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Nemzetközi összehasonlító mérés 50 mA-es 
fehér, zöld, vörös, kék és diffúz LED-eken 

-  2009-ben indult és 2012-ben fejeződött be 

- 15 ország mérésügyi intézete vett részt

- fényerősség, fényáram és színmérésre terjedt ki

- nem volt kulcs-összehasonlítás, amely hivatott 
mérésügyi intézetek mérőképességeit minősíteni

- Dél-Korea volt a szervező



Fényerősség összehasonlítás



Fényerősség összehasonlítás



Fényáram összehasonlítás



színmérés összehasonlítás: x koordináta



színmérés összehasonlítás: x koordináta



színmérés összehasonlítás: y koordináta



színmérés összehasonlítás: y koordináta



Az összehasonlító mérés összesítése:

• a fényerősség és fényáram mérésnél az összehasonlítás 
bizonytalansága 1% körül volt minden LED-re

• volt 2 ország, melynek eredményei mindhárom esetben 10%-ot 
meghaladóan is eltértek

• A fényerősség és fényáram mérésnél a résztvevők fele jól 
egyezett, mérési bizonytalanságuk 1,5-2% között mozgott

• a kék és piros LED-ek színmérése mind  x és y esetében 0,001-
on 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

• majd valamennyi résztvevő mérési bizonytalansága a színko-
ordináta méréseknél mind x és y-ra 0,003 körül mozgott



Az európai mérésügyi intézetek 
összehangolt kutatás-fejlesztési 

programmja (EMRP):

Az energia területéhez tartozó EU 
támogatást nyert project volt a

EMRP ENG05: LED fényforrások 
metrológiája



• A project 2010 május 1.-el indult

• 3,4 millió EUR költségvetésből 84 000 EUR= ~25 millió Ft 
(2,8%) MKEH

• Project koordinátor: Eric van der Ham –Hollandia
• Résztvevők: 14 ország mérésügyi hivatala

– VSL (NL) - IPQ (P)
– AALTO (FIN) - LNE (F)
– CMI (CZ) - MKEH (HU)
– CSIC (E) - PTB (G)
– METAS (CH) - SMU (SK)
– INRIM (I) - NPL (GB)
– SP (S) - Trescal (DK)

– Valamint 3 cég önköltségesen: (CCR(I); TU-IL(G); UPS (F))



Project céljai:

• energiatakarékos LED fényforrások 
méréstechnikájának fejlesztése és 
összehasonlítása

• LED-ek élettartamának gyorsított 
meghatározása

• Felhasználóbarát (preferált) LED 
fényforrások kiválasztása



MKEH vállalt feladatai:

• élettartam meghatározásához LED-ek 
rétegfeszültségének meghatározása 
mint a hőmérséklet és az alkalmazott 
áram függvénye

• LED-ek összehasonlító mérése

• Az új eredmények terjesztése itthon 
elsősorban előadás formájában



a LED diódák átmeneti rétege feszültségé-
nek meghatározása mint a megtápláló áram 

és a réteghőmérséklet függvénye 

• A mérést a résztvevők közül egyedül mi vállaltuk.

• Megvalósításhoz kell:

– Olyan tápegység, mely 1-2 s alatt rá tudja kapcsolni 
a feszültséget és áramot

– Olyan feszültségmérő, mely másodpercenként 
50000-szer tud feszültséget mérni négy jegyre

– A LED-eknek 30oC-150oC között állítható 
hőmérsékletstabilizált térben kell lennie







Figure 1. Philips MASTER LEDbulb MV.

Figure 2. The package includes three Philips MASTER LEDbulb MV PCBs.



Figure 4. Osram PARATHOM PAR16 20.



Figure 9. Osram PARATHOM CLASSIC A 40.



Figure 14. Osram PARATHOM CLASSIC A 60.



Figure 17. Osram PARATHOM CLASSIC A 80.



Mérési eredmények

OSRAM PARATHOM CLASSIC A 40

LED
jele

áram
 (mA)

átmeneti réteg feszültsége ( V)

átmenet hőmérséklete [oC] hőmérséklet függés [V/oC]

30oC 50oC 100oC 150oC 30-50oC 50-100oC 100-150oC

O_A40-E

400 3.460 3.393 3.269 3.172 0.0033 0.0025 0.0019

600 3.627 3.560 3.433 3.334 0.0033 0.0026 0.0020

790 3.762 3.695 3.566 3.468 0.0033 0.0026 0.0019

840 3.793 3.726 3.596 3.501 0.0033 0.0026 0.0019

1200 4.013 3.944 3.810 3.716 0.0035 0.0027 0.0019





Fényerősség mérés összehasonlítása

LED spotlámpa 



Fényerősség mérés összehasonlítása

Izzólámpa 



Fényhatásfok mérés összehasonlítása

LED spotlámpa



    Fényhatásfok mérés összehasonlítása

Izzólámpa 



Színhőmérséklet mérés összehasonlítása

LED spotlámpa



Színhőmérséklet mérés összehasonlítása

Izzólámpa 



x színkoordináta mérés összehasonlítása

LED spotlámpa



x színkoordináta mérés összehasonlítása

Izzólámpa 



y színkoordináta mérés összehasonlítása

LED spotlámpa



y színkoordináta mérés összehasonlítása

Izzólámpa 



A LED-es lámpák mérésének 
összefoglalása

• a lámpák mért elektromos teljesítménye jól egyezett a 
névleges értékkel

• a LED-es fénycső hatásfoka 104 lm/W, a Philips 
lámpáé 75 lm/W és a spot lámpáé 58 lm/W

• az összehasonlítás a spot lámpán volt a 
legbizonytalanabb és az izzólámpán a legjobb

• a színmérésnél 85%-os volt az egyezés 0,005 
színkoordináta-különbségen belül

• a színmérésnél és színhőmérséklet mérésnél a legtöbb 
résztvevő ország alábecsülte mérési bizonytalanságát



Az MKEH folyó fejesztések és kutatások

1. Standard LED-ek fejlesztése

2. LED karakterisztikák mérése

3. LED élettartam meghatározás



20 oC-ra hűtött, 1,5 A-es fehér star LED 
junction voltage változása 20 hónap alatt 



20o-ra hűtött, 1,5 A-es fehér star LED 
fényerősségének változása 6 hónap alatt 



Hőmérséklet stabilizált 700 mA-es fehér 
LED fényerőssége változásának szórása 

4 óra alatt < 2*10-5








