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LED-KORSZAK 

LED fényforrások előretörése a világítástechnikában: 

 

 10 évvel ezelőtt – nagyon modern és futurisztikus 

 5 évvel ezelőtt – már energiatakarékos, de még mindig elég költséges 

 Jelenleg – jelentős energiahatékonyság és belátható megtérülési idő 

 A jövő – beruházási költségek is egyre versenyképesebbek lesznek 



LED VILÁGÍTÁS ÉS FÉNYSZABÁLYOZÁSA 

Műszaki megközelítés 
 LED fényforrások könnyen szabályozhatók, ami által növelhető az élettartamuk, míg a gondot 

okozó melegedésük korlátozható. 

Környezetvédelmi szempontok 
 Ha a LED-es világítás megvalósításának oka a természetes környezet megóvása, akkor szinte 

kézenfekvő a további energiafogyasztás-csökkentő fényszabályozás alkalmazása is. 

Pénzügyi megfontolások 
 Az új világítási berendezés hosszú távú üzemeltetési és fenntartási költségei könnyebben 

kalkulálhatók, a megtérülési idő rövidül, aminek köszönhetően a beruházók egyre gyakrabban 

a fényszabályozás mellett döntenek. 

Az épületfelügyeleti rendszerek előretörése 
 Egyre több épületen belüli berendezés valamilyen módon vezérelhető, vagy szabályozható az 

elektromos jelek segítségével. Ma már különböző rendszerek összekapcsolhatók, mint például a 
fényérzékelők jele felhasználható akár HVAC rendszerben is. Az ún. IoT megoldások még 
inkább szorgalmazzák a közös alkalmazásukat. 

Emberközpontú megközelítés 
 Két szélsőséges fokozatú (teljesen be- vagy kikapcsolt) világítás sem ideális a közérzetünknek. 

Van, amikor más szintű megvilágítás kell, vagy más jellegű fény. 

LED-ek alkalmazása és fényszabályozása részben trendi. 
 



A VILÁGÍTÁSI BERENDEZÉS 
JELLEGÉTŐL FÜGGŐ 
FÉNYSZABÁLYOZÁS (1/2) 

 Irodák, iskolák, ipari csarnokok, műhelyek 
és más munkahely jellegű épületek. 

 A munkafelületen általában elegendő a 
névleges fényáram 50 és 100% közötti 
tartománya. 

 A környező területek megvilágítása 
gyakran a maximális szint 20..50 %-a 
között terjed. 

 Az emberi jelenlét érzékelésének hiánya 
esetén a lámpatestek kikapcsolása elég 
gyorsan érvényesíthető. 

 

 Nincs itt szükség a nagyon alacsony 
megvilágítási szintre történő 
„leszabályozásra”. 



A VILÁGÍTÁSI BERENDEZÉS 
JELLEGÉTŐL FÜGGŐ 
FÉNYSZABÁLYOZÁS (2/2) 

 Szállodák, egészségügyi és wellness 
létesítmények, éttermek, valamint kulturális-
szórakoztató épületek egyes területeinek 
világítása akár tetszőleges időpontban 
változtatható kell, hogy legyen. 

 Bizonyos időszakban nagy megvilágításra 
lehet szükség, máskor pedig a fényáramot 
jelentősen le kell szabályozni ahhoz, hogy az 
adott tevékenységhez megfelelő feltételeket 
teremtsünk. 

 Fényáram szabályozási tartománya gyakran 
1-100% között terjed. 

 

 Szükség van az alacsony megvilágítási 
szinteken megbízhatóan működő rendszerre. 



LED FÉNYFORRÁSOK SZABÁLYOZÁSA 

 Fénycsöves lámpatestek esetén igen gyakran alkalmazott fényszabályozás 
az ún. analóg 1-10V elven alapult, amelyet idővel a digitális protokoll 
(főleg DALI) szorított ki. Azonban a LED-ek általános világításban történő 
tömeges alkalmazásával a DALI szabvány egyértelműen a vezető pozíciót 
foglalta el. 

 

 Egy egyszerű kétvezetékes DALI hálózaton keresztül többféle üzenet 
továbbítható az abban megcímzett lámpatestekhez, vagy egyéb 
készülékekhez, melyek annak megfelelően végzik az utasítást, illetve 
válaszolnak a megküldött kérdésre. 

 

 Amikor egy lámpatest utasítást kap az állapotának megváltoztatására, a 
LED tápegységben található mikroprocesszor a LED modul villamos 
betáplálási jelének megfelelő módosításába kezd… 

• A két leggyakrabban alkalmazott módszer a LED-ek fényszabályozásához:  

• Impulzus-szélesség moduláció (PWM), illetve  

• Analóg, vagyis az áramerősség-szabályozás (CCR)  

 



ÁRAMERŐSSÉG-SZABÁLYOZÁS 

 

 A nemzetközi szakirodalom által analóg módszernek is elnevezett CCR 
eljárás során a LED fényforrásokon átfolyó elektromos jel áramerősségét 
a kívánt szintre csökkentik, vagy növelik. 

 

 Előny 

• A zavaró villogás kizárása 

 

 Hátrány 

• LED chipek színhőmérséklete észrevehetően változhat alacsony szintre történő 
fényszabályozásuk esetén. 

• Jelentős „leszabályozás” idején az egyes LED chipek véletlenszerűen akár ki is 
alhatnak, ami gyártmányfüggő tényező (pl. különböző nyitóirányú feszültség 
miatt). 

• Tág áramerősségi tartományon belül bonyolult az alacsony értékek pontos 
beállítása, ami a megvilágítási szintek hibalehetőségének kockázatát növeli. 



IMPULZUS-SZÉLESSÉG MODULÁCIÓ 

 

 Az impulzus-szélesség moduláció (PWM) alkalmazásával a LED chipek be- 
és kikapcsolása „magas” áramerősség mellett történik. Az ilyen módon 
szabályozott fényforrás gyakorlatilag egy állandó értékű áramerősség 
mellett üzemel az egész fényáram-tartományban, míg a DALI jellel 
történő kikapcsolása esetén (ami egy készenléti állapot), a LED 
fényforráson keresztül semmilyen áram nem halad át. 

 

 Előny: 

• Stabil színhőmérséklet  

• Pontos szabályozás akár az alsó megvilágítási szinteken is 

 

 Hátrány: 

• Zavaró villogás a PWM alacsony frekvenciája miatt 



IMPULZUS-SZÉLESSÉG MODULÁCIÓ ÉS A VILLOGÁS 

 A villogás definícióját többféle módon fogalmazták meg, de gyakran az 
IEEE ajánlásokra hivatkoznak. (Jelen esetben az IEEE Std 1789TM-2015) 

 Minden fényforrás kisebb-nagyobb mértékben villog, ami következménye a 
váltakozó tápfeszültségű hálózatnak. 



FÉNYFORRÁSOK VILLOGÁSA – PÉLDÁK * 

LED fényforrás villogása típustól függően 
akár 100% is lehet. ** 

A hagyományos izzólámpa villogása 6-7% 
közötti tartományban mérhető. ** 

*   IEEE Std 1789TM-2015 
** Lehman és társszerzők – „Proposing measures of flicker in the low frequencies for lighting applications” 

PWM által szabályozott LED-ek gyorsabban reagálnak, mint a hagyományos 
fényforrások, ezáltal a matematikailag kifejezett villogás nagyobb mértékű. 



A VILLOGÁS ÉRZÉKELÉSE * 

 Élettani megközelítésből a 100 Hz alatti frekvenciát a legtöbben érzékelik: 

• a villogás látható, 

• gyakorlatilag azonnal észlelhető. 

 100 Hz feletti működés mellékhatásait már kevesebben jelzik: 

• a villogás nem látható, 

• az esetleges panaszok csak bizonyos idő elteltével jelennek meg. 

 Nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy a 200 Hz feletti villogás káros 
lenne az ember egészségére, vagy a komfortérzetére. Ez egy bizonytalan 
tartomány, mert a villogás észlelhetősége nem csak a frekvenciájától 
függ, hanem többek között a: 

• látási feladattól, 

• háttértől, 

• fényforrás térbeli fényeloszlásától.  

 Az eddig gyakorlat szerint a 400-500 Hz frekvencia alkalmazása általában 
elegendő a legtöbb világítástechnikai megoldásban. 

* Az IEEE Std 1789TM-2015 alapján. 



Az IEEE std 1789-2015 AJÁNLÁSA 

 Tisztán PWM jellegű fényszabályozás esetén az IEEE legalább 1,25 kHz 
frekvencia alkalmazását javasolja. 

 

 

A szürkével jelölt terület azt a működési tartományt mutatja, amely esetén 
minimalizálható a kellemetlen vizuális közérzet, illetve a káros hatás, valamint 
csökkenthető a fejfájás és a fényérzékenységi epilepsziás roham valószínűsége. 



A MEGFELELŐ FÉNYSZABÁLYOZÁS MÓDJA 

 Mivel mind a PWM mind a CCR alkalmazása részben kifogásolható 
minőségű világítást eredményezhet, hogyan lehet ezen javítani? 

 A megoldás az ún. hibrid szabályozás 

• Jelenleg még kevés gyártó alkalmazza 

• A sarokszámok nincsenek egységesítve 

• Magasabb fényáram-tartományban áramerősség-szabályozás (CCR) 

Leginkább 20% és 100% között 

• Alacsony fényáram-tartományban akár a változó frekvenciájú impulzus-szélesség 
moduláció (PWM), gyártmányfüggő adat, mint például: 

f=8 kHz, ha Φ=10..20% 

f=1..8 kHz, ha Φ=1..10% 

A hibrid technológia biztosítja a 
világítás magas minőségét a teljes 
1-100% közötti szabályozási 
tartományban. 



AZ EMBERI SZEM ÉS A KAMERA 

 Az emberi szem látás-mechanizmusa eltér a kamera működésétől. A 
kamera bizonyos gyakorisággal frissíti a képet, ami gyakorlatilag a 
mintavételezési frekvenciáját jelenti. 

 

• Az impulzus-szélesség moduláció (PWM) gondot okozhat a nagyfelbontású 
kamerának akkor is, amikor az emberi szem tökéletesnek érzékeli a látási 
körülményeket. 

• Más megközelítésből – A világítás minőségét ne a kamera felvétele alapján 
állapítsuk meg. 

 

 Azonban a kamera felvétele segíthet a megvalósult berendezés 
egymásközti összehasonlításában. 

• A következő rövid film az 500 Hz frekvenciájú PWM és az ún. hibrid 
szabályozás közti különbséget mutatja 
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