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► A LED-ek megbízhatósága, 
élettartama erősen függ a 
hőmérséklettől:
 élettartam (termikusan asszisztált 

meghibásodási mechanizmusok)
 termo-mechanikai feszültségek ⇒ 

delaminálódó kötések / határfelületek
► Kibocsájtott fény jellemzői is erősen 

hőmérsékletfüggőek:
 spektrális teljesítményeloszlás 

(csúcs hullmhossz, szélesség)
 teljes fluxus (fényáram), teljes 

hatásfok, fényhasznosítás 1W-os vörös LED spektrális 
teljesítményeloszlása 

különböző áram és hőmérséklet 
értékek esetében

0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

570 584 598 611 625 638 652 665 678 692 705 719

Hullámhossz [nm]

S
p

ek
tr

á
lis

 i
n

te
n

zi
tá

s 
[W

/n
m

]

T25_I200

T25_I500

T50_I200

T50_I500

T75_I200

T75_I500

Forrás: 
Philips Lumileds, Rebel Reliability Data, 2007 

2013. február 5.Poppe András: LED-ek kombinált termikus es optikai karakterizációja2

Miért fontos a LED-ek termikus jellemzése?



Alumínium NYÁK 
lemez (MCPCB)

Forrasztás

Szigetelő 
réteg

Forrasztási 
felület

Hűtőborda

Hordozó 
chip

Kikötő 
vezeték

Műanyag tok
Chip 
rögzítésLáb

Klasszikus TIM réteg az MCPCB és a hűtőborda között 
(az ún. TIM2)

A LED tok alja és az MCPCB közötti rögzítés (forrasz 
vagy ragasztó)

Chip rögzítés (die attach vagy TIM1)

Az aktív réteg és a hordozó chip közötti 
átmenet

PN 
átmenet

Keletkező hőveszteség legnagyobb része hővezetéssel távozik

Teljesítmény  LED

Fény: ~15..40%

Hőveszteség: ~85-60%, a 
legnagyobb része 
kondukcióval

-

► Konvekciós hűtés esetében is a 
hőleadás minden esetben 
hővezetéssel kezdődik

► A retrofit LED-es lámpák a lámpa-
testet használják hűtőfelületként

► A termikus határfelületek átmeneti 
hőellenállása szignifikáns elem a  hővezetési 
útban

► Túlmelegedés hatása:
 csökken az élettartam
 termikus megfutás, azonnali meghibásodás

A termikus tranziens tesztelés az elmúlt másfél évtizedben 
kiváló eszköznek bizonyult ezek jellemzésére...
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Miért fontos a LED-ek termikus jellemzése?



Rossz termikus tervezés – gyors degradáció:
 Epoxy gyantával (hőszigetelő!!!) kiöntött házban
 NONAME forrásból származó LED-ekkel szerelve
 Reklám felirat betűi egyenetlenül elsötétedtek 3-4 hónap alatt

Hasonló gond: “LED slag”: szilikon gumiba !!! ágyazott LED-ek
 Normál hőellenállás: 5..10..20 K/W,  ezekben az esetekben: 400 K/W

Hibás az ilyen termékek koncepciója

Megoldás:
 Megbízható LED gyártó
 Fém ház, jó hűtéssel

Forrás: OSRAM
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Miért fontos a LED-ek termikus jellemzése?
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Ideális esetben...
► A LED chip és a hűtőborda között minimális 

számú termikus határfelület van
► A konvekciós hőátadást semmi nem 

blokkolja, azaz nincs
 zárt lámpatest ház
 álmennyezet
 stb.

Alumínium NYÁK 
lemez (MCPCB)

Forrasztás

Szigetelő 
réteg

Forrasztási 
felület

Hűtőborda

Hordozó 
chip

Kikötő 
vezeték

Műanyag tok
Chip 
rögzítésLáb

PN 
átmenet

► Termikus mérések, ha az adatlapi információ elégtelen
 Új szabványok: JESD 51-51, 51-52 (2012. április)

► Termikus szimuláció: mindig 
 MCAD rendszerben 

CFD

Forrás: Mentor Graphics
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Minden mindennel összefügg:

Disszipált 
teljesítmény

Nyitó-
feszültség

pn átmenet 
hőmérséklete

Nyitó-
áram

Kisugárzott 
fény
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LED-ek jellemzése
► Elektromos paraméterek

 Nyitó feszültség: 2.5 V .. 4 V, a színtől (tiltott sáv szélesslgétől) függ
 Nyitó áram: 

• kisteljesítményű, hagyományos LED-ek: ~10 mA
• nagyteljesítményű LED-ek: 350 .. 700 ..1500 mA

► Tokozás 
 hőellenállás: 300 .. 10 .. 2 K/W
 tokozás fajtája

► Optikai paraméterek
 fényáram [lm], fényhasznosítás [lm/W]  100..150 lm/W
 optikai teljesítmény [W]   1 .. 3 .. 5 .. 10 .. 15 W
 spektrum + domináns hullámhossz (színes) vagy korrelált színhőmérséklet, x,y 

koordináták (fehér)
 sugárzási karakterisztika (pl. sugárzási kúp szöge)

► Hatásfok – sokféle van, pl. WPE ~ 20 .. 50 %

► A fentiek hőmérsékletfüggése
 

Ezek techológia függő paraméterek, de mind, egyetlen mérési 
összeállításban, automatizáltan megmérhetők, modellezésre felhasználhatók.
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JEDEC JC15-ös bizottság: tokozott félvezető eszközök termikus karakterizációja

A JESD51 család tagjai:

JESD-51-50: Overview of Methodologies for the Thermal Measurement of Single- and 
Multi-Chip,  Single- and Multi-PN-Junction Light-Emitting Diodes (LEDs) 

JESD-51-51: Implementation of the Electrical Test Method for the Measurement of the 
Real Thermal Resistance and Impedance of Light-emitting Diodes with Exposed Cooling 
Surface

JESD-51-52: Guidelines for Combining CIE 127-2007 Total Flux Measurements with 
Thermal Measurements of LEDs with Exposed Cooling Surface

JESD-51-53: Terms, Definitions and Units Glossary for LED Thermal Testing

Új JEDEC LED termikus 
mérési szabványok (2012)
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► JESD51-50: LED termikus mérések áttekintő dokumentuma

► Minden doboz egy adott részterületre vonatkozó ajánlást reprezentál
 Könnyen beilleszthetők újabb modulok

A klasszikus JESD51 sorozat logikáját követi

Measurement 
of AC LEDs

Measurement 
of Rth during 
LM80 tests

OVERVIEW

THERMAL
MEASUREMENT

THERMAL
ENVIRONMENT

COMPONENT 
MOUNTING

COMPONENT
CONSTRUCTION

APPLICATION
GUIDELINES

Electrical Test 
Method

Guideline for 
Estimation 
Measurements 
(as proposed 
by NIST)

 

Additional 
thermal 
guidelines for 
IESNA LM80 
tests 

???

???

???

MODELING

Model 
validation 
procedures 

Guideline for 
combining CIE 
127-2007 
measurements 
with thermal 
measurements

Natural 
Convection

Heat Sink

Forced 
Convection

Heat Sink 
Mounting

Thermal Test 
Board

Test 
Luminaires

Single Light 
Source LED 

Multi-Light 
Source LED 

Terms, 
Definitions & 
Units Glossary

???

Dynamic Compact 
Thermal Model for 
single light source 
single heat-flow 
path LEDs 

???
Elfogadott szabvány

A bizottság foglalkozik vele

Identifikált terület, de a bizottság még nem foglalkozik vele 

Lehetséges további területek, amik szabványosítást igényelnek

JESD51-50

JESD51-51

JESD51-52

JESD51-53
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A mérési szabványokról
► Termikus mérésekkel foglalkozunk.
► Az optikai mérésekkel csak részben foglalkozunk.
► A szabványok célja:

 Egyetemes értelmezés:
Bárki által szabadon elérhetők.

 Megismételhetőség:
A szabványokat bárki implementálhassa.

 Összehasonlíthatóság:
A mérési eredmények (LED gyártóké, LED felhasználóké) csak akkor 

összehasonlíthatóak, ha azonos eljárások eredményeképpen születtek.
► A mérési szabványok:

 Definiálják a fogalmakat/mennyiségeket/mérendő jellemzőket,
 Definiálják a mérési módszereket, eljárásokat,
 Definiálják a mérések körülményeit,
 Definiálják a mérési eredmények közlésének a módját.

► A szabványos termikus mérések eredményei a teszt körülményekre 
jellemzőek, nem a valós alkalmazási körülményekre.
 Magától értetődik az egyszerüsítés, különben a fenti célok (pl. 

megimételhetőség, összehasonlíthatóság) nem elérhetők.
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Hőellenállás méréséhez szükséges feltételek
Szigorúan véve hőellenálás csak az alábbi feltételek teljesülése 
esetén értelmezhető / mérhető:

1. Izotermikus felületek (f 1, f 2) közötti zárt térrészre vonatkoztatjuk

2. Az f 1 felületen belépő teljes q hőáram az f 2 felületen át távozik

q

f 2

q

f 1 Azon valós kürülmények, amikor ezek 
nagyjából jól teljesülnek, a következőek:

 RthJA (junction-to-ambient)

 RthJC (junction-to-case)

Környezet 
Tamb 

hőmérsékleten

pn átmenet 
TJ

Az átmenet PH 
disszipációjábból 
származó hőáram

Az átmenet PH 
disszipációjábból 
származó hőáram

Környezet – egy hideg 
lemez izotermikus felülete 

Tref  hőmérsékleten

pn átmenet 
TJ LED tok

Termikus (saját) 
impedanciák mérésére 
ugyanezek vonatkoznak.
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A mérendő objektumaink: LED tokok / szerelvények
► Tokozott LED-ek
► Tokozott LED-ek fém magvas NYÁK-on

► 1D hővezetés a LED lapkától a környezetig
► Szabad hűtő felület, amint normális körülmények közt hűteni kell.

hűtő szerelvény

LED lapka hővezetési  
út

MCPCB

MCPCB

LED lapka 
aktív rétege

hűtő 
szerelvény

lencse

hővezetési  
út

zafír hordozó
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LED-ek és LED lámpák termikus mérő környezetei
► A legtöbb szereletlen LED tok vagy MCPCB-re szerelt LED tok esetében 

a  hideg lemez az ideális termikus teszt környezet    alkatrész szintű 
mérések számára:

 A mért termikus jellemző a junction-to-case hőellenállás lesz.

► Hűtőbordával ellátott  LED szerelvények / lámpatestek esetén a 
természetes konvekció a végső hűtő mehanizmus, ezért az ún. álló 
levegős kamra tűnik az idális termikus mérési környezetnek:

 A mért termikus jellemző a junction-to-ambient hőellenállás (DC táplálású LED-ek) 
vagy a junction-to-ambient termikus impedancia (AC táplásású LED-ek)

Teljes fluxus 
mérésére 

használt integráló 
gömb az álló 

levegős kamra 
funkcióját is 

betöltheti.
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Alapvető módszer: hűlési tranziens mérése
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A stabil meleg munkapontban meg kell mérni a kisugárzott optikai 
teljesítményt is 
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 JEDEC szabványok 
alapján

• JESD50-50
• JESD51-51
• JESD51-52
• JESD51-53

 Hideg lemezre szerelve
 Bekapcsolt állapotban 

optikai mérés 
(CIE 127-2007)

 Hűlési tranziens mérése a 
fűtőáram lekapcsolása után

Mérési eljárások
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Optikai métések ebben 
a munakpontban

Termikus tranziens mérés e két 
munkapont közt



IMIH

Kényszerített 
áram

∆VF(t) 
~ 
∆TJ(t) 

Feszültség-
változás 
mérése

Termikus 
mérő 

berendezés

Átkapcsolás 
IH -ról IM -re

3)

Popt(T,IF
) ηe(T,IF) 
ΦV(T,IF)

fotometria/radiometriai 
mérés állandósult (stabil) 

állapotban

JESD 51-51: termikus mérés JESD51-1 szerinti statitukus mérési módszerrel, hideg lemezzel, mint 
termikus környezettel

JESD 51-52: LED hideg lemezen + CIE 127-2007 dokumentum szerinti fluxus mérés

egyenáramú 
elektromos 
táplálás

hőellenállás / termikus 
impedancia mérése

IF V
F 

Szabályozott 
hőmérsékletű 
hideg lemez 

Detektor

Segéd LED

Mérendő LED

IF

Ulbricht 
gömb

Rth-real és TJ –real 
számítása

1)

2)

4)

5)

5)

Teljes LED mérőállomás: amit lehet, mérünk
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Mérési összeállítás a gyakorlatban:

Si foto-
detektor

V(λ), Xlong, Xshort, Z és rediometriai szűrő egy revolver 
tárban

LED hideg- 
lemezen 

vezérlő elektronika

Termikus 
tranziens teszter

referencia LED

Speciális ún. LED booster:     nagy feszültség egy LED-soron (a teljes összegzett nyitófeszültség              
                             akár 280V is lehet – lásd a hálózati táplálású AC LED-eket). 

Magyar fejlesztés eredménye (BME, MicReD, Pannon Egyetem, TENZI). Ma a vezető LED 
gyártók és kutató intézetek ezt használják világszerte több, mint 50 helyen.
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A gömb mérete illeszkedjék a LED teljesítményéhez
► Az integráló gömb méretét a mérendő LED teljesítménye alapján 

célszerű megválasztani
 A detektor és a mérendő LED közötti hőcsatolás mérséklése
 A detektorra eső megvilágítási szint egy adott tartományba essen
 Nagyobb teljesítményű LED modulok nagyobb nyílást igényelnek a gömbön

Egy 30 cm-es gömb 6 cm-es 
mérőnyílással, Peltier-elemes hűtésű 

hideg lemezzel, max. 10 W-os LED-ek 
számára 

6 szűrő + detektor

Egy 50 cm-es gömb 15 cm-es mérőnyílással, 
folyadékos termosztáttal hűtött hideg lemezzel, max. 50 

W-os LED-ek számára.

6 szűrő + detektor és egy olcsó array spektrométer 
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Teljesen automatizált mérés
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Általános beállítások

Hőmérsékletek

Áramok



RthJC mérés
► JEDEC JESD51-14 (2010) szabvány szerinti “transient dual interface 

method”
► Hűlési tranziensek mérése hideg lemezen kétféle termikus határfelület 

mellett 

► Mindkét esetben a kibocsájtott fényteljesítményt is mérjük

• A hideglemez és a LED 
tok határfelülete:

– Hővezető pasztával 
(TIM) kenve

– Szárazon hagyva
• Különbség a hővezető 

útban, emiatt
• A struktúrafüggvények 

divergálni fognak
• Elválási pont - RthJC
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Rth/Zth melett: ΦV(IF,TJ), ηe(IF,TJ), x, y 
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Adatközlés: táblázatosan is 
► JESD51-52 szerint: hőmérséklet, áram, ηe minimálisan közlendő

 Grafikonok és táblázatok formájában
 Ezen túl: hőmérséklet érzékenységek is (modellezéshez)
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Néhány friss mérési eredmény (Cree XTE LED-ek)
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Néhány friss mérési eredmény (Cree XTE LED-ek)
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Néhány friss mérési eredmény (Cree XTE LED-ek)
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TeraLED: Color Coordinates (Junction Temperature)
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I-V karakterisztikák rögzített TJ mellett mérve
► A mérőrendszerrel tetszőleges rögzített LED pn átmenet hőmérséklet (TJ)  beállítható
► Azonos hőmérséklethez tartozó áram-feszültség értékeket mérve a dióda karakterisztika 

felvehető
 Nem disszipáló áram komponens: Irad = Popt / VF (jó kvázi black box model)

► Jelenlegi kutató munka a BME-n
 0

 0.05

 0.1

 0.15

 0.2

 0.25

 0.3

 0.35

 0.4

 0.45

 0.5

 2.7  2.8  2.9  3  3.1  3.2  3.3  3.4  3.5

Nyitó áram [A]

Nyitó feszültség VF [V]

Mért LED nyitóáram komponensek TJ = 55 °C-on 

IF
Idis
Irad = Popt / VF = Φe / 
VF
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I-V karakterisztikák rögzített TJ mellett mérve
► A mérőrendszerrel tetszőleges rögzített LED pn átmenet hőmérséklet (TJ)  

beállítható
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LED nyitó áram összetevők TJ = 30 °C, 55 °C, 80 °C hőmérsékleten mérve 
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T3Ster Master 
program

FloTHERM

FloEFD

LED eszköz termikus karakterizációja és 
optikai paramétereinek mérése

Termikus mérések 
eredményeinek kiértékelése

Kész termikus modell

Lámpatest szintű szimulációk kompakt LED modellel. 

FloEFD-ben az üzemi fényáram kiszámítása is része a szimulációnak. Az 
ehhez szükséges adatokat a TeraLED View program szolgáltatja.

HibaanalízisCIE 127:2007

JESD51-1

Kompakt modellezés

SZIMULÁCIÓ

MÉRÉS

JESD51-51

JESD51-52

T3Ster

TeraLED

JESD51-14

TeraLED View 
program

Termikus modell

Optikai modell

QA

Termikus határfelületek degradációja

Termikus és optikai mérés és szimuláció
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Összefoglalás
► A LED-ek működése erősen hőmérsékletfüggő; növekvő hőmérséklettel

 Csökkenő élettartam
 Csökkenő fényáram
 Csökkenő fényhasznosítás

► Ezért a jó hűtés elengedhetetlen
 Minimális hőellenállás; ha lehet, koduktív hűtés legyen
 Konvektív hűtést CFD szimulációval mindig ellenőrizzük
 Rendszer szintű termikus tervezés – szimuláció nagyon fontos

• Ehhez megbízható adatlapi információk kellenek,
• Ha ilyen nincs, méréssel állíptsuk meg a hőellenállást, hőmérsékletfüggést

► 2012 áprilisától termikus mérési szabványok a LED-ekre 
 Hideg lemez + integráló gömb: kombinált termikus és optikai mérés javasolt 

(konzisztens adatok végett) JESD51-51, 51-52, 51-53
 RthJC JESD51-14
 Test report: áram, hőmérséklet, hatásfok grafikusan, táblázatosan

► Teljes LED mérőállomásból: minden mérhető paraméter
 Multi-domain modellezéshez adatok
 Egyszerüsített modellek – már szimulációs szoftverben elérhetőek
 SPICE jellegű modellek – fejlesztés alatt
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