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Az  elmúlt  években  a  világítástechnikában  zajló  események 
következtében megnőtt az igény a világító diódák (a továbbiakban LED-ek), 
LED-modulok, LED-lámpák és LED-lámpatestek goniofotométeres mérései 
iránt.  A  goniofotométeres  mérések  kivitelezésére  a  következő  CIE-
publikációkban  találunk  iránymutatást:  CIE № 70 (1987)  –  The 
measurement  of  absolute  luminous  intensity  distributions; 
CIE № 84 (1989) – The measurement of luminous flux; CIE 121-1996 – The 
photometry and goniophotometry of luminaires. 

Illusztráció: az     eI ,  hengerszimmetrikus fényerősség-eloszlás és  
a      sin,I  integrandus a  -síkon, gömbi koordinátarendszerben,  
valamint  a  fényerősség-eloszlás  megjelenése  derékszögű  koordináta-
rendszerben. 
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Az összfényáram gömbi koordinátarendszerben fölírt integráljának 
kiszámítására a gyakorlatban közvetlenül használható képleteket csupán a 
CIE № 84  publikáció  tartalmaz,  ám  ez  is  kizárólagosan  a  teljes  térre 
vonatkozik, ráadásul járulékos hibataggal terhelt.
Az  előadásban  feltárjuk  a  CIE № 84  publikációban  ajánlott  formula 
hibájának  eredetét,  majd  korrigáljuk  azt.  Megvizsgáljuk  a  gömbi 
koordinátarendszerben fölírható kettősintegrálok numerikus közelítésének 
lehetőségeit a gyakorlatban igen fontos hibatagokkal együtt. A CIE eddigi 
eszközkészletét  új  összegzőképletekkel  egészítjük  ki,  majd  elemi 
alapfüggvényekből konstruált példákon keresztül szemléltetjük formuláink 
pontosságát és használhatóságát.

Megállapítások:
1.  A CIE № 84 publikációban ajánlott  integrálközelítő  összegek (a három 
ekvivalens geometriai elrendezésre) csak a teljes térben végzett mérések 
esetén érvényesek, de így is járulékos hibatagot tartalmaznak.
2. A teljes térben végzett mérések esetén a kétváltozós téglalap-formula 
használható.
3.  Féltérben  végzett  mérések  esetén  a  kétváltozós  trapézformula 
alkalmazható.  Féltér  esetén  a  CIE  formuláinak  pontossága  egy 
nagyságrenddel romlik a  változóra. 
4.  Új  mérésekhez  a  mérési  alappontokat  érdemes  a  kétváltozós 
érintőformulának megfelelően megválasztani.  Ez a formula univerzálisan 
használható; hibatagja pedig kisebb, mint a fentebb említett módszerekéi.

A Pannon Egyetem Fizika és Mechatronika Intézetében öt hallgató 
közös  munkájaként  elkészült  egy  saját  fejlesztésű  goniofotométer.  A 
berendezés  egyelőre  természetesen  csak  prototípusnak,  taneszköznek 
tekinthető, ám az ezzel végzett mérések kiváló illusztrációt adnak a LED-ek 
goniofotométeres  mérésének  témaköréhez.  Az  előadást  néhány  LED-re 
lefolytatott mérések eredményével illusztráljuk.
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