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Bevezetés

Mindannyian tudjuk, hogy a LED technológiát – nagy fényhasznosí-
tása mellett – a hosszú élettartam teszi olyan népszerűvé. Ez a hosszú élet-
tartam valóban elérhető, ha LED-eket szakszerűen építik be és üzemeltetik,
ugyanakkor néha egyes kijelentések túlzónak tűnnek.  Hogyan különbözt-
essük meg  a  méréseken,  tudományos és  mérnöki  módszereken  alapuló
előrejelzést a túlzásoktól?

Mi a TM-21?

2011 augusztusában az (Amerikai)  Világítási Mérnökök Társasága
(Illuminating Engineering Society -IES) publikálta a „LED fényforrások fény-
áramcsökkenésen alapuló élettartam becslési módszere” (Lumen degrada-
tion lifetime estimation method for LED light sources) című TM-21 jelzetű
dokumentumot.

Az  IES  módszert  ajánl,  amelynek  segítségével  a  LED  csoportok,
sorok vagy modulok fényáramcsökkenése előre jelezhető az LM-80 szerint
gyűjtött adatok alapján. Ez az előrejelzési információ felhasználható arra,
hogy mi a fényforrás várható fényáramcsökkenése az élettartam során, ha
ezt egy rendszerbe, például lámpatestbe építik be. Az LM-80 a méréseket
6000 óráig írja elő, 1000 órás lépésekben. A TM-21 kimondja, hogy a 6000
órán  túli  mérések  és  a  mérési  intervallumok csökkentése  pontosítja  az
előrejelzést.  A  munkabizottság  megállapította  azt  is,  hogy  a  LED
fényáramok korai viselkedése gyakran nincs ok-okozati összefüggésben a
LED-ek későbbi fényáramcsökkenésével. Ezért, ha elegendő hosszú mérési
sorozat áll rendelkezésre, akkor a mérési sorozat második feléből végzett
becslés  nagyobb  megbízhatóságot  ad.  A  dolgozat  számpéldákkal  fogja
megmutatni a jelenséget.   
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A TM-21 20 LED fényforrás mintát ajánl megmérni. Kimondja azt is,
hogy nagyobb populáció nem növeli lényegesen az előrejelzés megbízható-
ságát, de a kisebb populáció (pl. 10) már lényegesen befolyásolhatja meg-
bízhatóságot. 

Mi nem a TM-21?

A TM-21 nem határozza meg a fényforrások hagyományos értelem-
ben vett élettartamát, azaz a „kiégésig” tartó időt.

A TM-21 nem szolgáltat módszert arra, hogyan határozzuk meg a
világítási rendszer (lámpatest) élettartamát a hagyományos hiba okok fi-
gyelembevételével. Itt kell felhívni a figyelmet arra is, hogy fénykibocsátás
teljes megszűnését eredményező hibákért döntően nem a LED-ek felelő-
sök, tehát az ezekre vonatkozó módszereket nem a LED-en alapuló ajánlá-
sokban kell keresni.   

Összefoglalás

A TM-21 módszer és annak korlátainak részletes megismerése elő-
segíti, hogy a LED fényforrásokkal kapcsolatos várakozások reálisak legye-
nek, így azok teljesítése növelje a felhasználók LED-ekbe fektetett bizalmát.
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