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Az  energiatakarékos  világításra  való  áttérés  egyik  formája  a
mennyezetre szerelt  fluoreszcens lineáris fénycsöveket tartalmazó lámpa-
testek helyettesítése LED-alapú fényforrásokkal.  Ezek a fényforrások ter-
mészetesen helyettesíthetik a hagyományos izzólámpás világítást is. Ezek-
ben a viszonylag nagy felületű lámpatestekben tipikusan több egyedi LED-
chip található, amelyek egy közös panelre kerülnek felszerelésre,  és egy
nyalábformáló, diffúz sugárzási felületet előállító optikával vannak felsze-
relve. A káprázás csökkentésére, illetve megszüntetésére való igény mellet-
ti előny, hogy a fénykibocsátó felületen homogén módon világító rendsze-
rek egyedi, modern vizuális megjelenést kölcsönöznek a világítótesteknek.

A homogén fénysűrűség elérése érdekében előnyös, ha nagyobb
számú LED-chip található adott elrendezésben a lámpatestben. A kisszámú,
nagy teljesítményű LED-chip alkalmazása során csak nagy optikai veszte-
séggel tudjuk elérni a kívánt felületi homogenitást. A LED-chipek elrende-
zésére több megoldás is létezik: lineáris, háromszög-, négyzet- vagy hexa-
gonális elrendezésű. A kiegészítő optika is sokféle lehet: reflektor, lencse
vagy hullámvezető. Fontos tehát, hogy amikor a minél homogénebb kép el-
érése érdekében a LED-ek számát és elrendezését optimalizáljuk, akkor a
sugárzási szöget, illetve eloszlást is figyelembe  vegyük. A homogenitás el-
érését a lámpatest alján elhelyezett diffúzor elem is segíti. Ezen diffúzorok-
ból is többféle áll rendelkezésünkre: térfogatukban szóró anyagok és réte-
gek, felületi mintázattal rendelkező filmek, reflektáló filmek és bevonatok.
A homogenitás vizsgálatát számítógépes modellel szimulálhatjuk. Az 1. áb-
rán egy adott LED-forrás elrendezéshez tartozó szimulált felületi képet lá-
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tunk egy szintén adott homogenizáló optikán történő áthaladás után. Az
eredmény objektív értékeléséhez az inhomogenitás láthatóságának definí-
ciója is szükséges. A modell a többféle szóró-homogenizáló elem tulajdon-
ságai mellett képes a LED-ek sugárzási karakterisztikáit is figyelembe venni,
megadhatunk például  Lambert-,  vagy Gauss-karakterisztikát  is.  A modell
célja az optimális LED-mátrix – diffúzor márix – másodlagos optika konfigu-
ráció meghatározása.

6.1. ábra. Adott LED elrendezés és modellezett megvilágítási képe

A  modellezés  mellett  munkánk  célja  az  említett  homogenizáló
optikai elemek, azaz diffúz-áttetsző anyagok kutatása, amelyek a pontsze-
rűen világító LED-es fényforrások fényét egy homogén felületi sugárzóvá
alakítják. A modellezés mellett fénysűrűség-méréssel az egyes diffúz meg-
oldások homogenitása számszerűsíthető, ugyanakkor egy adott szintű ho-
mogenitás megítélése a felhasználó által mindig szubjektív. A szubjektív té-
nyező kiküszöbölését határminták előállításával és vevői visszajelzések se-
gítségével, elfogadási küszöb meghatározásával végezzük.

Előadó: Tóth Zoltán
zoltan2.toth@ge.com

V. LED Konferencia – Budapest, 2014. február 4-5. 23


