  az  egyenletesen 
változik  a  nézési  irány optikai  tengellyel  bezárt  szögének növelésével.  A 
goniofotométer  térbeli  felbontásának  tesztelése  lehetséges  Lambert-
sugárzót közelítő fényforrás  és  kiegészítő  árnyékoló egység segítségével, 
mellyel  mesterségesen  juttatunk  a  fényerősségeloszlásba  ugrásszerű 
átmeneteket.

Fénysűrűség: az optikai kimenet minőségének szempontjából ezen 
alkalmazások  a  legérzékenyebbek,  hiszen  itt  kell  mérhető  méretű 
egyenletes  fénysűrűségű  felületet  biztosítani  a  használathoz.  Szokás 
fényszóró.  áttetsző  anyagból  készült  diffúzort  helyezni  a  LED  elé.  Az 
általunk  kidolgozott  LED  előtét  hatszögletű  fényvezető  rúd  segítségével 
oldja meg ezt a problémát, és hoz létre a LED homlokfelületén homogén 
fényeloszlást,  melyet  –  szükség  esetén  –  optikával  nagyobb  felületre  is 
kivetíthetünk.

A  gyakorlati  alkalmazások  fotókkal  illusztrálva  és  esettanulmány 
formájában kerülnek bemutatásra az előadásban.
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