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A  LED  fényforrások  megjelenése  nemcsak  a  fénykeltés  elvében 
jelentett forradalmi változást, de széleskörű alkalmazásuk megváltoztatja a 
világítástervezők  mindennapjait,  felcsigázza  a  beruházók  érdeklődését, 
megváltoztatja a logisztikai láncot, átrendezi a piaci szereplőket, eddig soha 
nem  tapasztalt  várakozásokat  ébreszt,  megmozgatja  a  tervezők  és 
üzemeltetők  fantáziáját,  de  ugyanakkor  új  valós  vagy  vélt  félelmeket 
gerjeszt. A közelmúlt és a közeljövő várható fotometriai, műszaki és üzleti 
változásait, várakozásait járja körül az előadás jellemzően az útvilágításból 
hozott példákon keresztül.

Az alábbi szempontokat fejti ki a dolgozat:

• LED „lámpák” fényárama, fényhasznosítása.

• A lámpatest hatásfok tényezője az útfelületen.

• Meghajtó elektronika vesztesége

• A fényforrás várható élettartama

• A lámpatest várható élettartama

• Fényforrás meghibásodás valószínűsége

• A lámpatest egyéb alkatrészeinek meghibásodási valószínűsége

• Élettartam költség

A fenti nyolc szempont három esetre lett számszerűsítve:

• BAT HID ’12: 2012 kereskedelmi forgalomban kapható, jelentős 
forgalmat elérő, legjobb nagynyomású kisülőcsöves világítótest

• BAT LED ’12: 2012 kereskedelmi forgalomban kapható, jelentős 
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forgalmat elérő, legjobb LED-es világítótest

• BAT LED ’20: 2020-re előrejelzett LED-es világítótest

Az  első  két  esetben  a  számok  tényadatokra,  a  harmadik  esetben 
előjelzésekre támaszkodik.

Az eredményeket az 1. ábra foglalja össze. A skálák úgy választottam, hogy 
nagyobb számok mindig jobb eredményt mutatnak.

Összefoglalás

Az 1.  ábrából  megállapítható,  hogy a  két  2012-es  technológia  a 
legtöbb  szempontból  azonos  teljesítményt  nyújt.  Mindkét  kivétel  a 
fényforráshoz  kapcsolódik.  Mind  a  fényforrás  nem-tervezett 
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1. ábra: A 2012-es nagynyomású kisülőlámpás (BAT HID) és LED-es (BAT 
LED ’12) valamint a 2020-re várható LED-es (BAT LED ’20) közvilágítási 
lámpatestek értékelése nyolc szempontból.



meghibásodásában, mind a fényforrás tervezett élettartamában a LED-ek 
már jelenleg is jelentősen felülmúlják a nagynyomású kisülőlámpákat.

Szembetűnő, hogy a 2020-ra szóló előrejelzések szerint a LED-es 
világítótestek szinte  minden vizsgált  szempontból  jelentősen túlteljesítik 
mind a nagynyomású kisülőlámpás, mind a LED-es lámpatestek jelenlegi 
jellemzőit.

Mint  összesített  mutató,  a  teljes  élettartamköltség  (az  ábrán 
„10.000 Ft-ból előállíthat út fényáram” értékében mutatva) már ma is a 
LED-ekre kedvezőbb, mint a nagynyomású kisülőlámpákra, de az olló 2020-
ra jelentősen nyílni fog. 

Előadó: Schwarcz Péter
schwarcz.p@schreder.hu
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