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Goniofotométeres mérések

Kép forrása: IES LM75-01

Goniofotométer: fényerősség térbeli eloszlásának mérésére alkalmas műszer (a világítótest, vagy 

az érzékelő helyzetének változtatásával).

IES LM-79-08 tartalmazza a szilárdtest fényforrásokat alkalmazó termékek fotometriai mérési 

irányelveit.  csak az IES LM75-01 szerint C-típusú (világítótestet legfeljebb a függőleges tengelye 

körül forgató) goniofotométer alkalmas a termékek fotometriai jellemzésére. 

A- és B- típusú goniofotométerek esetében az érzékelő rögzített pozícióban  helyezkedik el és a 

mérés a világítótest forgatásával történik.



Goniofotométeres mérések

C-típusú goniofotométerek

• tükrös goniofotométer

• robot-goniofotométer

• „kifordított” A-típusú goniofotométer

Probléma: ha a laboratóriumban  nem tükrös, vagy robot- goniofotométer található, 

akkor a fényerősségeloszlás meghatározása problémás lehet nagyobb (> 5 m ) 

fotometriai határtávolságot igénylő világítótestek esetében.

Kép forrása: IES LM75-01



Goniofotométeres mérések

C-típusú goniofotométerek

• tükrös goniofotométer

• robot-goniofotométer

• „kifordított” A-típusú goniofotométer

akár 10+ méter
Labor belmagassága korlátozhat



Összehasonlító mérés célja

Célunk: megvizsgálni, hogy szilárdtest alapú világítástechnikai termékeken A-típusú goniofotométerrel végezett 

összfényáram és fényerősségeloszlás mérések miként viszonyulnak a valósághoz.

Módszer: Három különböző típusú belsőtéri világítótestet mértünk meg a két laboratóriumban egymástól 

függetlenül, mindkét helyszínen A-típusú – nem „kifordított” – goniometrálási elrendezésben, majd a mérési 

eredményeinket összevetettük a termékek katalógusadataival.



Vizsgált világítótestek típusai

a) 31W D=250 mm mélysugárzó
b) 42W L=1200 mm dupla LED-csöves
c) 50W 600 mm x 600 mm álmennyezeti

a)  b)  c)  



Mérési elrendezések

A-típusú mérési elrendezés a Pannon Egyetem 

kutatólaboratóriumában 

C és γ lépésköz: 0,5°

0° < C < 360°

-130° < γ < 130°

Monitordetektor alkalmazása a sokat vitatott világítótest 

helyzetfüggés feltérképezésére.



Összfényáram eredmények

KAT PE STU

1900 lm 1338 lm 1328 lm

n.a. 3790 lm 3717 lm

3547 lm 3692 lm 3683 lm



Villamos teljesítmény eredmények

KAT PE STU

31,0 W 31,4 W 31,1 W

42 W 42,2 W 42 W

50 W 49,3 W 48,8 W



Világítótestek fényhasznosítása

KAT PE STU CCT

61,3 lm/W 42,6 lm/W 42,7 lm/W 3103 K

n.a. 89,8 lm/W 88,5 lm/W 3790 K

70,9 lm/W 74,9 lm/W 75,5 lm/W 3692 K



Fényerősségeloszlások

KAT PE STU

5 m

15 m 6,66 m

4,59 m

7,05 m

5 m



Világítótest helyzetfüggése

Monitordetektor alkalmazása a világítótest helyzetfüggés 

feltérképezésére.
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Összefoglalás

 A két vizsgált laboratórium eredményei összhangban vannak.
 Mélysugárzó termék esetében jelentős eltérést tapasztaltunk az összfényáram mérések összevetésekor.
 Monitordetektor alkalmazásával a csekély mértékű (<0,5%) szisztematikus hiba is korrigálható.
 LED alapú világítótestek összfényáramának és fényerősségeloszlásának méréséhez a lámpaforgató goniofotométer 

(A-típusú) berendezések is alkalmasak.
 Későbbi vizsgálat tárgyát képezi átalakított A-típusú goniofotométeren végzett összemérések és a valódi C-típusú 

berendezések felderítése.



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

A vizsgálat a „TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0072 Energia ellátó és hasznosító rendszerek korszerűsítésének és hatékonyabb üzemeltetésének 
tervezése és optimalizálása megújuló energiaforrások és infokommunikációs technológiák felhasználásával” projekt támogatásával jött létre.
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