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Jelenleg két fontos, a LED-es lámpatestek mérésére vonatkozó szab-
vány is előkészítési fázisban van a már elfogadott LM-79-es szabvány mellett.
Ez a két dokumentum már nagyobb arányban fogja a LED-es fényforrások és a
LED-es lámpatestek goniofotométeres mérési módszereit tárgyalni. 

Az LM-79-es szabvány a LED-es lámpatestek goniofotometrálására
csak a tükrös, a lámpatestet nem forgató goniofotométert fogadja el. A la-
boratórumokban a különböző goniofotométerek általában a CIE 121:1996 -
The Photometry and Goniophotometry of Luminaires - ajánlásnak megfe-
lelő elrendezésűek. Napjainkban gyakori téma az 1-es típusú, azaz a lámpa-
testforgató goniofotométerekkel végzett mérések kérdésköre, hiszen már
számos laboratóriumban megtalálható ez a többi típushoz képest kedve-
zőbb árú és szerényebb helyigényű változata a goniofotométereknek. 

2.1. ábra. 60 cm x 60 cm-es irodai lámpatest fényerősség-eloszlási görbéi 1000 lm-re
normálva.
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Ilyen műszerrel való mérés során a lámpatest munkapozíciója min-
den szögelfordulással megváltozik.  Azt még nem vizsgálták meg, hogy a
hiba mértéke mekkora azokhoz a mérésekhez képest amelynél a lámpatest
pozíviója a föld gravitációs mezejében nem változik. 

Az előadásban bemutatjuk az eredményeit annak az összehasonlí-
tó mérési  sorozatnak, amelyben két fotometriai  laboratórium vett  részt,
egy Szlovákiából és egy Magyarországról. A mérési sorozatban több külön-
böző típusú LED-es lámpatestet vizsgáltunk lámpaforgató goniofotométer-
rel.  Az összehasonlításban szerepelni  fognak olyan mennyiségek,  mint  a
lámpatestek összfényárama, vagy azok fényerősségeloszlási görbéje. A vizs-
gálatban  részt  vesz  egy  150  cm-es  dupla  LED-csöves  lámpatest,  egy
60 cm x 60 cm-es LED-es irodai lámpatest (ld. 1. ábra) és egy álmennyezet-
be süllyeszthető szintén LED-es mélysugárzó lámpatest.
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