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Napjainkban  a  jövő  fényforrásának  nyilvánított  LED  egyre 
intenzívebben  tör  utat  a  világítástechnika  számos  területén,  így  a 
közvilágításban is. Működésének elve, jellemzői, környezeti kölcsönhatásai 
teljesen eltérnek az eddig közvilágításban használatos fényforrásoktól. Ezt 
a fényforrást elkezdtük használni, méghozzá tömegesen, egész települések 
közvilágítását  LED-es  lámpatestek  biztosítják,  de  a  működéséről, 
„érzékenységéről”, igen keveset tudunk.

Közvilágításban történő alkalmazás esetén olyan környezetbe kerül 
a  LED,  amely  egy  félvezető  elem  számára  nem  megszokott,  sőt 
nevezhetnénk  némi  iróniával  ellenséges  környezetnek  is.  A 
működőképességet veszélyeztető behatásokon túl sok tényező befolyásolja 
a kibocsátott fényáramot, illetve a fényhasznosítást.

Az  előadásban  bemutatom  ezeket  a  hatásokat,  és  a 
következményeket,  illetve azokat a lehetőségeket,  amelyeket kihasználva 
növelhető a fénykibocsátás. 

A LED-ek fényárama  számos villamos, hőtechnikai paraméter és az égésidő 
függvénye. Ezek vázlatosan:

• Típus:  A  megbízhatóságnak,  élettartamnak  igen  fontos 
paramétere.  Már  rendelkezünk  öregítési  vizsgálati  adatokkal, 
melyekből  kiderülnek  az  egyes  gyártók  termékeinek 
nagymértékben eltérő tulajdonságai. Az egyes típusok, gyártók árai 
között  nyilvánvaló  módon  van  eltérés,  de  ennek  az  eltérésnek 
általában megvan az oka is.

• Színhőmérséklet:  Elterjedtebbek a magas színhőmérsékletű LED-
ek.  Nem azért  mert  jobban kedveljük  őket,  hanem mert  jobb a 
fényhasznosításuk, és ez igen fontos szempont az alkalmazásban. 
(sokszor a legfontosabb kérdés: hány wattos nátriumlámpát lehet 
kiváltani vele?)

• A  LED-en  átfolyó  áram  nagysága:  A  közvilágításban  használatos 
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LED-eket széles teljesítménytartományban lehet működtetni.(akár 
350 mA – 2,5 A árammal). A meghajtóáram értékének növelésével 
lehet  „turbózni”  a  fényáramot.  Tulajdonképpen  ez  az  alapja  a 
fényáram-szabályozásnak is.

• pn  átmenet  hőmérséklete-hőelvezetési  viszonyok:  Erőteljesen 
befolyásolja a fényhasznosítást  és az élettartamot.  A felhasználó 
nem tudja kontrollálni a működési hőmérséklet jellemzőket, ennek 
következtében az élettartamot sem. 

• „Életkor”  a  működési  hőmérséklet  függvényében:  Meghatározó 
LED  gyártók  igen  részletes,  mindenre  kiterjedő  öregedési, 
hőmérsékleti,  fényhasznosítási  diagramokat  adnak  meg 
termékeikről,  melyek  alapján  meghatározhatóak  a  lámpatestek 
jellemzői.  Ezek  természetesen  csak  akkor  használhatóak,  ha 
pontosan  ismerjük  a  LED-ek  működési  paramétereit  a 
lámpatestben.

• Környezeti hőmérséklet: Meleg nyári és hideg téli este működési 
hőmérséklete között akár 30-40 °C eltérés is lehet. Ez akár 10-15% 
eltérést  is  jelent  a  fényhasznosításban,  azaz  a  kibocsátott 
fényáramban. ( ideális hűtőházi világítási berendezés)

• Bekapcsolástól  eltelt  idő:  A  nátriumlámpás  berendezések 
bekapcsolástól 5-10 perc alatt érték el a névleges fényáramukat. 
Ezzel szemben a LED-es berendezések bekapcsoláskor bocsátják ki 
a  maximális  fényáramot,  ami  az  üzemelési  hőmérséklet 
növekedésével folyamatosan csökken, egészen az állandósult érték 
eléréséig , ami 1-3 óra  időtartamot jelent.

• Előtét elemek (lencsék) jellemzői,  tükörelemek jellemzői:  A LED- 
ből kibocsátott fény útjába tett optikai elemek, a lencsék, tükrök 
nyilvánvaló  módon  csökkentik  a  hatásfokot  és  ez  az  érték  az 
anyagok  öregedése,  a  fényáteresztési  tulajdonságok  romlásának 
következtében a kezdeti értékhez képest tovább romolhat (romlik).

• Lámpatest optikai jellemzők (bura, tömítés): Ez tulajdonképpen a 
LED-ektól független tényező. Igen fontos a magas védettségi szint: 
IP65-IP66.  Mivel  igen  magas  élettartamot  várunk  el  a 
berendezésektől,  akár  20  évet,  nemcsak  a  kezdeti  védettség 
meghatározó, hanem az is, hogy a lámpatest a deklarált védettségi 
szintet a teljes élettartam időszakára is tudja-e biztosítani.

IV. LED Konferencia – Budapest, 2013. február 5-6. 35



• Szabályozás:  A  fényáram  szabályozásakor  a  meghajtóáramot 
(teljesítményt)  változtatjuk,  melynek  következtében  a  működési 
hőmérséklet is változik. Visszaszabályozáskor csökken a működési 
hőmérséklet is, azaz nő a fényhasznosítás is.

Egyes  paraméterek  változása  (változtatása)  több  másikat  is 
módosíthat,  ami  miatt  a  valós  fényáram  megállapítása  –  precízen  – 
leginkább méréssel történhet. A mérés ráadásul csak a mérési környezeti 
hőmérsékletre igaz. A világítótesteken feltüntetett és a számítások alapjául 
szolgáló fényáram ezek következtében kisebb vagy nagyobb értékkel eltér a 
valós értéktől.

A  közvilágítási  lámpatestekben általában több  LED üzemel.  Ezek 
működési  hőmérséklete  természetesen nem azonos.  A  csoport  közepén 
levő  LED-ek  hőmérséklete  általában  magasabb,  mint  a  széleken  levőké, 
ennek  következtében  egy  optikán  belül  sem  azonos  az  egyes  LED-ek 
fényárama, sőt ha tovább gondoljuk, az öregedési jellemzők is eltérőek.
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