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Amint  az  közismert,  a  LED-ek  energiakonverziós  hatásfoka  a  pn 
átmenet  hőmérsékletének  növekedésével  csökken,  következésképpen 
kibocsájtott  fényáramuk is  növekvő hőmérséklettel  csökken.  Ez  az  egyik 
oka  annak,  hogy  LED-es  világítástechnikai  megoldások  (pl.  LED-es 
közvilágítási  lámpatestek)  tervezése  során  a  termikus  hatások 
figyelembevétele különös jelentőséggel bír. 

LED-ek  esetében  a  LED  lapka  felületétől  a  környezetig  történő 
hőátadás  két  részre  bontható:  az  első  szakaszban  a  veszteségi  hő  a 
félvezető  lapkáról  egy  hűtő  szerelvényig  hővezetéssel.  E  kondiktív 
hőterjedés gyakorlatilag  kvázi  egy  dimenziós:  a  lapka felületétől  a  hűtő 
szerelvényéig  egyetlen,  domináns  hővezetési  út  van,  amely  mentén 
jellemzően longitudinális, konikus, radiális stb. hőterjedés figyelhető meg – 
alkalmas  koordináta  rendszert  választva  mindegyik  egy  egydimenziós 
modellel  jellemezhető.  Ebben  az  esetben  a  hőterjedést  pontosan 
modellezik  a  termikus  tranziens  mérésekből  származó  ún.  struktúta  
függvények. A struktúra függvények még mindig túl részletes információt 
tartalmaznak  egy  termikus  szimulátor  számára,  valamint  a  teljes,  a 
környezetig terjedő termikus impedanciát reprezentálják. 

Egy LED tok modellezése céljából a struktúra függvény segítségével 
meg lehet állapítani a LED tok és a hűtőszerelvény közötti átmenetet – erre 
a  JEDEC  JESD51-14-es  szabvány  kínál  egy  jó  módszert,  illetve  az  ezen 
átmenetig  terjedő  szakaszból  a  LED  tok  néhány  elemes  termikus  RC 
hálózati modellje egy lépcsős közelítéssel könnyen előállítható.
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A környezet  felé  a  hőátadást  a  hűtő  szerelvény  (pl.  hűtőborda) 
biztosítja.  LED-es  lámpatestek  esetében  a  hőtőborda  tipikusan  maga  a 
lámpatest ház. Erről a hő az esetek többségében természetes konvekcióval, 
különleges  LED-es  lámpatesteknél  esetleg  kényszerített  konvekcióval 
(ventilátor, air-jet hűtés) adódik át. Ez a mechanizmus a legjobban ún. CFD 
(computational  fluid  dynamics)  módszert  alkalmazó  termikus  szimulátor 
programokkal  (pl.  a  Mentor  Graphics  FloTHERM  vagy  FloEFD  nevű 
programjaival)  tanulmányozható.  Ezen  programok  számára  a  vizsgált 
lámpatestet részletesen leíró geometriai modellt kell készíteni, amelynek 
alapján a CFD program a környezet felől történő hőátadás szimulációját el 
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1. ábra: Egy LED tok struktúra függvényének törtvonalas közelítése és az 
abból identifikált termikus kompakt modell [2] (AC táplálás esetére).



tudja végezni.  A szimulációs modell  elvileg a lámpatestbe szerelt LED-ek 
részletes  geometriai  leírását  is  igényelné,  ami  a  lámpatest  tervezők 
számára nem elérhető, de nem is szükséges: a tisztán konduktív szakaszra 
termikus tranziens mérésekből a fent leírt módon ilyen modell könnyen 
elkészíthető. Az így elkészített ún. termikus kompakt modellek lámpatest 
szintű  szimulációkra  felhasználhatóak.  Természetesen  a  modell  alapját 
képező  termikus  mérések  során  figyelembe  kell  venni  a  LED  optikai 
teljesítményét  is.  Ehhez  egy  kombinált  termikus  és 
radiometriai/fotometriai mérési összeállítás használata javasolt.

Egy  ilyen  mérési  összeállítással,  mintegy  „melléktermékként” 
egyebek  mellett  a  fényáram  hőmérsékletfüggése  is  meghatározható, 
amelyre  egy  lineáris  modell illeszthető.  E  modell  paramétereit  a 
mérésekből  meghatározva  és  a  LED  tok  termikus  kompakt  modelljéhez 
csatolva egy lámpatestbe szerelt összes LED üzemi fényárama CFD alapú 
termikus  szimulációkkal  jól  becsülhető:  a  CFD  szimuláció  pontos 
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2. ábra: Mérés – modellezés – szimuláció folyamata LED-ek kombinált 
termikus és optikai szimulációja számára



eredményt  szolgáltat  a  LED-ek  pn  átmeneteinek  hőmérsékletéről,  ezek 
alapján  a  LED-ek  teljes  fényárama  e  lineáris  modellel  közelíthető.  Az 
előadás részletesen ismerteti az ilyen modellek előállításának a folyamatát 
és egy szimulációs példát is bemutat.
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3. ábra: Egy LED típus fényáramának hőmérsékletfüggése és e függés 
lineáris modellje


