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Előszó: motiváció és célkitűzések 

A LED-es világításra történő átállás terjedését elsősorban a LED-ek kellő mértékben 

megnövekedett hatásfokának, illetve fényhasznosításának köszönhetjük. A LED-es 

fényforrások alkalmazása azonban nem kevés technikai kihívás elé állította a tervezőket és a 

gyártókat. Kulcsfontosságú feladattá vált a világítótestek megfelelő hűtése, ugyanis a 

hőmérséklet növekedésével a LED-ek hatásfoka és várható élettartama is számottevő 

mértékben csökken. Elégtelen hűtés esetén nemcsak a LED-ek kerülnek sokkal kedvezőtlenebb 

munkapontba, hanem az eszköz öregedése is felgyorsul, ami a hatásfok további romlásával jár, 

valamint megnövekszik az eszköz hirtelen meghibásodásának valószínűsége is. A LED-es 

lámpák, világítótestek tervezése a legtöbb esetben még mindig ökölszabályok alapján történik, 

és noha ezeket sok gyártó alapos tesztek alapján folyamatosan felülvizsgálja és igazítja, a 

céltudatos tervezés még mindig újabb és újabb előnyöket tartogat. 

LED-ek termikus kérdéseinek tárgyalásakor gyakran a környezet hőmérsékletét 

határozzák meg, pedig a LED-ek nyitófeszültsége és fényárama a LED pn átmenetének 

hőmérsékletétől függ, ez viszont a mai teljesítmény LED-ek esetében számottevően melegebb 

a környezetüknél. Sok esetben gyártói adatlapok is utalnak a LED-ek üzemi jellemzőinek 

hőmérsékletfüggésére, de jellemzően akkor sem kapunk teljes, számszerüsített képet a 

hőmérsékletfüggésről, ha a működési paraméterek a LED csip hőmérséklete függvényében 

szerepelnek. Ennek fő oka az lehet, hogy az úgynevezett izotermikus nyitóáram – 

nyitófeszültség – sugárzott teljesítmény (fényáram) karakterizálás a jelenlegi szabványok 

mellett meglehetősen bonyolult és időigényes eljárás. Megfelelő és részletes modell szükséges 

azonban az olyan szimulációk elvégzéséhez, amelyekkel – a korábbi ökölszabályokat felváltva 

konzisztens módon meghatározható a LED-es világítótestek üzemi hőmérséklete, fényárama, 

feszültsége, felvett teljesítménye. 

A kutató munkám során a cél egy olyan „Ipar 4.0” szemléletű tervezési megoldás 

alapjainak kidolgozása volt, amelynek segítségével nem csak a hőmérsékletváltozás, de az eltelt 

üzemidő hatásait kiküszöbölő vezérlés is meghatározható, vagyis a világítótest fényárama akár 

a teljes élettartam során állandó értéken tartható. Ezáltal csökken a villamosenergia-fogyasztás, 

a várható élettartam pedig növekszik. Nem utolsósorban javul a világítótest által nyújtott 

vizuális komfort, hiszen annak fényáramát nem kell 10–30%-kal túltervezni a későbbi 

fényáram-csökkenés kompenzálása érdekében. 

Konstans nyitóáram mellett a LED világítótest fényárama a hőmérséklet emelkedésével 

csökken. Ha a specifikációban előírt legkisebb fényáramot minden körülmény között biztosítani 

kell, akkor a LED-ek nyitóáramát a várható legmelegebb hőmérsékletnek megfelelően kell 

beállítani. Ez közvilágítási világítótestek, kontinentális klíma esetében azt jelenti, hogy az év 

túlnyomó részében szükségtelenül nagy lesz a világítótest fényárama, amely a LED-ek villamos 

fogyasztását növeli, öregedésüket pedig gyorsítja. 

Ehhez hasonló helyzetet okoz a LED-ek öregedéséből fakadó, az üzemidővel egyre 

jelentősebbé váló fényáram-csökkenés. Maradva a közvilágításnál, mint alkalmazási területnél, 

a mindenkor megkövetelt megvilágítási érték biztosítása érdekében a lámpát a kezdeti 

időpontban annyival kell túltervezni, hogy annak várható fényárama a tervezett csere idejére is 

a kritikus érték felett maradjon. Ez a teljes üzemidő alatt jelentős többletfogyasztást és a LED-

ek gyorsabb degradációját okozza. 

A kutatott eljárás alapja a LED tokok ún. multi-fizikai áramkör-szimulációs modellje, 

amely leírja az elektromos, termikus és optikai működési paramétereket és ezek egymásra 
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hatásait. A modell részét képezi a LED-tok termikus kompakt modellje is, amelyhez 

folytonosan csatlakoztatható a mindenkori hűtőszerelvény termikus modellje. A SPICE 

áramkör-szimuláció során a bemeneti áram és a környezeti hőmérséklet megadása után 

meghatározhatóak a világítótestbe szerelt LED-ek üzemi paraméterei, a pn átmenetek 

hőmérséklete, az egyes LED-ek nyitófeszültsége, hatásfoka, illetve az előbbiek alapján a 

sugárzott teljesítménye és az összfényárama is. 

A LED modell előállításához elsődlegesen a LED korábban említett izotermikus 

karakterisztika-serege szükséges, amelyből alkalmas illesztési eljárással határozhatóak meg a 

modellparaméterek értékei. 

A LED-ek öregítésére legelterjedtebben elfogadott módszert az IES LM-80-as 

elfogadott módszer rögzíti, a teszt eredményeinek további extrapolálása pedig a TM-21-11-es 

eljárás – és az Arrhenius-egyenlet – segítségével lehetséges. Ezek eredményeinek és a LED 

kezdeti multi-fizikai modelljének segítségével, bizonyos elhanyagolásokkal már végezhetőek 

élettartam-szimulációk, de az elvben pontos eredményeket az üzemidőtől függő 

modellparaméterek nyújtják. 

Kutatási munkám alapját a teljesítmény LED-ek erősen hőmérsékletfüggő működése 

jelenti. Alapos mérési és tervezési eljárások segítségével a LED-alapú fényforrások hatásfoka 

és megbízhatósága is tovább növelhető. A várható élettartam vizsgálata és modellezése szintén 

a kutatási témám része. A végső cél egy olyan LED modell felállítása volt, amelynek 

segítségével egy világítótest életciklusa alatti tetszőleges időpontra vonatkozó, jellemző 

állapota már a világítótest tervezési fázisában is meghatározható. 

A munkám során a LED-ek által sugárzott energiát / teljesítményt vettem figyelembe; a 

spektrális teljesítményeloszlás és a színtani paraméterek modellezése túlmutat a jelenleg leírt 

munkán, ezek kidolgozása a jövőbeni kutatási terveim része. 

A világítótestek hőmérsékletfüggő működését és öregedését a munkám során csak a 

tokozott LED tekintetében vizsgáltam; a LED meghajtó áramkör és az optika vizsgálata nem 

képezte részét az általam végzett tanulmánynak, ezért a ‘világítótest állapota’ alatt az arra a 

legnagyobb befolyással bíró LED tokok tetszőleges üzemidejére vonatkozó multi-fizikai 

modellezése alapján megállapított működési jellemzők együttesét értem. 

 



V 

Köszönetnyilvánítás 

Az Elektronikus Eszközök Tanszékének termikus és LED mérő laboratóriuma nélkül a 

disszertációmban leírt munkám nem készülhetett volna el. Hálás köszönettel tartozom 

elsősorban mindazoknak, akik a tanszékünk működését és fejlődését fáradságos és áldozatos 

munkájukkal lehetővé teszik. Szeretnék külön is köszönetet mondani dr. Székely Vlaimír 

akadémikus úrnak, dr. Rencz Márta professzor asszonynak, dr. Poppe András tanszékvezető 

úrnak és dr. Farkas Gábor úrnak, akik nívós szakmai tevékenységükkel a termikus vizsgálatok 

nemzetközi szintű élvonalába emelték a tanszékünket. Az elvégzett munkám nemzetközi 

konferenciákon történő bemutatását, valamint a korábbi, külföldön végzett tanulmányaimat 

szintén az Elektronikus Eszközök Tanszéke tette lehetővé; ezek a lehetőségek nemcsak a 

szakmai, de a személyes fejlődésemet is nagyban elősegítették, amiért rendkívül hálás vagyok. 

Témavezetőmnek, dr. Poppe Andrásnak szeretném megköszönni fáradhatatlan 

segítségét, a publikációim és előadásaim rendkívül alapos és szigorú felügyeletét, de 

legfőképpen a sokéves támogatását és türelmét. A PearlLight 48G világítótest terepi mérései a 

segítőkészsége és szakmai lelkesedése nélkül nem készülhettek volna el, ezért szintén 

köszönettel tartozom. 

A tanszéki kollégáim közül szeretnék köszönetet mondani dr. Ender Ferencnek és dr. 

Takács Gábornak a mindennapos segítségükért. dr. Németh Mártonnak köszönöm, hogy 

kérdéseimmel bármikor bizalommal fordulhattam hozzá. Nagyon köszönöm dr. Horváth 

Péternek a disszertációm alapos átolvasását. A legnagyobb hálával Hantos Gusztávnak 

tartozom, aki támogatásával és megoldó segítségével mindig mellettem állt. 

Korábbi tanáraim és oktatóim közül szeretnék köszönetet mondani Horváthné Tőkei 

Zsuzsannának, dr. Vetier Andrásnak, valamint dr. Knut Eilif Aasmundtveit és dr. Ulrik Hanke 

professzor uraknak, akik oktató munkájukkal alapvetően hozzájárultak a szakmai eredményeim 

eléréséhez, a tanításaikat nem felejtem el. 

Szeretném megköszönni a Hungaro Lux Light kft.-nek, hogy a mérésekhez biztosították 

a szükséges LED és világítótest mintákat. A munkám elvégzéséhez hazai és nemzetközi 

támogatású projektek is nagyban hozzájárultak (NANOTHERM, Delphi4LED). 

Munkámat támogatta még a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal K 

128315 számú OTKA projektje, valamint TKP2020 Tématerületi Kiválósági Programja a 

Mesterséges Intelligencia (BME IE-MI-SC TKP2020) és a Nanotechnológia és anyagtudomány 

(BME IE-NAT TKP2020) tématerületek keretei között, illetve a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Mesterséges Intelligencia (BME FIKP-MI/SC) és 

Nanotechnológia (BME FIKP-NANO) kutatási keretein belül az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programja. 

 

Végül, de nem utolsósorban szeretném megköszönni családom támogatását és 

mindvégig kitartó, kimeríthetetlen türelmét. Külön köszönettel tartozom édesapámnak és 

fivéremnek, akik mindig kiváló és követendő szakmai példával járnak előttem. 



VI 

A fontosabb szimbólumok jegyzéke 

𝛼, 𝛽 a Varshni formula illesztési paraméterei; a TM-21-11 által alkalmazott összfényáramtartást leíró 

exponenciális karakterisztika illesztési paraméterei 

Φ𝑒 (teljes) radiometriai fluxus (teljes kisugárzott optikai teljesítmény), Φ𝑒 = 𝑃𝑜𝑝𝑡, [W] 

Φ𝑉 (teljes) fényáram, [lm] 

Κ a sugárzás (fényforrás) fényhasznosítása, K = Φ𝑉 Φ𝑒⁄ , [lm/W] 

λ𝑝 csúcs hullámhossz, [nm] 

λ hullámhossz, [nm] 

η𝑒 energiakonverziós hatásfok, η𝑒 = 𝑃𝑜𝑝𝑡 𝑃𝑒𝑙⁄ , [-] vagy [%] 

τ termikus időállandó (lineáris időskálán), [s] 

ω frekvencia, körfrekvencia, [Hz], [rad/s] 

 

𝐴 az Arrhenius-egyenlet preexponenciális tényezője (mértékegysége megegyezik a 

reakciósebességi együtthatóéval) 

𝑐 a fény sebessége vákuumban (299 792 458 m/s) 

𝐶𝑡ℎ hőkapacitás, [Ws/K] 

𝑑𝑡 egy reakció során eltelt idő [s] 

𝐸𝑎 aktiválási energia [J] vagy [eV] 

𝐸𝑔 tiltott sávszélesség (energiában kifejezve) [J] vagy [eV] 

𝐹 az Arrhenius-egyenlet segítségével meghatározható gyorsítási faktor [-] 

ℎ Planck állandó (6.62607010
-34

 Js) 

𝐼0 egy LED teljes nyitóáramát leíró Shockley-féle egyenletben alkalmazott áramegyüttható, [A] 

𝐼0𝑑𝑖𝑠 egy LED 𝐼𝑑𝑖𝑠 nyitóáram komponense karakterisztikaegyenletében szereplő áramegyüttható, [A] 

𝐼0𝑟𝑎𝑑 egy LED 𝐼𝑟𝑎𝑑 nyitóáram komponense karakterisztikaegyenletében szereplő áramegyüttható, 

[A] 

𝐼𝑑𝑖𝑠 egy LED hődisszipációt eredményező nyitóáram komponense, [A] 

𝐼𝑟𝑎𝑑 egy LED fényemissziót eredményező nyitóáram komponense, [A] 

𝐼𝐹 egy pn-átmenet (LED) teljes nyitóárama, [A] 

𝐼𝐻 termikus tranziens mérés során alkalmazott fűtőáram, [A] 

𝐼𝑀 termikus tranziens mérés során alkalmazott mérőáram, [A] 

𝑘 reakciósebességi együttható (a mértékegység a reakció rendjétől függ) 

𝑘𝐵 Boltzmann állandó (1.38064910
-23

 J/K) 

𝑚 egy LED teljes nyitóáramát leíró Shockley-féle egyenletben alkalmazott idealitási faktor, [-] 

𝑚𝑑𝑖𝑠 egy LED 𝐼𝑑𝑖𝑠 nyitóáram komponense karakterisztikaegyenletében szereplő idealitási faktor, [-] 

𝑚𝑟𝑎𝑑 egy LED 𝐼𝑟𝑎𝑑 nyitóáram komponense karakterisztikaegyenletében szereplő idealitási faktor,     

[-] 

𝑛 élettartam igénybevételi meredekség [-] 

𝑃𝑒𝑙 egy LED-be betáplált teljes elektromos teljesítmény, 𝑃𝑒𝑙 = 𝐼𝐹 ∙ 𝑉𝐹 [W] 

𝑃𝑜𝑝𝑡 teljes kisugárzott optikai teljesítmény (vagy: teljes radiometriai fluxus), 𝑃𝑜𝑝𝑡 = Φ𝑒, [W] 

𝑃𝐻 egy LED teljes fűtőteljesítménye, [W] 

𝑞 elemi töltés (1.60217710
-19

 C) 

𝑅𝑆 egy LED soros (elektromos) ellenállása, [] 

𝑅𝑡ℎ hőellenállás, [K/W] 

𝑅𝑡ℎ𝐽𝐴 a pn-átmenettől a környezetig terjedő ún. junction-to-ambient teljes hőellenállás, [K/W] 

𝑅𝑡ℎ𝐽𝐶 a pn-átmenettől a tok hűtőfelületéig terjedő ún. junction-to-case hőellenállás, [K/W] 

𝑅𝑡ℎ𝑉𝑎𝑙ó𝑠 a LED tok optikai értékkel korrigált hőellenállása, [K/W] 

𝑆𝑚 az idealitási faktor hőmérsékleti együtthatója, [1/K] 



VII 

𝑆𝑅𝑆 a parazita soros ellenállás hőmérsékleti együtthatója, [/K] 

𝑡 eltelt idő, [s]; LED öregedésének eltelt ideje, [h] 

𝑇 hőmérséklet, [°C]; ill. abszolút hőmérséklet, [K] 

𝑇𝐴 környezeti hőmérséklet / termikus referencia pont (a "termikus föld") hőmérséklete, [°C] vagy 

[K] 

𝑇𝑐𝑝 környezeti hőmérséklet / termikus referencia pont (a "termikus föld") hőmérséklete, [°C] vagy 

[K] 

𝑇𝐽 pn-átmenet hőmérséklete, [oC] vagy [K]  

𝑇𝑟𝑒𝑓 referencia hőmérséklet (önkényesen választott), [°C] vagy [K] 

𝑉𝐹 egy pn-átmenet (LED) kapcsain mérhető teljes nyitófeszültség, [V] 

𝑉𝐹𝑓 Termikus tranziens mérés során a mérőáram mellett mért nyitófeszültség, [V] 

𝑉𝐹𝑝𝑛 egy LED belső pn-átmenetének nyitófeszültsége, [V] 

𝑉𝑔 tiltott sávszélesség potenciálban kifejezve, 𝑉𝑔 = 𝑊𝑔 𝑞⁄  [V] 

𝑉𝐻 egy LED IH fűtőáramon mért nyitófeszültsége [V] 

𝑉𝑇 termikus feszültség, 𝑉𝑇 = 𝑘 ∙ 𝑇 𝑞⁄  [V] (≈ 26 mV 300 K-en) 

𝑊𝑔 tiltott sávszélesség (energiában kifejezve) [J] vagy [eV] 

𝑥 egy reakció során a változó mennyiség 

𝑍𝑡ℎ termikus impedancia (saját impedancia, transzfer impedancia), [K/W] 

𝑍𝑡ℎ(𝑡) termikus impedancia függvény (időtartománybeli), [K/W] 
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1. fejezet  

Szakirodalmi áttekintés 

1.1 LED-ek a világítástechnikában 

A félvezető technika egyre gyorsabb ütemű fejlődésének köszönhetően a LED-ek (Light 

Emitting Diode, vagyis világító dióda) egyre több alkalmazásban jelennek meg és terjednek el. 

Az elmúlt évtizedek klasszikus, kisteljesítményű LED-jei is óriási fejlődésen mentek keresztül: 

fényáramuk és fényhasznosításuk egyaránt növekedett, míg áruk és teljesítményfelvételük is 

drasztikusan csökkent; szélesebb színpalettával, akár egy tokon belül is több színben kerültek 

forgalomba. Az egykori standardnak számító DIP tokozású LED-ek (1.1. a) ábra) szokásos 

20 mA-es nyitóárama helyett a megjelenő teljesítmény LED-ek adatlapjain már leggyakrabban 

350 – 700 mA olvasható, de az újabb típusok rendszerint már több amperes árammal is 

meghajthatók. A kezdetekben csupán indikátor fénynek, háttérvilágításnak használt eszközök 

egyre inkább elterjednek a világítástechnika területén is, így a beltéri, a kültéri, közvilágítási, 

vagy akár az autóipari alkalmazásokban is. 

A LED-ek gyors iramú fejlődése mellett a korábbi és az új technológiák termékei közötti 

megfelelő átmenetet a fényforrásgyártóknak biztosítaniuk kell, hiszen a már meglévő 

infrastruktúra (lámpatest házak, foglalatok, tápellátás – vagyis a mechanikai, optikai és 

elektromos környezet) teljes cseréje költséges, gyakran nem kívánatos, egyes esetekben akár 

nem is kivitelezhető. Ennek köszönhetően napjainkban a LED-es fényforrások egy jelentős 

részét az ún. retrofit megoldások (1.1. b) ábra) teszik ki, amelyek lehetővé teszik a korábban 

használt (fluoreszcens, vagy hőmérsékleti sugárzáson alapuló) elektromos fényforrások LED-

esre váltását, a meglévő tápáramkörök és foglalatok (pl. E27, GU10, G4-13/T4-13 stb.), 

valamint a lámpatest házak, lámpaburák cseréje nélkül. 

a)        b)  

1.1. ábra. a) Klasszikus DIP tokozású indikátor LED-ek b) Korai, E27 fejelésű retrofit LED lámpa. 

A LED-ek napjainkban megfigyelhető fejlődési irányvonala a mikroelektronika 

klasszikus Moore-törvényéhez hasonlít: az egy LED tokból nyerhető fényáram exponenciálisan 

növekszik, kb. évente megduplázódik, az egységnyi fényáram előállításának a költsége pedig 

tízévente egy nagyságrenddel csökken [1]. Ezt a trendet Haitz törvénynek is [2] nevezik (1.2. 
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ábra). A különböző elektromos fényforrások fényhasznosításának fejlődési trendjét az 1.3. ábra 

szemlélteti. 

 

1.2. ábra. Haitz törvénye a LED-ek fejlődésére [3]. 

 

1.3. ábra. Az elektromos fényforrások fényhasznosításának fejlődése [4]. 

A klasszikus mikroelektronikában az egységnyi felületre integrált tranzisztorok 

számának növekedésével együtt a teljesítménysűrűség, ezzel együtt pedig a disszipációsűrűség 

is növekszik. A korábbi tokozásokat változatlanul hagyva – tehát egységnyi hőellenállás mellett 

– ez a disszipációnövekmény a lapka hőmérsékletének emelkedését okozná, azonban a növekvő 

lapkahőmérséklet következtében a különböző fizikai meghibásodások valószínűsége is 

exponenciálisan nő. Ugyanez a jelenség fellelhető a legmodernebb teljesítmény LED-ek 

esetében is, emiatt azok megfelelő hűtéséről minden körülmények között gondoskodni kell. 
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Fontos már ennél a pontnál megjegyeznünk, hogy LED-ek esetében a lapkahőmérséklet 

emelkedésével mind a nyitófeszültség, mind pedig az energiakonverziós hatásfok csökken. 

Fehér LED-ek esetén a fénypor konverziós hatásfoka szintén csökken. Tehát csökken a felvett 

elektromos teljesítmény és az eszköz ennek is mind kisebb részét konvertálja fénnyé. A 

pn átmenet hőmérséklete befolyásolja a LED-ek spektrális teljesítményeloszlását is: a csúcs 

hullámhossz eltolódik és a teljes radiometriai fluxus (kibocsátott fényteljesítmény) 

csökkenésének megfelelően a spektrum is „ellaposodik”. Tehát a hűtés az eszköz károsodásától 

való megóvása mellett annak optikai paramétereire is nagy hatással van. Megemlítendő az is, 

hogy a klasszikus mikroelektronikai „trükkök” (pl. a minimális csíkszélesség, a nyitófeszültség, 

az órajel-frekvencia vagy a szivárgási áram csökkentése stb.) a LED technika esetében nem 

alkalmazhatóak, vagyis a szükséges sugárzott teljesítmény mellett az eszköz önfűtése csak a 

hatásfok javításával és a hőellenállás csökkentésével redukálható. 

A korábban megszokott, mintegy 200…300 K/W hőellenállású DIP tokozást a 

teljesítmény LED-ek esetében újabb tokozás váltotta fel: a csip-et egy fém hűtőtönkre ültetik 

rá, már a tokozáson belül. Ezzel a tokozás hőellenállása legalább egy nagyságrenddel csökken. 

A kiviteltől függően ez az érték a néhány K/W tartománytól a 15…20 K/W tartományig terjed 

(1.4. ábra). A nagyobb teljesítményű LED-ek jellemző nyitóáram értékei a 350-700-1000 mA 

tartományban vannak, vagyis disszipációjuk akár a 3 W értéket is elérheti [5]. Ugyanakkor, a 

pn átmenet megengedett legmagasabb hőmérséklete jellemzően nem haladja meg a 

130…150 °C-ot, vagyis a lapkától a végtelen hőelnyelőt jelentő környezetig vett teljes 

hőellenállás (tehát a lámpatest házat is beleértve) nem lehet több mint 20…40 K/W-nál, 

figyelembe véve a mindenkori környezeti hőmérsékletet is. 

 

1.4. ábra. LED-ek tokozásának fejlődési trendje [6]. 

Jellegzetes megoldás az, hogy a tokozás alján megjelenik a hűtőtönk másik oldala; ez a 

tok ún. „case” felülete (a szakirodalomban az ilyen eszközt „level0” eszköznek nevezik). A 

tok ezen hűtőfelülete közvetlenül hűtőbordára vagy fém magvas nyomtatott huzalozású 

lemezre, ún. MCPCB-re („Metal Core Printed Circuit Board”) szerelendő. (Az ilyen MCPCB-

re szerelt LED-eket együtt „level1” eszköznek is nevezik) Gyakran ugyanarra a 

hűtőlapra/hordozóra több tokozott LED is beültetnek („level2” eszköz). 

Az előzőekből adódóan a tokozás leginkább valamilyen felületszerelt formában kerül 

kialakításra (SMD LED). A tokozáson belül a LED-csip mellé gyakran helyeznek el védődiódát, 

egyes esetekben ez a védődióda (a fő LED fényétől eltérő színnel) világít, ha az eszközre 

záróirányú feszültség került. A védődióda tehát a rossz bekötéstől, illetve az elektrosztatikus 
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kisülések (ESD) keltette túlfeszültség-tüskéktől védi meg a LED-et. Egy kereskedelmi 

forgalomban is kapható teljesítmény LED felépítését mutatja az 1.5. ábra. 

a)   b)  

1.5. ábra. Az OSRAM gyártmányú Golden Dragon teljesítmény LED felépítése: a) level0 eszközként [W1], 

illetve b) MCPCB-re szerelve, level1 eszközként [7]. 

1.2 A LED-ek fizikai működése és felépítése 

A LED-ek, vagyis a fénykibocsátó diódák – ahogyan arra az elnevezésük is utal – 

elektromos szempontból olyanok, mint a klasszikus, szilíciumfélvezető diódák; alapvető 

elektromos karakterisztikájuk az ún. Shockley diódaegyenlettel leírható. A mai, korszerű LED-

ek működésének átfogó megértése azonban nem lehetséges az eszköz alapvető félvezető-fizikai 

ismeretei nélkül; a dupla heteroátmenetes, akár többszörös kvantumgödrös elrendezésű pn 

átmenetek sok apró, ámde fontos részletben eltérnek a normál diódák működésétől. Nem szabad 

elfeledkezni a félvezető eszközök erős hőmérsékletfüggéséről sem, amely LED-ek esetében 

nemcsak az elektromos és a termikus, de az optikai működési paraméterekre is jelentős hatással 

van. 

A fénykibocsátó dióda elnevezés önmagában csak a félvezető lapkára utal, azonban a 

LED-ek tényleges felépítése ennél sokkal bonyolultabb; a pn átmenethez elektromosan hozzá 

kell férni, az eszközben keletkező hőt el kell vezetni, a keletkező fotonokat a külvilág felé ki 

kell csatolni. Az előbb felsoroltak – mint azt a mérnöki gyakorlatban már megszokhattuk – nem 

lehetségesek veszteségek, illetve kompromisszumok nélkül. A parazita soros ellenállás, az 

egyes mechanikai rétegek hőellenállása, illetve a felhasznált optikai megoldások és azok 

időállósága mind hozzájárulnak a LED-ek megbízhatóságához és várható élettartamukhoz. 

A LED-ek fizikai működéséről és felépítéséről bőséges idegen nyelvű irodalom áll 

rendelkezésre, ennek részletesebb kifejtésére azonban terjedelmi okokból itt nincs lehetőség. A 

munkámhoz szükséges fontosabb ismeretek összefoglalására és bemutatására külön jegyzetet 

készítettem, amelyben átfogó leírást adok a korszerű LED-ek fizikai működésének és 

felépítésének alapjairól. A témában a [3], [5], [6] [8]-[16] számú irodalmakat és a [W2]-[W8] 

internetes forrásokat ajánlom. A saját jegyzetem online módon, szabadon hozzáférhető [W9]. 

1.3 Teljesítmény LED-ek multi-fizikai mérése 

A félvezető alapú eszközök működését az aktív réteg (diódák esetében: a pn átmenet) 

hőmérséklete jelentős mértékben befolyásolja. Teljesítmény LED-ek esetében az elektromos, a 
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termikus és az optikai paraméterek egymással szoros csatolásban vannak, ezen paraméterek 

következetes mérése csak együttesen lehetséges, speciális mérési eljárások segítségével. Az 

egyik legspecifikusabb ilyen eljárás a sugárzott teljesítmény mérésen és az ún. termikus 

tranziens tesztelésen alapuló kombinált elektromos, optikai és termikus karakterizálás, amelyre 

két komoly múltú szervezet, a JEDEC és a CIE együttesen nyújtanak alkalmas mérési leírást. 

A JEDEC lényegében még 1924-ben kezdte meg tevékenységét a Rádiógyártók 

Szövetségeként („Radio Manufacturers Association”), amely 1944-ben alakította meg az 

Egyesített Elektroncső Mérnöki Tanácsot („Joint Electron Tube Engineering Council” 

rövidítve JETEC) az elektroncsövekkel kapcsolatos szabványok elkészítésére [W8]. Az 

integrált áramkör feltalálása (1958.) után a szabványosító testületet átnevezték Egyesített 

Elektronikus Eszközmérnöki Tanáccsá („Joint Electron Device Engineering Council” rövidítve 

JEDEC) amely azóta az elektronikai ipar egyik legfontosabb független szervezetévé vált. A 

CIE a Nemzetközi Világítástechnikai Társaság, amelyet még 1913-ban alapítottak meg az 

akkor már 13 éve működő „Commission Internationale de Photométrie” utódjaként. A rövidítés 

a francia „Commission internationale de l'éclairage” kifejezésből származik (angolul: 

„International Commission on Illumination”). A CIE műszaki bizottságai által kidolgozott 

szabványok és ajánlások világszerte a világítástechnikai ipar alapköveit jelentik. 

Kifejezetten a LED-ek kombinált mérését a JEDEC JESD 51-5x szabványcsalád [17]-

[20] valamint a CIE 127:2007 és az ennek utódjaként 3 éve publikált 225:2017 jelű műszaki 

bizottsági jelentés [21], [22] írja le. Az eljárással mind a hazai [3], [23]-[25], [N1] mind pedig 

a külföldi [26]-[28] irodalom alapos részletességgel foglalkozik illetve a JEDEC szabványok is 

ingyenesen hozzáférhetőek a szervezet weboldalán történő regisztráció után, ezért a témában 

itt csak egy rövid, kivonatolt áttekintést nyújtok a mérés elméletéről. 

1.3.1 Termikus tranziens mérés 

A félvezető eszközök termikus méréseinek alapjait a JEDEC JESD 51-1-es szabvány 

rögzíti [29]. Az eljárás alapját a diódák nyitófeszültségének hőmérsékletfüggése adja, amely 

áramgenerátoros táplálás mellett jó közelítéssel lineárisnak tekinthető. A mérést négy 

vezetékes, ún. Kelvin-összeállításban végezzük: az egyik vezetékpáron a konstans nyitóáramot 

kényszerítjük a mérendő diódára, a másik vezetékpáron pedig a hőmérsékletfüggő 

nyitófeszültséget mérjük. A mérés elején konstans gerjesztést kapcsolunk a félvezető eszközre 

(ún. fűtőáram, avagy „heating current”, jele: 𝐼𝐻), majd – miután az üzemi állandósult állapot 

beállt – a gerjesztést lekapcsoljuk, ezzel disszipációugrást okozva a rendszer bemenetén (vagyis 

a pn átmenetben). Ezt követően csak egy kis értékű, ún. mérőáram („measurement current”, 

jele: 𝐼𝑀) folyik, amely mellett az eszköz nyitófeszültsége az idő függvényében mérhető (1.6. 

ábra). 

A nyitóáram átkapcsolása révén kialakuló tranziens végén az aktív réteg hőmérséklete 

stabilizálódik (a környezet hőmérsékletével csak elhanyagolhatóan kis különbséget mutat). Ha 

ismert a mérőáramon az eszköz nyitófeszültség – pn átmenet hőmérséklet karakterisztikája 

(vagy legalább a nyitófeszültség adott áramszinten tapasztalható hőmérséklet-érzékenysége), 

akkor a teljes tranziens során meghatározható az eszköz hőmérséklete az idő függvényében, 

vagyis a rendszer tényleges egységugrás-válasza (ezt a függvényt szokták még tranziens 

válaszfüggvénynek is nevezni). A pn átmenet ezen hőmérséklet-tranziensét a disszipációugrás 

értékével elosztva kapjuk meg a félvezető eszköz termikus impedanciáját, az ún. 𝑍𝑡ℎ függvényt. 
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1.6. ábra. A nyitóáram átkapcsolásával létrehozott disszipációugrás hőmérsékleti tranzienst okoz a 

pn átmenetben, amely a nyitófeszültség hőmérsékletfüggése segítségével mérhető [3]. 

A 𝑍𝑡ℎ egy időfüggvény, de a termikus impedancia számos egyéb, ezzel ekvivalens 

módon is reprezentálható (magyar nyelven a [24] publikáció kínál áttekintést). Ezen 

reprezentációk egyikét jelentik az ún. struktúrafüggvények. Ezek előállításának a folyamata a 

dr. Székely Vladimír akadémikus nevéhez kötődő, ún. NID módszer („network identification 

by deconvolution” – dekonvolúcióval történő hálózatidentifikáció), amelynek főbb lépései a 

következők: a mért egységugrás válaszfüggvényt logaritmikus időskálán tekintve előállítjuk a 

logaritmikus idő szerinti első deriváltját. Ebből a rendszer időállandó-spektruma egy adott (fix) 

függvénnyel való dekonvolúcióval előállítható. E folytonos időállandó-spektrumból 

diszkretizálással egy 100..200 tagból álló Foster hálózat generálható. Ezt Cauer létrahálóvá 

alakítva megkapható a rendszer ún. kumulatív struktúrafüggvénye, amely az egydimenziósnak 

tekintett fő hővezetési út kumulatív hőkapacitását adja meg  a hővezetési út mentén tekintett 

kumulatív hőellenállás függvényében. E függvénynek a ma szokásos elnevezése a 

struktúrafüggvény. A struktúrafüggvény kezdőpontja a hőforrásnak, azaz a pn átmenetnek felel 

meg, míg a végtelen hőkapacitású környezet minden esetben egy végtelenbe tartó szingularitást 

okoz. A fő hővezetési útban bekövetkező bármiféle változás (pl. hővezető réteg beiktatása) ún. 

elválási pontot hoz létre a struktúrafüggvényben (1.7. ábra). Ennek segítségével 

meghatározható a lapka és a tokozás vége közötti hőellenállás [30] vagy az eszközhöz 

csatlakoztatott hűtőszerelvény termikus modellje [N2] de akár a fő hővezetési útban 

bekövetkező degradáció is kimutatható. 

A 𝑇𝐽 lapkahőmérséklet és a 𝑉𝐹 nyitófeszültség közötti arányossági tényezőt (lineáris 

függést feltételezve) a 𝛿𝑉𝐹 𝛿𝑇𝐽⁄  differenciálhányados, azaz a nyitófeszültség hőmérséklet-

érzékenysége (a JEDEC JESD51-51 szabvány szerinti jelölése 𝑆𝑉𝐹) adja. Ennek reciproka az 

ún. K-faktor (lásd a JESD51-1-es, illetve JESD51-51-es szabványokat), amelynek értékét a 

mérendő dióda ún. K-faktor kalibrációja során állapítjuk meg. (A nyitófeszültség hőmérséklet-

érzékenységét a [C9] és [C10] számú irodalom illetve a kapcsolódó jegyzet [W9] 1.4. szakasza 

részletesebben is tárgyalja). 
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1.7. ábra. Egy teljesítmény LED struktúrafüggvényei hővezető zsír alkalmazásával és nélküle [3]. 

1.3.2 A teljesítményugrás és a hőellenállás meghatározása 

Az eszközre jutó teljesítmény első megközelítésben az 𝐼𝐻 fűtőáram és az ennek 

megfelelő 𝑉𝐻 nyitófeszültség szorzata. LED-ek esetén a 20…40%-os energiakonverziós 

hatásfokra tekintettel a kisugárzott fényteljesítményt is figyelembe kell venni. Így a 

teljesítmény a fűtési szakaszban: 

𝑃𝐻1 = 𝐼𝐻 ∙ 𝑉𝐻 − Φ𝑒 (1.1) 

ahol 𝐼𝐻 a fűtőáram, 𝑉𝐻 a fűtőáramnál mérhető nyitófeszültség, Φ𝑒 pedig a LED által kibocsátott 

fény teljesítménye (radiometriai fluxusa). A kis értékű mérőáram mellett történő 

fénykibocsátást elhanyagoljuk, így a teljesítmény a hűlési szakaszban: 

𝑃𝐻2 = 𝐼𝑀 ∙ 𝑉𝐹(𝑡) (1.2) 

ahol 𝐼𝑀 a mérőáram, 𝑉𝐹(𝑡) pedig a tranziens során a mérőáram mellett mért nyitófeszültség 

(𝑃𝐻2 disszipáció alacsony, szinte 0 értékű). Ebből a teljesítményugrás értéke: 

Δ𝑃𝐻 = 𝐼𝐻 ∙ 𝑉𝐻 − Φ𝑒 − 𝐼𝑀 ∙ 𝑉𝐹𝑓 (1.3) 

ahol 𝑉𝐹𝑓 a tranziens végén stabilizálódott (mérőáram mellett mért) nyitófeszültség. 

A hőellenállás X referencia pontra vonatkozó klasszikus, JESD51-1-es szabvány 

szerinti definíciója: 

𝑅𝑡ℎ𝐽−𝑋 =
𝑇𝐽 − 𝑇𝑋

𝑃𝐻
 (1.4) 

ahol 𝑇𝐽 a félvezető lapka pn átmenetének hőmérséklete, 𝑇𝑋 az X referenciapont hőmérséklete, 

𝑃𝐻 pedig a félvezetőn disszipált hőmennyiség. Fejezzük ki a pn átmenet hőmérsékletét a (1.4) 

egyenletből a fűtési, illetve hűlési szakaszokban disszipálódó teljesítmények esetére: 
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𝑇𝐽1 = 𝑅𝑡ℎ𝐽−𝑋 ∙ 𝑃𝐻1 + 𝑇𝑋 (1.5) 

𝑇𝐽2 = 𝑅𝑡ℎ𝐽−𝑋 ∙ 𝑃𝐻2 + 𝑇𝑋 (1.6) 

A két egyenletet egymásból kivonva és átrendezve kapjuk, hogy: 

𝑅𝑡ℎ𝐽−𝑋 =
𝑇𝐽1 − 𝑇𝐽2

𝑃𝐻1 − 𝑃𝐻2
 (1.7) 

A gyakorlati alkalmazás szempontjából a pn átmenet hőmérsékleti tranziensét a 

fűtőteljesítmény változásával elosztva megkapjuk a termikusimpedancia-görbét: 

𝑍𝑡ℎ𝐽−𝑋(𝑡) =
Δ𝑇𝐽(𝑡)

Δ𝑃𝐻
 (1.8) 

amelynek állandósult állapotbeli értéke a hőellenállás: 

𝑅𝑡ℎ𝐽−𝑋 =
𝑇𝐽(0) − 𝑇𝐽(∞)

𝑃𝐻1 − 𝑃𝐻2
 (1.9) 

A gyakorlatban 𝑃𝐻2 közel nulla értékű, így a pn átmenet hőmérséklete az X 

referenciapont hőmérsékletével közel azonos lesz, így a (1.9) képlet megfelel a JESD51-1-es 

szabvány definíciójának. 

Mivel az optikai értékekkel korrigált fűtőteljesítmény értéke kisebb, mint a LED-be 

betáplált elektromos teljesítmény, a valós hőellenállás értéke nagyobb lesz, mint a 

teljesítménykorrekció nélkül számolt érték. Amennyiben a nem korrigált 𝑅𝑡ℎ értékből később 

az optikailag nem korrigált teljesítménnyel próbáljuk visszaszámolni a pn átmenet 

hőmérsékletét, elvileg kaphatunk pontos értéket, de csak akkor, ha a környezet hőmérséklete és 

a kapcsolt teljesítmény megegyezik a méréskori értékekkel. Éppen ezért teljesítmény LED 

tokok termikus jellemzésére a JEDEC JESD51-51-es szabvány a valós, emittált optikai 

teljesítménnyel korrigált teljesítményváltozás segítségével számított hőellenállás használatát 

javasolja. 

1.3.3  LED-ek teljes fluxusának megállapítása termikus mérésekhez 

A termikus mérésekkel egyidejűleg végzett optikai mérések során a LED-ek sugárzott 

optikai teljesítményének iránykarakterisztikája (térbeli eloszlása) nem, viszont annak abszolút 

értéke lényeges. Ennek méréséhez az elérhető optikai mérőeszközök közül az integrálógömb 

(szokásos elnevezése még: Ulbricht gömb, integráló gömb) a legszélesebb körben használt 

eszköz. Az integráló gömb egy általában fémből készült gömbhéj, melynek belsejére egy nagy, 

a látható tartományban hullámhossztól közel független reflexiójú anyagot, leggyakrabban 

bárium-szulfátot (BaSO4) visznek fel. A felvitt festék jellemzően a látható 

hullámhossztartományban (380–780 nm) egy arra jellemző reflexiós tényezővel (ρ =

0,8 … 0,98) a beeső optikai sugárzást ún. Lambert felületként, diffúz módon veri vissza. Ennek 

folytán a gömb belső falának bármely pontján mért megvilágítás közel azonos lesz. Ennek 

alapján egy referencia fényforrás ismert optikai teljesítménye (Φ𝑒−𝑟𝑒𝑓) illetve fényárama 

(Φ𝑉−𝑟𝑒𝑓) és az általa a gömbfal bármely pontján létrehozott besugárzás (𝐸𝑒−𝑟𝑒𝑓), a megvilágítás 

(𝐸𝑉−𝑟𝑒𝑓), illetve egy ismeretlen, mérendő fényforrás („Device Under Test”, avagy DUT: a 

mérés alatt álló eszköz) optikai teljesítménye (Φ𝑒−𝐷𝑈𝑇), illetve fényárama (Φ𝑉−𝐷𝑈𝑇) és az általa 

létrehozott besugárzás (𝐸𝑒−𝐷𝑈𝑇), illetve megvilágítás (𝐸𝑉−𝐷𝑈𝑇) arányosak lesznek egymással. 
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Ilyen módon a besugárzási szintek arányából (𝐸𝑒−𝐷𝑈𝑇 𝐸𝑒−𝑟𝑒𝑓⁄ ) a sugárzott optikai 

teljesítmények számolhatóak (részletesebben lásd a [3] hivatkozás 3.2.2 alfejezetét). 

 

1.8. ábra. A CIE 127:2007 jelű műszaki bizottsági jelentés [21] szerinti elrendezés [3]. 

A gyakorlatban a gömbhéjon optikai és méréstechnikai szempontok 

figyelembevételével ún. optikai nyílásokat (portokat) alakítanak ki, amit a mérendő eszköz és 

annak hordozója (például egy hőmérsékletszabályozott hideg lemez – termosztát), valamint a 

gömbhöz tartozó kiegészítő optikai eszközök (például detektorok, referencia fényforrás) 

csatlakoztatására használnak. Mivel a mérési alapelv kizárólag a korábban leírt módon reflektált 

optikai sugárzás esetén használható, a mérendő fényforrás és a megvilágítás méréséhez használt 

fotodetektor közé ún. árnyékolólemezt helyeznek el, amely megakadályozza a detektornak a 

mérendő fényforrás általi közvetlen megvilágítását. 

Az integráló gömb belsejét borító bevonat fényvisszaverő képessége (elsősorban 

környezeti hatások miatt, például por, pára [N3], szennyeződések) idővel csökken („öregszik”), 

ami mérési pontatlanságot okoz. Ennek mértéke meghatározott időközönként elvégzett 

ellenőrzéssel nyomon követhető, hatása így korrigálható, illetve a teljes gömb + detektor 

mérőrendszer újra kalibrálásával a lehető legkisebb szinten tartható. 

A gömb bevonatának visszaverő képessége kis mértékben változik a rá jellemző átfogott 

hullámhossz-tartományban, ezért különböző spektrumú LED-ek mérése esetén a mérendő LED 

spektrumához illesztett, ún. spektrális korrekciós tényező ismerete szükséges. A korrekciós 

tényezők az integrálógömb kalibrációjához használt standard LED-ek segítségével 

meghatározhatóak. A különböző spektrális tartományokhoz tartozó standard LED-ek 

használata az ún. szigorú helyettesítéses méres („strict substitution”), amelyet a CIE 127:2007 

jelű műszaki bizottsági jelentés [21] ír le (1.8. ábra). Nem csak a bevonat reflexivitásának 

hullámhossz függését, hanem a teljes ’gömb + detektor + szűrő’ elrendezés spektrális 

illesztetlenségi hibáját korrigálni kell. Ennek további részleteit a [4] számú és az abban 

hivatkozott irodalmak megfelelő alapossággal tárgyalják. 
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A mérésekhez használt, általában fotodióda alapú mérőfejnek van egy rá jellemző, 

mindenkor jelenlévő termikus zaja („sötét árama”), amely az optikai mérés során hibát okozna, 

ezért azt megelőzően mérendő és a későbbi mérések eredményeiből levonandó. 

Egy további, pontosságot befolyásoló tényező, hogy a gömbbe helyezett termosztát 

[19], [22] és a rászerelt mérendő LED fényvisszaverő képessége messze elmarad a gömb belső 

bevonatának reflexiójától. A gömb egyik optikai nyílásába helyezett, lehetőség szerint stabil 

fényáramú segéd fényforrás felhasználásával lehet a mérendő LED ún. önabszorpcióját 

meghatározni. Ehhez két mérést kell elvégezni. A mérőrendszer gyári optikai kalibrációja során 

a mérendő eszköz optikai nyílását egy gömbfestékkel bevont sapkával zárják le, majd az így 

„ideális” reflexiójú környezetben a segéd LED-et bekapcsolva megmérik és eltárolják a 

detektor fotoáramát. A későbbi mérések során a fehér sapka helyett a mérendő LED található, 

amelynek kikapcsolt állapota mellett a segéd LED-del megvilágított gömb esetén tapasztalható 

fotoáramot is megmérik. A két mért fotoáram aránya a mérendő LED önabszorpciós korrekciós 

tényezőjét (plusz a gömb belső festésének öregedését) adja. 

1.3.4 A mért optikai paraméterek 

A mérés során alkalmas spektrális karakterisztikájú optikai szűrőket illesztve a 

fotodetektor elé, lehetőség nyílik a mérendő LED fénykibocsátásának különböző szempontok 

szerinti méréseire. A szokásos szűrőkarakaterisztikák egyrészt a CIE (tipikusan az ún. 1931 2°-

os látóterű szabványos megfigyelőre vonatkozó) �̅�, �̅�, 𝑧̅ színinger megfeleltető függvényei 

szerintiek (szín-, illetve fényáramméréshez; �̅� = 𝑉(𝜆) ), illetve egy egyenletes transzmissziós 

karakterisztikával jellemezhető szűrő (a kisugárzott optikai teljesítmény méréséhez). Az ilyen 

módszerrel mérhető vagy számítható leggyakoribb mennyiségek a következők: 

- Sugárzott teljes optikai teljesítmény („total radiant flux”, szokásos jele: e; illetve 

„emitted optical power”, szokásos jele: 𝑃𝑜𝑝𝑡;  Φ𝑒 = 𝑃𝑜𝑝𝑡): a sugárzás formájában kibocsátott 

teljesítmény, wattban (W) kifejezve. 

- Energiakonverziós hatásfok („radiant efficiency”): a betáplált elektromos teljesítmény 

és a kisugárzott optikai teljesítmény hányadosa. Számítása: 𝑃𝑜𝑝𝑡 𝑃𝑒𝑙⁄ . Jele: 
𝑒
 

- Összfényáram („total luminous flux”): a teljes térszögbe kisugárzott teljesítmény emberi 

szem számára látható része, azaz a sugárzott teljesítmény a nappali (fotopos) látásra 

vonatkoztatott 𝑉() CIE szemérzékenységi függvénnyel súlyozva, ahol �̅� = 𝑉(). Jele: Φ𝑉, SI 

mértékegysége: lumen (lm). 

- Fényhasznosítás („luminous efficacy”): a fényáram és a fényforrás által felvett 

elektromos teljesítmény aránya; jele: 
𝑉

, SI mértékegysége: lm/W. 

- Szkotopos fényáram („scotopic flux”): a sugárzott teljesítmény szkotopos (éjszakai 

látásra vonatkoztatott) hatásfüggvénnyel (a szokásosan V′(λ)  jelölésű függvénnyel) súlyozott 

értéke. Mértékegysége a (szkotopos) lumen (lm). 

- Színességi koordináták („color coordinates”; az ún. 1931 2°-os látóterű szabványos 

megfigyelőre vonatkozó színinger megfeleltető függvényekkel számolva és a CIE 1931 xy 

színességi diagramban ábrázolva). 

- Színhőmérséklet („color temperature”): annak a feketetest-sugárzónak a K-ben 

kifejezett hőmérséklete, amelynek színérzete megegyezik a vizsgált fényforrás által okozottal. 

- Korrelált színhőmérséklet (CCT, „Correlated Color Temperature”): a nem 

hőmérsékleti sugárzáson alapuló fényforrások színérzetének minősítésére használt mennyiség. 

Mértékegysége: K. 
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1.9. ábra. A kombinált LED mérési elrendezés és az általa mért paraméterek sematikus ábrája [3]. 

1.3.5 A pn átmenet hőmérsékletére történő szabályozás, izotermikus 

karakterizálás 

A kombinált eljárás során a mérendő LED-et szabályozható hőmérsékletű (Peltier-

elemes, vagy folyadékkeringetésű) hideglemezre rögzítik. A fizikai működést azonban 

közvetlenül nem a környezet, hanem az aktív réteg hőmérséklete határozza meg. Ennek 

megfelelően a hideglemez hőmérsékletét a mérések során úgy kell meghatározni, hogy a 

pn átmenet hőmérséklete legyen állandó. Állandó nyitóáram érték esetén a pn átmenet 

hőmérséklet-emelkedése a környezethez képest meghatározható: 

𝑇𝐽 = 𝑇𝐴 + 𝑅𝑡ℎ_𝑣𝑎𝑙ó𝑠 ∙ (𝑉𝐹 ∙ 𝐼𝐹 − Φ𝑒) (1.10) 

ahol 𝑇𝐽 és 𝑇𝐴 a pn átmenet és a környezet hőmérséklete, 𝑅𝑡ℎ_𝑣𝑎𝑙ó𝑠 a LED tok korrigált JEDEC 

JESD51-51 szabvány szerinti ún. valós hőellenállása, 𝑉𝐹 és 𝐼𝐹 a nyitófeszültség és nyitóáram, 

Φ𝑒 pedig a sugárzott teljesítmény. A mérések során a LED tok hőellenállása állandónak 

tekinthető, a nyitófeszültség és a sugárzott teljesítmény pedig előzetes mérési eredmények 

alapján, elfogadható pontossággal interpolálható és extrapolálható működési paraméterek. 

Mindezek alapján az állandó pn átmenet-hőmérsékletet biztosító hideglemez-hőmérsékletek 

előre becsülhetőek a mindenkori nyitóáram értékekre, de a nagyobb pontosság elérése 

érdekében célszerű lehet az így elvégzett mérések iteratív jellegű újra elvégzése. 

A teljes mérési elrendezést a 1.9. ábra szemlélteti: a termikus tranziens tesztelés során 

külön kapcsolható fűtő- és mérőáramokat, a szabályozott hőmérsékletű hideglemezre szerelt 

mérendő LED-et, a termikusan stabil állapotban elvégzett optikai mérések eredményeit és a 

termikus tranzienst, valamint a mindhárom fizikai tartományból szerzett mérések 

eredményeiből származó valós hőellenállást. 
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Az ilyen mérési elrendezést ajánló első nemzetközi mérési szabványt a JEDEC 2012-

ben publikálta [19]. Ezt követte a CIE teljesítmény LED-ek optikai mérésére vonatkozó 

legfrissebb, 2017-ben publikált mérési ajánlása [22]. 

1.4 Teljesítmény LED-ek multi-fizikai áramkör-szimulációs 

modellezése 

A LED-ek hőmérsékletfüggő működésének leírására az elmúlt évtizedekben számos 

modell és elmélet készült. A témában fellelhető irodalom jellegzetes példái közé tartoznak a 

belső kvantumhatásfok [31], a felvett elektromos teljesítmény [32], a hatásfok és a disszipált 

teljesítmény [33], illetve a fényáram [34] hőmérséklet és/vagy nyitóáram szerinti modellezése, 

de ezek a koncepciók inkább a működési paraméterek különálló és teoretikus leírására 

szolgálnak. A [35] irodalomban található LED modell az előbbieknél jóval összetettebb ugyan, 

a működési paraméterek leírása azonban erősen empirikus és csak közelítő. 

 

1.10. ábra. A szimulátor csatolás sémája [3]. 

Az elektromos, optikai és termikus paraméterek jelentős egymásra hatása miatt a LED-

es lámpák és világítótestek szimulációja csak multi-fizikai módszerekkel lehetséges. Az ilyen 

jellegű feladatok megoldására alapvetően kétféle eljárást alkalmaznak. 

Az egyik ilyen eljárás a szimulátor csatolás, az ún. relaxációs módszer (1.10 ábra). A 

kezdeti szimuláció során azonos eszközhőmérsékleteket feltételezve meghatározunk egy 

kezdeti �̅� disszipáció vektort. Ezeket a kezdeti disszipáció értékeket felhasználva 

elvégezhetünk egy termikus szimulációt, amelynek eredménye a �̅� hőmérsékletvektor, a valós 

eszközhőmérsékletek közelítő értéke lesz. Ezt felhasználva egy újabb áramkörszimmuláció 

elvégzésével pontosabb disszipáció vektort nyerünk, amellyel a termikus szimuláció újra 

elvégezhető. Az iterációt addig kell folytatni, amíg a megadott kritérium nem teljesül, pl. az 

egymást követő szimulációk hőmérsékletvektorainak különbsége adott érték alá nem csökken. 

A módszer hátránya a hosszú szimulációs idő, illetve ilyen módon nem, vagy csak 

nehezen kezelhetőek a termikusan szorosan csatolt és a dinamikusan változó elektro-termikus 

rendszerek. Nincs rá semmiféle garancia, hogy az áramkörszimuláció és a termikus szimuláció 

eredményei konvergálni fognak, illetve akkor is kaphatunk inkonzisztens elektro-termikus 

szimulációs eredményeket, ha ezek eredményei konvergálnak. 

A másik megoldás a különböző fizikai tartományokbeli működés homogén 

egyenletkészletre való leképzése és egyetlen szimulációs magban való kezelése. Ennek 

klasszikus példája az elektro-termikus áramkörszimuláció, amelynek során egy áramkör 

elektromos és termikus viselkedését azonos alakú, általános esetben nemlineáris 

hálózategyenletek írják le, amelyek megoldását jellemzően egy iteratív numerikus eljárással 

(pl. a Newton-Raphson módszerek) keressük. Mivel a két, csatolt szimulációs tartományra 

vonatkozó megoldás keresése szimultán módon, egyetlen szimulációs magban, direkt módon 
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történik, a módszert szimultán iterációnak („simultaneous iteration”), illetve direkt módszernek 

(„direct method”) is nevezik (1.11. ábra). 

 

1.11. ábra. A szimultán iteráció, vagy direkt módszer sémája [3]. 

A világon az egyik első, ezen elv szerint működő, elektro-termikus szimulációra képes 

program a BME Elektronikus Eszközök Tanszékén kifejlesztett TRANZ-TRAN program volt, 

amelynek kidolgozása dr. Tarnay Kálmán és dr. Székely Vladimír professzorok nevéhez 

kötődik [36]-[39]. A TRANZ-TRAN program első változatával nagyjából egy időben készült 

a mára világszinten is elterjedt és közismert, az áramkörszimuláció terén kvázi szabvánnyá vált 

SPICE program, amelynek egyes verziói elektro-termikus szimulációra is alkalmasak. Az ezen 

programok által megvalósított direkt szimulációs módszer előnye a szimulátor csatoláson 

alapuló módszerrel összevetve a jelentősen kisebb szimulációs időigény, ugyanakkor a módszer 

implementálása sokkal nehezebb, hiszen komoly programozói ismereteket és az 

áramkörszimulációs algoritmusokban és a félvezető eszközök szimulációs modelljeiben való 

komoly jártasságot is igényel. Modellezési szempontból fontos kiemelni, hogy az elektro-

termikus szimulátorok eszközmodelljei mind ún. elektro-termikus modellek. Az ilyen modellek 

közös jellemzője az, hogy egyrészt pontosan számolják az eszköz disszipációját, másrészt 

pontosan leírják az eszköz elektromos paraméterenek az eszköz saját hőmérsékletétől való 

függését. Az elektro-termikus eszközmodellek jellemzően egy többlet kapocssal rendelkeznek, 

ami az ún. junction csomópont, amelyet a 1.12. ábrán J-vel jelöltünk. E csomóponthoz az eszköz 

saját disszipációját jelentő hőáramforrás csatlakozik. (Ennek értékét 𝑃𝐻-val jelöltük a 1.12. 

ábrán.) E csomópont ‘potenciálja’ lesz az eszköz saját hőmérséklete, az ún. 𝑇𝐽 junction 

hőmérséklet. Ennek értéke nyílvánvalóan az eszköz 𝑃𝐻 fűtő teljesítményétől és a junction 

csomópontot lezáró termikus hálózat eredő hőellenállásától (termikus impedanciájától) függ. 

Egy teljesítmény LED esetére ezt szemlélteti a 1.12. ábra. A LED-ek ilyen, ún. SPICE-

kompatibilis áramkör szimulációs modelljeinek előállítása és finomítása napjainkban is aktív 

és kurrens kutatási terület. A témában számos külső irodalmi forrás fellelhető [40]-[45]; ezekről 

bővebb magyar nyelvű összefoglalás található dr. Poppe András akadémiai doktori 

értekezésének 4.1.1-es szakaszában. 

A LED-ek tanszékünkön fejlesztett multi-fizikai modelljeinek [3], [26], [46]-[50], [N1], 

[C7] alapja egy olyan áramkör-szimulátorba illeszthető modell, amely lehetővé teszi a LED 

csip hőmérsékletfüggő nemlineáris elektromos karakterisztikájának, a LED tok termikus 

viselkedésének és a LED fénykibocsátásának az egyidejű szimulációját. Egy ilyen modell 

struktúráját a 1.12. ábra szemlélteti. A lapka hőmérsékletének az ábrán a J pont potenciálja felel 

meg. A külvilág felé disszipálódó hőt áramgenerátor reprezentálja, amelynek árama a LED 

elektromos és optikai eszközmodellje segítségével határozható meg. A tokozás termikus 

modellje pl. termikus tranziens mérésekből közvetlenül megkapható; az egydimenziós hőutat 
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Cauer RC létraháló reprezentálja, amelyhez szabadon illeszthető a mindenkori hűtőszerelvény 

termikus modellje is. 

 

1.12. ábra. A multi-fizikai áramkör-szimulációs LED modell részei [3]. 

 

1.13. ábra. A multi-fizikai áramkör-szimulációs LED modell részei [3]. 

A LED eszközmodell három, a legtöbb áramkör-szimulációs programban is 

megtalálható elemből épül fel (1.13. ábra). A soros ellenállás a LED tok külső kapcsai és a 

pn átmenet közötti véges vezetőképességet reprezentálja, de a segítségével leírható bármely, a 

nagyáramú szakasz ellaposodását okozó egyéb másodlagos jelenség (pl. az ambipoláris diffúzió 

[W9]) is. Az 𝐼𝐹 nyitóáram következtében a soros ellenálláson keletkező feszültségesást 

(amelyet 𝑉𝑅-rel jelöltünk az 1.13. ábrán) tehát le kell vonni a külső kapcsok között mérhető 𝑉𝐹 

nyitófeszültségből, hogy a tényleges pn átmeneten eső 𝑉𝐹𝑝𝑛 nyitófeszültséget megkapjuk. A 

belső pn átmenetet ezután két, különválasztott diódaként kezeljük; az egyik egy 100% 

hatásfokú világító dióda (amelynek 𝐼𝑟𝑎𝑑 árama tehát a sugárzásos rekombinációs eseményekhez 

köthető), míg a másik dióda egy szokásos, disszipáló dióda (amelynek 𝐼𝑑𝑖𝑠 árama a minden 

esetben veszteségi hőt eredményező, nem sugárzásos rekombinációs eseményekhez köthető), 

amely a félvezető lapkát melegíti. A soros ellenállás és a disszipatív belső dióda együttes 

teljesítménye adja a 𝑃𝐻 fűtőteljesítményt, amely megegyezik a termikus kompakt modell J 

bemenetére kapcsolt áramgenerátor értékével. 

A belső pn átmenet modellezése a Shockley-féle diódaegyenlet segítségével történik az 

eszköz izotermikus nyitóáram-nyitófeszültség, illetve nyitóáram-sugárzott teljesítmény görbéi 

alapján. Ehhez először tehát le kell vonnunk a soros ellenállás hatását: 

𝑉𝐹𝑝𝑛 = 𝑉𝐹 − 𝐼𝐹 ∙ 𝑅𝑆 (1.11) 
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ahol 𝑉𝐹𝑝𝑛 a belső pn átmenetre eső nyitófeszültség, 𝑉𝐹 a LED külső kapcsaira kerülő 

nyitóirányú feszültség, 𝐼𝐹 a nyitóáram, 𝑅𝑆 pedig a soros ellenállás. A mérések során 𝐼𝐹 beállított, 

𝑉𝐹 pedig mért paraméterek, 𝑅𝑆 értéke a teljes 𝐼𝐹(𝑉𝐹) görbéből határozható meg. 

A belső radiatív diódára jutó áramösszetevő meghatározása a kisugárzott optikai 

teljesítményből a következőképpen lehetséges: 

𝐼𝑟𝑎𝑑 =
Φ𝑒

𝑉𝐹𝑝𝑛
 (1.12) 

ahol 𝐼𝑟𝑎𝑑 a radiatív áramösszetevő, Φ𝑒 pedig a LED által kisugárzott teljes optikai teljesítmény; 

𝑉𝐹𝑝𝑛 értékét a fenti módon számoljuk, Φ𝑒 pedig mért érték. (Itt azt feltételeztük, hogy a zöld 

színnel jelölt ún. radiatív diódában minden egyes elektron-lyuk pár rekombinációja egy foton 

kibocsájtását eredményezi.)  

Az 𝐼𝑑𝑖𝑠 disszipatív áramösszetevő ezek után a teljes nyitóáram ismeretében a 

következőképpen számolható: 

𝐼𝑑𝑖𝑠 = 𝐼𝐹 − 𝐼𝑟𝑎𝑑(𝑉𝐹𝑝𝑛) =  𝐼𝐹 −
Φ𝑒

𝑉𝐹𝑝𝑛
 (1.13) 

A párhuzamosan kapcsolt, tisztán disszipatív és radiatív diódák Shockley egyenletei: 

𝐼𝑑𝑖𝑠(𝑉𝐹𝑝𝑛) = 𝐼0_𝑑𝑖𝑠 ∙ [𝑒𝑥𝑝 (
𝑉𝐹𝑝𝑛

𝑚𝑑𝑖𝑠 ∙ 𝑉𝑇
) − 1] (1.14) 

𝐼𝑟𝑎𝑑(𝑉𝐹𝑝𝑛) = 𝐼0_𝑟𝑎𝑑 ∙ [𝑒𝑥𝑝 (
𝑉𝐹𝑝𝑛

𝑚𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑉𝑇
) − 1] (1.15) 

ahol 𝐼0_𝑑𝑖𝑠 és 𝐼0_𝑟𝑎𝑑 a telítési (avagy szaturációs) áramok, 𝑚𝑑𝑖𝑠 és 𝑚𝑟𝑎𝑑 az idealitási tényezők, 

𝑉𝑇 pedig a termikus feszültség (szobahőmérsékleten kb. 26 mV). 

Az idealitási tényezők és a soros ellenállás hőmérsékletfüggése lineáris egyenletekkel 

modellezhető: 

𝑚𝑑𝑖𝑠(𝑇𝐽) = 𝑚𝑑𝑖𝑠(𝑇𝑟𝑒𝑓) + 𝑆𝑚_𝑑𝑖𝑠 ∙ (𝑇𝐽 − 𝑇𝑟𝑒𝑓), (1.16) 

𝑚𝑟𝑎𝑑(𝑇𝐽) = 𝑚𝑟𝑎𝑑(𝑇𝑟𝑒𝑓) + 𝑆𝑚_𝑟𝑎𝑑 ∙ (𝑇𝐽 − 𝑇𝑟𝑒𝑓), (1.17) 

𝑅𝑆(𝑇𝐽) = 𝑅𝑆(𝑇𝑟𝑒𝑓) + 𝑆𝑅𝑆 ∙ (𝑇𝐽 − 𝑇𝑟𝑒𝑓), (1.18) 

ahol 𝑇𝑟𝑒𝑓 egy önkényesen választott referencia hőmérséklet, 𝑇𝐽 pedig az aktuális pn átmenet-

hőmérséklet, 𝑆𝑚_𝑑𝑖𝑠 és 𝑆𝑚_𝑟𝑎𝑑 lletve 𝑆𝑅𝑆 pedig hőmérsékleti együtthatók. 

A telítési áram hőmérsékletfüggése: 

𝐼0(𝑇𝐽) = 𝐼0𝑟𝑒𝑓 ∙ (
𝑇𝐽

𝑇𝑟𝑒𝑓
)

𝑝𝑡 𝑚(𝑇𝐽)⁄

∙ 𝑒𝑥𝑝 (
𝑉𝑔(𝑇𝐽)

𝑚(𝑇𝐽) ∙ 𝑉𝑇

∙
𝑇𝐽 ∙ 𝑇𝑟𝑒𝑓

𝑇𝑟𝑒𝑓
) (1.19) 

ahol 𝐼0𝑟𝑒𝑓 a referencia hőmérsékleten vett áramegyüttható, 𝑚 a hőmérsékletfüggő idealitási 

tényező, 𝑝𝑡 diódamodell-paraméter, 𝑉𝑔 pedig a hőmérsékletfüggő tiltottsáv-szélesség a 𝑞 elemi 

töltés segítségével feszültségként kifejezve: 

𝑉𝑔 =
𝐸𝑔

𝑞
 (1.20) 
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Az energia szerint kifejezett 𝐸𝑔 tiltottsáv-szélesség meghatározható a LED relatív 

spektrális teljesítményeloszlásából, a λ𝑝 csúcshullámhossz ismeretében:  

𝐸𝑔 =
𝑐 ∙ ℎ

λ𝑝
 (1.21) 

ahol 𝑐 a fény sebessége vákuumban,  ℎ a Planck-állandó, λ𝑝 pedig a csúcshullámhossz értéke. 

A tiltottsáv-szélesség hőmérsékletfüggésének empírikus leírására általánosan az ún. Varshni 

formulát használják [6], [10]: 

𝐸𝑔(𝑇𝐽) = 𝐸𝑔0 −
α ∙ 𝑇𝐽

2

𝛽 + 𝑇𝐽
 (1.22) 

ahol 𝐸𝑔0 a tiltottsáv-szélesség 0 K-re vonatkozó értéke,  α és  𝛽 pedig további illesztési 

paraméterek (𝑇𝐽 értéke itt K-ben adandó meg). 

A lapka hőmérséklete a disszipált teljesítmény, a hőellenállás és a környezet 

hőmérséklete függvényében határozható meg, az 1.3.5. szakaszban ismertett módon, az (1.10)-

es összefüggés alpján. 

Monokromatikus LED-ek esetén a spektrális teljesítményeloszlás a pn átmenet-

hőmérséklet és a radiatív nyitóáram-összetevő segítségével modellezhető. Erről részletesebben 

a hivatkozott irodalomban olvashatunk [51], [52]. 

A LED fotopos összfényárama kiszámítható a 𝑉() függvénnyel súlyozott spektrális 

teljesítményeloszlás integrálásával, avagy a kisugárzott optikai teljesítményből: 

Φ𝑉 = K ∙ Φ𝑒, (1.23.) 

ahol Φ𝑉 a LED összfényárama, K pedig a spektrális teljesítményeloszlásból meghatározható, a 

CIE Nemzetközi Világítástechnikai Szótárában („International Lighting Vocabulary”; ILV) 

definiált ún. sugárzás fényhasznosítása („luminous efficacy of radiation”) [W10]. A kisugárzott 

optikai teljesítmény ismeretében az összfényáram hőmérséklet- és nyitóáramfüggése egy 

lineáris összefüggéssel közelíthető: 

Φ𝑉(𝑇𝐽, 𝐼𝐹) = [K0 + α𝑇 ∙ (𝑇𝐽 − 𝑇𝐽0) + α𝐼 ∙ (𝐼𝐹 − 𝐼𝐹0)] ∙ Φ𝑒, (1.24) 

ahol K0 a sugárzás fényhasznosításának a 𝑇𝐽0 referencia (lapka) hőmérsékleten mért értéke,  α𝑇 

és α𝐼 a  K lineáris hőmérséklet- és áramfüggését leíró együtthatók. A kisugárzott optikai 

teljesítmény értéke közvetlenül számítható a modellparaméterekből: 

Φ𝑒 = 𝐼𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑉𝐹𝑝𝑛, (1.25) 

amely a (1.12) egyenlet átrendezéséből adódik. 

Megemlítendő, hogy fehér LED-ek esetén a fénypor fénykonverziós hatásfokának 

figyelembevétele a teljes nyitóáram disszipatív illetve radiatív összetevőkre bontásával 

automatikusan megtörténik; úgy modellezzük, mintha a pn átmenet energiakonverziós 

hatásfoka kisebb lenne. Ez fizikailag ugyan nem helytálló, azonban a fénypor által elnyelt, majd 

veszteségi hőként távozó teljesítmény nagyobbrészt a fő hővezetési útvonalon keresztül jut el 

a környezetbe, így az továbbra is a félvezető lapkát melegíti. A legfrissebb szimulációs 

vizsgálatok kimutatták, hogy ez a modell csak vékony, kontakt fénypor réteggel készített fehér 

LED-ek esetében helytálló [16]. Abban az esetben, amikor a rossz hővezető-képességű 

fényporréteg vastagabb, vagy a félvezető lapkától távolabb helyezkedik el, a fényporban 



1.5. alfejezet: LED-ek öregedési mechanizmusai  17 

bekövetkező veszteséget és a fényporréteg hőmérsékletét külön kell számolni, modellezni [N1], 

[N4]–[N7]. 

A modell még részletesebb leírásával és további modellezési koncepciók áttekintésével 

a [48] számú irodalom foglalkozik. 

1.5 LED-ek öregedési mechanizmusai 

A LED-ek optikai és elektromos paraméterei a működési idő múlásával együtt 

folyamatosan változnak és eltolódnak; ezek a folyamatok az eszköz működésének természetes 

velejárói. Az üzemidő első néhány száz, vagy akár néhány ezer órájában az ún. korai beégetődés 

során sok esetben még tapasztalható a sugárzott teljesítmény és a fényáram növekedése, a 

további eszközöregedés azonban szigorúan az optikai paraméterek romlásával és növekvő 

hődisszipációval jár együtt. 

Az alábbi szakaszban a LED-ek fontosabb öregedési mechanizmusait tekintem át, a 

teljesség igénye nélkül. A témában bőséges angol nyelvű szakirodalom áll rendelkezésre. A 

Willem Dirk van Driel és szerzőtársai által készített kétkötetes kiadvány [53], [54] a félvezető 

alapú fényforrások megbízhatóságáról igen széles körben nyújt részletes ismereteket, az 

alkatrészek szintjéről kiindulva egészen a rendszer szintű termékek hibalehetőségeinek 

tárgyalásáig. 

A tokozott LED szintű öregedési folyamatokról Moon-Hwan Chang és szerzőtársai 

készítettek egy átfogó tanulmányt [5], amelynek 2-es számú, egész oldalas táblázata igen jól 

összegzi a LED-ek egyes hibatípusait és azok hosszabb-rövidebb távú hatását. 

1.5.1 A LED lapka öregedése 

A félvezető egykristályban található kristályhibák olyan rekombinációs centrumokat 

hoznak létre, amelyek révén a töltéshordozók foton (fény) kibocsátás helyett fonon keltéssel 

rekombinálódnak. A keletkező fononok elnyelt energiája makroszkopikus szinten a kristályrács 

melegedéseként jelentkezik, amely újabb pontszerű hibák létrejöttét segíti elő. Az így létrejövő 

rácshibák szintén nem-radiatív rekombinációs centrumokká válnak, így az általuk generált hő 

tovább gyorsítja az újabb kristályhibák keletkezését. Az eszköz működése során létrejövő 

magasabb hőmérséklet lehetővé teszi, hogy a pontszerű hibák rácspontról rácspontra 

vándoroljanak, egészen addig, mígnem más rácshibák mentén meg nem rekednek, vonalszerű 

rácshibákat, ún. diszlokációkat létrehozva. A folyamat egyrészt a fényáram folyamatos 

csökkenését okozza, másrészt a fononok okozta melegedés hosszú távon olyan mechanikai 

feszültségeket kelt, amelyek makroszkopikus hibákhoz is vezethetnek, mint az egyes rétegek 

szétválása, vagy akár a félvezető lapka elrepedése. 

Az egyes anyagszerkezeti rétegek hőtágulási együtthatója kisebb-nagyobb mértékben 

eltérő lehet, ezért a lapka törését gyors hőmérsékleti változások is előidézhetik, például a 

nyitóáram, vagy a környezeti hőmérséklet hirtelen megugrása, de keletkezhet törés a gyártási 

folyamat során alkalmazott felfűtések és lehűtések közben is [55]. A lapka széleinek nem 

megfelelő minőségű mechanikai megmunkálása is elősegítheti a törések kialakulását. 

A megfelelő adalékolás nemcsak a pn átmenet létrehozásához elengedhetetlen, de 

fontos szerepet játszik a soros ellenállás csökkentésében is. A töltéshordozók injektálási 

hatékonysága javítható pl. magnézium adalékolásával, viszont az üzemidő során ezek az 

adalékanyagok a kvantumgödrökbe diffundálva lerontják a belső kvantumhatásfokot [6]. 
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A kontaktusfémezések elektromigrációja fém tüskéket hozhat létre a félvezető lapka 

rácshibái mentén, ezáltal nagy áramsűrűségeket és fokozott hőtermelést, végső esetben akár 

rövidzárat is okozva [56]. A tükörrétegként alkalmazott ezüst a csip repedésein keresztül a lapka 

tetejéig is eljuthat, ott rövidzárlatot és az eszköz azonnali meghibásodását okozva. Az 

elektromigráció az integrált áramkörök meghibásodásában kiemelt szerepet játszik, így ebben 

a témában már egzakt szimulációs modellek is léteznek [57]. 

1.5.2 Az elektromos kontaktusok öregedése 

A lapka elektromos kontaktusfelületei és a tokozás közötti huzalkötések különösen 

érzékenyek a termikus és mechanikai behatásokra. Az eltérő hőtágulási együttható és 

rugalmassági modulus (avagy Young-modulus) a felmelegedés-lehűlés ciklusok során 

folyamatosan fárasztja, hosszú távon pedig el is törheti a vezetékeket és golyóskötéseket [58], 

[59]. A túlságosan magas nyitóáram a biztosítószálhoz hasonló módon égetheti ki a vékony 

huzalokat, akár igen rövid időtartamú, impulzusszerű behatás esetén is. Ilyen hibát okozhat 

például egy már üzemben lévő tápegységre történő rákapcsoláskor kialakuló kezdeti túláram 

(„hot plugging”). 

A lapkán a kontaktusfelületeket jellemzően nem egyetlen anyagrétegből hozzák létre. A 

legalsó és legfelső rétegek feladata összetett: szükséges a jó tapadás biztosítása a félvezető 

szubsztráthoz, illetve a huzalkötés anyagához, a megfelelő ohmos kontaktus kialakítása, illetve 

a hosszú távú stabilitás. Egyes anyagok túlságosan gyorsan diffundálnak be a félvezető 

rétegekbe, vagy alkotnak velük intermetallikus vegyületeket. Emiatt olyan köztes rétegek 

szükségesek, amelyek megfelelő átmenetet képeznek a félvezető, illetve a huzalkötés 

anyagához illeszkedő alsó és felső rétegek között. Az egyes rétegek közötti diffúzió azonban 

folyamatosan jelen van, a sebessége pedig a hőmérséklettel exponenciálisan arányos, ezáltal az 

üzemidő során az elektromos kontaktusok is folyamatosan degradálódnak [5]. 

A huzalkötések számára létrehozott kontaktusfelületek szintén ki vannak téve az eltérő 

hőtágulási együtthatók és a hőmérséklet-változások hatásainak, ezzel az egyes rétegek 

delaminációját okozva [60]. 

1.5.3 A tok öregedése 

A LED tok különböző anyagösszetevőinek hőtágulási együtthatója is eltérhet 

egymástól, emellett az egyes műanyagok a külső páratartalomtól és a hőmérséklettől függő 

mennyiségű nedvességet is elnyelnek [61]–[63]. A nedvességtartalom változása egyúttal a 

térfogat változását is maga után vonja, márpedig a különböző anyagok eltérő mennyiségű 

nedvességet vesznek fel, így más-más mértékben változtatják a méretüket. A változó 

hőmérséklet és páratartalom tehát termo-higro-mechanikai feszültségeket kelt a tokozásban, 

amely a ciklusok számának növekedésével folyamatosan fárasztja a határrétegeket, hosszú 

távon pedig repedéseket és a rétegek elválását okozhatja [64]. A repedések mentén a nedvesség 

könnyebben halad tovább a tokozás belsejébe. A kritikus rétegek elválása miatt a tok hővezető 

képessége romlik, így a lapka üzemi hőmérséklete egyre magasabb. Ennek eredményeképp a 

hatásfok is csökken, ami miatt még több hő fejlődik, és végeredményképpen az egész folyamat 

pozitív visszacsatolásban erősíti önmagát. A lencsében létrejövő hajszálrepedések a belső 

visszaverődések számát növelik, ezzel csökkentve a fénykicsatolás hatásfokát, szintén növelve 

a teljes LED tokot fűtő teljesítményt. 
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A LED tokok lencséi általában áttetsző epoxi gyantából készülnek. A kikeményített, 

térhálósított epoxiban található keresztkötések miatt ezek az anyagok jellemzően kemények és 

ridegek annyira, hogy hosszú távon elöregedjenek a hőn tartás, vagy a gyakori hőingadozások 

miatt. Emellett a rövid hullámhosszú fotonok és az esetlegesen a lencse anyagába kevert 

fénypor szemcsék szekunder emissziója is fotodegradációt okoznak. Ezek együttes hatására a 

lencse fokozatosan besárgul, megopálosodik. A huzalkötések és a lapka mellett esetlegesen 

kialakuló extrém magas hőmérsékletek miatt a lencseanyag helyileg fokozatosan elszenesedhet; 

az ebből fakadó növekvő fényelnyelés további melegedést vált ki, ami a lencse öregedése 

szempontjából egy további, pozitív visszacsatolású folyamat. 

A LED lapka és tokozás hőmérséklete hatással van a fénypor konverziós hatásfokára is, 

a hőmérséklet növekedésével ugyanis csökken az elnyelt fotonok újra emissziójának 

valószínűsége. A fényporok konverziós hatásfokának hőmérsékletfüggését a BME 

Elektronikus Eszközök Tanszékén is külön vizsgáltuk és publikáltuk [N1], [N4]–[N7]. 

1.6 Megbízhatósági tesztelés és minősítés 

Az 1.5. szakaszban tárgyalt degradációs folyamatok hosszú távon a LED-ek teljes 

meghibásodását okozhatják, azonban gondos tervezés mellett a technikai elavulás, azaz az 

eszközhatásfok egy megengedett biztonsági vagy gazdasági határérték alá csökkenése ennél 

jóval hamarabb következik be, és a még működőképes eszköz csereéretté válik. A korábban 

alkalmazott fényforrások, például izzók vagy fénycsövek hirtelen meghibásodása LED-ek 

esetén már nem jellemző, az elektromos és termikus környezet alkalmas megtervezésével ennek 

bekövetkezési valószínűsége minimálisra csökkenthető. 

Az 1.2. alfejezetben azt is láthattuk, hogy a LED-ek felépítése meglehetősen összetett, 

az anyaghasználatot és a fizikai elrendezést tekintve egyaránt. Ilyen bonyolult elrendezésekre 

az üzemidővel arányos elhasználódás nem vezethető le, nem számolható ki analitikusan a 

tervezési fázis során; helyesebben fogalmazva, jelenleg még nem áll a rendelkezésünkre az a 

képletszerű hibamód-leírás, amellyel ezt megtehetnénk. A megbízhatóság és meghibásodás 

tanulmányozása azért is rendkívül fontos, hogy a korábbi eszközgenerációk vizsgálata során 

szerzett tapasztalati eredmények hasznos visszacsatolásként szolgálhassanak akár a teljesen új 

eszközcsaládok fejlesztése során is. 

Mivel nem a hirtelen teljes meghibásodás jelenti a LED-ek élettartamának végét, ezért 

az sem teljesen nyilvánvaló, hogy az elhasználódás milyen mértékénél kell egy LED-et cserélni. 

M.-H. Chang és munkatársai [5] átfogó tanulmányt készítettek a LED-ek megbízhatóságáról, 

melyben külön megemlítik a meghibásodások szerepét és fontosságát a különböző felhasználási 

területeken. Más kritériumoknak kell megfelelni a közúti világításban, mint pl. a hirdetőtáblák 

megvilágításában. Egyes alkalmazásokban az eszköz összfényáramára adnak minimum 

megkövetelt értéket, míg például háttérvilágítások esetén a több ezer közül tönkrement egyetlen 

LED is a teljes eszköz cseréjét vonhatja maga után. A LED alapú fényforrások bekerülési ára 

jelenleg még jellemzően magasabb a korábban alkalmazott fényforrások árához képest, 

energiahatékonyságuk azonban hosszú távon mindenképpen jelentősen megtérülő – 

természetesen csak akkor, ha a fényforrás élettartama hosszabb, mint a gazdasági megtérülés 

ideje. A LED-ek élettartamára számtalan helyen láthatjuk a „bűvös” 50.000 órás értéket, erre 

azonban jellemzően nincs garancia és gyakran a LED gyártók sem adnak ki elégséges mérési 

adatot a termékeik megbízhatóságát illetően. 
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Az eszköz öregedésének vizsgálatára számos elfogadott tesztelési ajánlás és szabvány 

létezik. Jeles nemzeti és nemzetközi hírű szervezetek bírnak saját vizsgálati eljárással, de 

emellett a különböző LED gyártók és egyéb nagyvállalatok a saját, házon belüli tesztelési 

módszereiket is használják. A legszélesebb körben elterjedt és elfogadott élettartam-vizsgálat 

az eszköz összfényáramát tekinti az üzemidő függvényében, a módszer elnevezése is ezen 

alapszik, ez az ún. összfényáramtartás teszt. Az angol nyelvű szakirodalomban sajnos az ennek 

megfelelő helyes „total luminous flux maintenance” megnevezés helyett a pongyola „lumen 

maintenance” (vagyis „lumen-tartás”) kifejezést használják rá. A vonatkozó szabványt az 

Észak-Amerikai Világítástechnikai Társaság (IESNA; „Illumination Engineering Society of 

North America”) bocsátotta ki IESNA LM-80-08 elnevezéssel. 

Az összfényáramtartás teszt az eszköz még megmaradó összfényáramát tekinti, és a 

kezdeti érték százalékos részeként adja meg, az üzemidő függvényében. Ennek megfelelően az 

L70 és L50 értékek például a kezdeti összfényáram 70, illetve 50%-át jelentik, pontosabban azt 

az órákban megadott időt, amíg a fényáram erre az értékre romlik le. Gyakran az „Lyy” 

kifejezést egy „Bxx” értékkel együtt említik; egy B10L70 eredménye például az az eltelt 

óraszám, amíg a vizsgált populáció 10%-ának fényárama már lecsökkent az eredeti érték 70%-

a alá. Tehát a szigorúbb feltételt mindig a kisebb B, illetve nagyobb L értékek adják. A 

különböző világítástechnikai alkalmazások esetében szükséges minimális 

összfényáramtartására többek között az ASSIST (Alliance for Solid-State Illumination Systems 

and Technologies – szilárdtest világítási rendszerek és technológiák számára létrehozott 

szövetség) nevű szakmai szervezet ad különféle megkötéseket és ajánlásokat [65]. A szervezet 

a dekorációs és háttérvilágítási célokra legalább 50%-os, általános világítástechnikai 

feladatokra legalább 70%-os fényáramtartást javasol, míg L90-es vagy még szigorúbb 

feltételeket mond ki olyan speciális alkalmazásokban, mint például az autóipari vagy a 

vészvilágítást biztosító berendezések. 

Az LM-80-as tesztet állandó környezeti hőmérsékleten és állandó nyitóáram érték 

mellett kell elvégezni. Az eltérő környezeti behatások azonban különböző degradációs 

mechanizmusokat indítanak el, illetve a különféle külső igénybevételek együttese is újabb 

öregedési folyamatokat indukálhat. A gyártói és ipari igények és elvárások az LM-80-as tesztek 

mellett számos egyéb öregítési eljárás elvégzését is szükségessé tehetik. Ilyen változó 

igénybevételek lehetnek például a nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérsékleten történő 

tárolás vagy üzemeltetés, nagy hőingadozás, a nagy relatív páratartalom, a különböző 

frekvenciákon végzett aktív teljesítményciklálás (nagy áramú ki-be kapcsolgatás) [N8], [N9], a 

különféle forrasztási eljárások hőprofilja, vibrációs behatások, sós környezet okozta korrózió, 

nagy szálló por tartalom, elektromos kisülések stb. Egy-egy ilyen teszt elvégzése a néhány órás 

időtartamtól akár a több ezer vagy több tízezer órás időtartamba is telhet. Több ilyen környezeti 

behatás párosításával vagy a környezeti behatás kritikus érték fölé emelésével ún. gyorsított 

élettartam tesztek végzése is lehetséges; az egyes hibamódok gyorsítási tényezőinek 

ismeretében a rövidtávú vizsgálatok eredményei hosszútávra szóló élettartambecslésre adnak 

lehetőséget. 

Az élettartam vizsgálati szabványok és ajánlások jellemzően a tesztkörnyezetet (pl. 

hőmérséklet, páratartalom [66]), az időzítéseket (pl. a mérések közt eltelt időt, a hőciklálás 

periódusidejét, melegen-hidegen tartás idejét, melegítési-lehűtési rámpák hosszát stb. [67]) és 

a használt műszerek és mérőrendszerek felé támasztott követelményeket (pl. megengedett 

mérési bizonytalanságot [68]) definiálják. 
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A fényáram csökkenésén túl természetesen más élettartam végét jelentő feltételeket is 

meg lehet adni. Ilyen feltétel lehet például a színkoordináták, a korrelált színhőmérséklet vagy 

a relatív spektrális teljesítményeloszlás megváltozása [69]. 

1.6.1 LM-80-08 

Az LM-80-08 jelű, sokrétű, fontos tanácsokat is tartalmazó mérési eljárást 2008-ban 

adta ki az IESNA, „Approved Method: Measuring Lumen Maintenance of LED Light Sources” 

címmel (Elfogadott módszer: LED-es fényforrások fényáramtartásának mérése). A 

dokumentum elején egy általános bevezető olvasható a LED-ek folyamatos elhasználódásáról 

és ennek fontosságáról, majd a mérendő paraméterek leírása és a műszaki kifejezések 

definiálása következik. A szükséges minták számáról röviden csak annyit említ meg ez a 

dokumentum, hogy azok kellően jól kell, hogy reprezentálják a teljes populációt, de a 

mintavételezési technikáról és a pontos mintaszámról nem esik szó. Arra viszont határozottan 

felhívják a figyelmet, hogy a minták egyedi jelölésére olyan módszert használjunk, amely 

hosszútávon is ellenáll a magas hőmérsékletnek, illetve a minták áthelyezése vagy átrendezése 

esetén is félreérthetetlen legyen a minták megkülönböztetése. 

A tesztkörnyezet legyen „relatíve” tiszta; a leírás nyilván alkalmas laboratóriumi 

körülményekre utal, de pl. tisztatéri környezet nem szükséges. Ennél fontosabb viszont, hogy a 

teszt során a minták ne legyenek komolyabb rezgéseknek vagy ütéseknek kitéve (praktikusan 

a teszt során a mintákat és a mérőműszereket csak a szükséges és minimális mértékben 

mozgassuk). A tesztkamrában a minták elhelyezésének orientációja olyan legyen, amelyet a 

gyártó a működési környezetben is előír vagy megenged, illetve lehetővé kell tenni a minták 

között a levegő szabad áramlását a környező atmoszféra termikus rétegződésének elkerülése 

érdekében, de a légmozgást a kamrában minimális szinten kell tartani. 

A szükséges méréseket három különböző környezeti hőmérsékleten kell elvégezni, 

ebből kettőt szab meg a dokumentum (55 °C és 85 °C), míg a harmadik a LED gyártó döntésére 

van bízva. A megadott értékek a gyártótól függően a tok, a forrasztási pont vagy akár a 

hűtőtönk, az ún. hideglemez hőmérsékletére vonatkoznak, amelyet egy termoelem (termopár) 

segítségével kell mérni, és 2 °C tűrésen belül kell tartani. A kamrában lévő levegő-hőmérséklet 

toleranciája az előírthoz képest ± 5 °C, a relatív páratartalom pedig 65% alatt kell, hogy 

maradjon. 

A leírás külön kitér az elektromos táplálás felé támasztott követelményekre is. A 

hálózati feszültség teljes harmonikus torzítása 3% alatti legyen, a bemeneti DC feszültség 

ingadozása pedig ne haladja meg a 2%-os értéket. A nyitóáram értékének toleranciája 3% az 

öregítés során, míg a fényárammérések közben csak egy ± 0,5%-os eltérés megengedett. 

Máskülönben a teszt során alkalmazott öregítő nyitóáram előírt értéke menet közben 

változtatható az eltelt idő függvényében, ha ezzel a valós működési környezet jobban 

imitálható. 

A teszt során eltelt működési időt legalább 0,5% pontossággal rögzíteni kell, beleértve 

az esetleges áramkimaradások idejét is. Az optikai méréseket az öregítéshez használt 

áramértékek mellett kell elvégezni, azonban nem az öregítési kamrahőmérsékleten, hanem 

25 °C ± 2 °C-os hideglemezen. Az optikai adatgyűjtést legalább 1.000 óránként kell elvégezni. 

Előnyös, ha a teszt teljes hossza eléri a 10.000 órát, de 6.000 óránál nem lehet rövidebb. A 

fényáramméréseken túl célszerű nyomon követni a színkoordináták eltolódását is. Az 

időközbeni teljes meghibásodásokat a kiesett minták számával és üzemidejükkel fel kell 

jegyezni. 
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Az LM-80-08-as dokumentum továbbá ajánlást nyújt a teszt végén készített 

jegyzőkönyv formai és tartalmi irányelveiről is. Ezeken túlmenően viszont semmilyen 

formában nem minősíti a mintákat, a fényáramtartásról sem tesz megállapítást. 

Az LM-80-08-as dokumentum frissítéseit az IESNA 2015-ben [70] és 2020-ban [71] 

tette közzé, ezek azonban nem tartalmaznak olyan lényeges változtatásokat, amelyek az 2008-

as verzió alapján végzett vizsgálataim eredményeit érdemben befolyásolnák. Az öregítési 

eljárások frissítéseit emiatt az LM-80-08-as verzióhoz hasonló terjedelemben nem részletezem, 

de a 2008-as verzióhoz képest legfontosabb változtatásokat 1.6.3. számú szakaszban taglalom. 

1.6.2 TM-21-11 

Az LM-80-08-as tesztek eredményeinek kiértékelését és időben tovább extrapolálását a 

TM-21-11-es technikai leírás [72] teszi lehetővé (a szabadon elérhető forrásokat lásd: [73]–

[75]). 

A TM-21-es eljárás a legkisebb négyzetek módszerét alkalmazva exponenciális görbét 

illeszt az LM-80-as mérési eredményekre. Ehhez először minden minta mérési eredményeit 

normálni kell, a nulla órás állapotot tekintjük 100%-os értéknek. Alapvető elvárás, hogy a 

mérések azonos időközönként történjenek. Az így kapott normált, időben diszkrét elrendezésű 

adatsorok ezután már átlagolhatók, aminek eredményére elvégezhető az exponenciális illesztés. 

A görbeillesztés az eltérő teszthőmérsékletekre külön-külön történik, ezek között pedig az 

Arrhenius-egyenlet segítségével lehet interpolálni. 

A mintaegyedek ajánlott száma 20 darab, level1-es vagy level2-es LED fényforrás 

(hordozó nélküli, vagy hordozólemezre szerelt, tokozott LED lapka). A leírásból kiderül, hogy 

további 10 minta nem növelné számottevően az extrapolálás pontosságát, de a becslés 

bizonytalansága jelentősen növekszik, ha mindösszesen 10 minta eredménye alapján készül az 

exponenciális görbeillesztés. Az ajánlott mintaszám tehát e két érték közé esik, és az időbeni 

extrapoláció javasolt hossza is a mintaszám függvényében változó: 20 db vagy annál több minta 

esetén a teljes mérési idő 6-szorosa, 10-19 minta esetén 5,5-szöröse, 10 minta alatt pedig az 

eljárás nem alkalmazható.  

Egyes LED típusok a kezdeti beégetődési szakasz során akár javuló tendenciákat is 

mutathatnak, emiatt az extrapolációból ezeket a szakaszokat ki kell zárni. Ennek érdekében a 

TM-21-es kalkulátorok csak az utolsó 5.000 óra mérési eredményeit használják, ha a teljes 

tesztidő nem haladja meg a 10.000 órát, e fölött pedig csak a mérési eredmények második fele 

kerül kiértékelésre. 

A becsült élettartam az az idő lesz, amikor a fényáram értéke a kritikus határérték alá 

süllyed, vagy, ha ez nem következik be, akkor a vizsgálati idő mintaszám alapján meghatározott 

6-, vagy 5,5-szöröse. Ezek alapján tehát egy LED valós élettartama sokkal hosszabb is lehet, 

mint az így kapott becslés, erre viszont a „nagyobb-mint” jelzéssel fel is kell hívni a figyelmet. 

Ha például egy jegyzőkönyvben azt látjuk, hogy „L70(10k) > 60.000” akkor tudható, hogy: 

- a teszt teljes hossza 10 ezer óra volt 

- a 6-szoros szabályt alkalmazták, vagyis 20 fölötti volt a mintaszám 

- a becsült 55 ezer óra nem süllyed a LED-ek összfényárama a 70%-os érték alá. 

Ha viszont ezt látjuk: “L90(5k) = 5.100”, akkor tudható, hogy: 

- a teszt teljes hossza 5 ezer óra volt 

- az extrapolált görbe 5.100 óránál besüllyed a 90%-os érték alá 
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- a mintaszámról csak azt tudjuk, hogy legalább 10 darab volt. 

A minél hosszabb tesztidő azért is előnyös, mert időközben az öregedés trendje 

jelentősen meg is változhat. Erre mutat két ellentétes példát a 1.14. ábra. Az a) esetnél az 

1.000 és 6.000 órák között végzett extrapoláció 60.000 órás élettartamot jósol, míg az 

5.000 és 10.000 órák közötti illesztés már csak 30.000 órára teszi a 70%-os fényáramtartás 

idejét, vagyis a rövidebb teszt kétszeresére becsüli a várt élettartamot. A b) esetnél a helyzet 

éppen ellentétes, itt a rövidebb teszt csak feleakkora időt becsül. E két példa jól szemlélteti az 

extrapoláció bizonytalanságát és veszélyeit. 

a)  b)  

1.14. ábra. Példák az öregedési trend időközbeni megváltozására 

a) L70(6k) = 60.000 óra vs. L70(10k) = 30.000 óra b) L70(6k) = 30.000 óra vs. L70(10k) > 60.000 óra [74]. 

1.6.3 További élettartam vizsgálatok és szabványok 

Az LM-80-08-as módszer mellett még számos vizsgálati eljárást alkalmaznak. Ezek 

során az igénybevételi tesztkörülmények és az egyes minősítési szempontok igen eltérőek is 

lehetnek. Az alábbi szakaszban ezek közül mutatunk be néhányat betekintő jelleggel, az egyes 

kibocsátó szervezetek szerint csoportosítva. 

Illuminating Engineering Society of North America (IESNA)  

(Észak Amerikai Világítástechnikai Társaság) 

- IES LM-79-08 [76]„ Approved Method: Electrical and Photometric Measurements of 

Solid-State Lighting Products” 

SSL fényforrások (csip szintű LED-ek, LED fényforrások és LED alapú világítótestek) 

fotometriai, színtani és elektromos paramétereinek méréseihez reprodukálható mérési 

eljárásokat ír le, valamint bemutatja a mérések elvégzéséhez használatos műszereket és a 

lehetséges elrendezéseket is. A vizsgált paraméterek: fényáram, fényerősség, intenzitáseloszlás, 

CCT („Correlated Color Temperature”, vagyis korrelált színhőmérséklet), CRI („Color 

Rendering Index”, vagyis színvisszaadási index), színkoordináták, elektromos teljesítmény, 

LED nyitóáram és nyitófeszültség. A megismételhető kezdeti feltétel érdekében nem ír elő az 

első méréseket megelőző elő-öregítést. Nem nyilatkozik a fényáramtartásról és nem minősíti a 

terméket. 
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A dokumentum legfrissebb verzióját IES LM-79-19 „Approved Method: Optical and 

Electrical Measurements of Solid-State Lighting Products” címmel adták ki 2019-ben [77].  

- IES LM-80-15 [70]„Approved Method: Measuring Luminous Flux and Color 

Maintenance of LED Packages, Arrays and Modules” 

2015-ben adta ki az IESNA és az American National Standards Institute (ANSI) [35]. 

A kiadvány a korábbi IES LM-80-08 dokumentum átfogóan átdolgozott változata. Kifejezetten 

LED-ek és LED modulok fotometriai és színtani méréseire koncentrál. A 80-08-as verzióhoz 

képest a színtani mérések követelményei szigorúbbak, azonban a korábbi három 

teszthőmérsékletet kettőre csökkentették melyeknek legalább egyike 55 °C vagy 85 °C kell, 

hogy legyen, míg a másik hőmérséklet szabadon választható. Nem követelmény továbbá a 

korábbi 6.000 órás minimum tesztelési időtartam sem. 

- IES LM-80-20 [71] „Approved Method: Measuring Luminous Flux and Color 

Maintenance of LED Packages, Arrays and Modules” 

2020 elején adta ki az IESNA és az American National Standards Institute (ANSI) [35]. 

A kiadvány a korábbi IES LM-80-15 dokumentum frissített változata. Az optikai adatgyűjtések 

során előírja a sugárzott teljesítmény vagy az összfényáram vagy a „foton fluxus” mérését, 

amely mellett a színkoordinátákat (CIE 1976 (u', v')) is mérni szükséges. A 2008-as változattal 

ellentétben a nyitófeszültség mérése is elvárt. Továbbra is csak két teszthőmérséklet kötelező, 

melyeknek legalább egyike 55 °C vagy 85 °C kell, hogy legyen, míg a másik hőmérséklet 

szabadon választható. A teszt hosszára és az adatgyűjtések között eltelt időre vonatkozóan nincs 

semmiféle megkötés, azokat az alkalmazásnak megfelelően kell megválasztani. 

- IES LM-84-14 [78] „Approved Method: Measuring Luminous Flux and Color 

Maintenance of LED Lamps, Light Engines, and Luminaires” 

A dokumentum integrált és nem integrált LED lámpák, LED meghajtó modulok és 

LED-es világítótestek rendszerszintű összfényáramtartásának és színtartásának vizsgálatára ad 

javaslatot. Az LM-80-08-hoz hasonlóan nem foglalkozik sem a mintavételi eljárással, sem 

pedig a mért eredmények extrapolálásával vagy a fényáramtartás mérési időn túli becslésével. 

- TM-28-14 [79] „Projecting Long-Term Luminous Flux Maintenance of LED Lamps 

and Luminaires” 

LED lámpák és LED-es világítótestek összfényáramtartás-méréseinek TM-21-11-hez 

hasonló élettartam extrapolációjára szolgál, valamint az elvégzendő mérések gyakoriságára, 

időtartamára és a mintavételezési eljárásra ad ajánlást. 

Az L70 állapot elérésének megállapításához szükséges élettartam-vizsgálati időt 3.000 

órában állapítja meg, amennyiben a világítótestben alkalmazott LED típusról rendelkezésre 

állnak LM-80-as vizsgálati eredmények és a világítótestben a LED-ek tokhőmérséklete az LM-

80-as vizsgálati hőmérsékletek között van. A méréseket 500 óránként szükséges elvégezni, az 

első eltelt 1.000 óra után. Az L70 élettartam-kiterjesztés „kombinált” exponenciális 

extrapolálási eljárással határozható meg. A minimális mintaszám 5 darab, amellyel a vizsgálati 

idő másfélszereséig lehet extrapolálni, míg 15 minta esetén annak 6-szorosáig. 

Egyéb esetben a szükséges vizsgálati idő legalább 6.000 óra, a méréseket pedig legalább 

1.000 óránként szükséges elvégezni. Az L70 értelemben tekintett élettartam kiterjesztése 

„direkt” exponenciális extrapolálási eljárással határozható meg (úgy, mint a TM-21-11 esetében 
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is). A minimális mintaszám ebben az esetben csak 3 darab, amely a vizsgálati idő 3-szorosáig 

engedi a becslés kiterjesztését, 10 minta esetén pedig annak 6-szorosáig. 

A becsült élettartam továbbra is az extrapolált görbe határérték alá süllyedéséig eltelt 

idő, de legfeljebb a vizsgálati idő mintaszám alapján meghatározott n-szerese. 

Energy Star 

Az Energy Star az Amerikai Környezetvédelmi Hivatallal („Environmental Protection 

Agency of the United States”; rövidítve EPA, vagy USEPA) együttműködve olyan minősítési 

követelményrendszert adott ki, amelyben a LED-es termékeket két főcsoportra osztották: LED 

alapú világítótestekre [80] és integrált LED lámpákra [81]. Világítótest alatt a bonyolultabb 

világítási rendszerek értendőek, míg a LED lámpák jellemzően a lámpatestekbe szerelt 

fényforrást jelentik. Mindkét kategória esetén egy LED csip, vagy egy világítótest szintű 

LM-80-as vizsgálat szolgál a fényáramtartás alapjául. Az elvárt élettartamra L70-es kritérium 

vonatkozik, amelyet a fényáram 6.000 órás relatív értékében adnak meg. A 

követelményrendszer a két főkategóriát számos altípusra bontja, így például teljes térszögbe 

sugárzó (angolul: omnidirectional) lámpák, irányított fényű lámpák, dekoratív lámpák, 

süllyesztett, felületi és függesztett mennyezeti lámpák, diffúzorokkal szerelt mennyezeti 

világítótestek, medencevilágítás, irányított fényű felületszerelt világítótestek, kültéri falra 

szerelt világítás, lépcső-megvilágítás, járda-megvilágítás, konyhai szekrény alatti világítás, 

hordozható íróasztali lámpák stb. Az elvárások a különböző típusokra egyenként vannak 

definiálva, melyek az elvárt élettartamon túl lehetnek például a minimális összfényáram, a 

megadott zónán belüli fényerősség, a minimális fényhasznosítás, a megengedett 

színhőmérsékleti tartományok stb. 

International Electrotechnical Commission (IEC)  

(Nemzetközi Elektrotechnikai Egyesület) 

Mivel a gyártók élettartambecslései nem ellenőrizhetőek kellő bizonyossággal, és a 

LED-ek élettartama jellemzően messze túlmutat a tesztek hosszán, ezért az élettartambecslések 

helyett az IEC az IESNA és Energy Star ajánlásaival ellentétben a 6.000 órás 

összfényáramtartás eredményei alapján sorolja különböző kategóriákba a LED alapú 

fényforrásokat. A követelményrendszer három különböző összeszerelési szintet különböztet 

meg: a beépített előtétes LED lámpákra (50 – 250 V AC, max. 60 W) az IEC 62612-es [82], a 

LED modulokra az IEC 62717-es [83], a LED világítótestekre pedig az IEC 62722-es [84], [85] 

dokumentumok vonatkoznak. 

A LED modulokat legalább három hőmérsékleten kell vizsgálni: 25 °C-on illetve 

további két szabadon választott környezeti hőmérsékleten. Ha egy LED modul egy adott 

környezeti hőmérsékleten megfelelt az IEC 62612-es szabványnak, akkor az ilyen modulokkal 

szerelt világítótestek már mentesülnek az IEC 62722 előírásai alól. Ha egy LED modul adott 

környezeti hőmérsékleten nem felelt meg az IEC 62612-es szabványnak, akkor az ilyen LED-

ekkel szerelt beépített előtétes LED lámpák és LED világítótestek besorolását elegendő 25°C-

on elvégezni. A LED modulok és a beépített előtétes lámpák esetén egyaránt 20 minta 

szükséges a teszteléshez, míg 5 minta szükséges olyan LED modulokkal szerelt világítótestek 

esetén, amelyekre nincs 62717-es tanúsítvány. 
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Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC)  

(Egyesített Elektronikus Eszközmérnöki Tanács) 

Ahogy korábban már említettük, a JEDEC szinte valamennyi elektronikus eszköz, 

illetve berendezés tesztelésére biztosít különféle szabványokat és ajánlásokat. LED tokok 

termikus mérésével kifejezetten a JESD 51-5x szabványcsalád foglalkozik, de a LED-ek 

tokozásszintű megbízhatósági tesztelésére számos, integrált áramkörök számára készített 

szabványos eljárás is alkalmazható a teszt paramétereinek és hosszának megfelelő igazítása 

után. 

A LED tok szintű igénybevételek vizsgálata kiemelkedően fontos a kültéri, így a 

közvilágítási, vasúti és gépjármű-világítási alkalmazásokban. E szükségnek eleget téve a 

JEDEC a különféle igénybevételeket három fő kategóriára bontva ad ki tesztelési ajánlásokat 

[86]. 

Az első kategória a környezeti igénybevételek, így a hőmérséklet, a páratartalom, illetve 

a sók okozta korrózió hatásainak vizsgálata, amelyre a JEDEC kilenc különálló tesztelési 

eljárást kínál. Ezek során a hőmérséklet lehet tartósan szélsőségesen magas vagy alacsony, mely 

társulhat nagy páratartalommal, illetve alkalmazhatnak ciklikusan váltakozó, szélsőséges 

hőmérsékleteket akár lassú, akár hirtelenszerű átmenetekkel. Az utóbbi típus az ún. 

hőmérsékleti sokk tesztelés, amely során akár 100 – 200 °C-os hirtelen változást is 

előidézhetnek, amely elsősorban az elektromos kontaktusok és a csiprögzítés mechanikai 

stabilitását veszi igénybe. Mindeközben a LED-ek lehetnek akár üzemi, akár kikapcsolt 

(tárolási) állapotban. Mivel az egyes felhasználási területeken eltérő vegyi anyagok és gázok 

lehetnek jelen, ezért a különböző korrozív hatásokkal szembeni ellenállást a LED- és 

világítótest gyártók az egyéni körülményeiknek megfelelően végzik el. 

A második fő kategória a mechanikai igénybevételek vizsgálata, amelyre kétféle 

teszttípust érdemes elvégezni: a mechanikai sokk tesztet és a különböző frekvenciákon végzett 

ún. vibrációs teszteket. 

A harmadik kategória az összeszereléskor jelentkező igénybevételek vizsgálata, amely 

elsősorban a hordozólemezre történő forrasztást takarja. Ebben a kategóriában kiviteltől 

függően (pl. furat-, vagy felületszerelt) két vagy három teszttípust érdemes elvégezni, amelyek 

során jellemzően a forrasztási hőprofil (pl. melegítési és hűtési szakaszok meredeksége, 

hőntartás ideje és hőmérséklete) és az eközben a tokozásban jelenlevő nedvességtartalom 

okozta degradációt figyelik. 

1.7 Korábbi élettartam vizsgálatok áttekintése 

A LED-ek megbízhatósági tesztelése rendkívül idő- és erőforrás-igényes folyamat. 

Amellett, hogy a tesztekhez és mérésekhez használt, rendszerint speciális és drága 

berendezések folyamatosan foglalva és terhelve vannak, ezek irányítása és felügyelete 

szakértelmet és igen jelentős mennyiségű emberi munkaórát igényel. Az egyes 

munkafolyamatok automatizáltsága persze növelhető, de minden esetben mérlegelni kell, hogy 

az ehhez szükséges befektetés megtérül-e, vagy legalább egyensúlyban van-e a segítségével 

felszabadított emberi erőforrásokkal. Egyre nagyobb igény mutatkozik azonban az átfogóbb és 

pontosabb, egyre több fizikai körülményt felölelő és egyre nagyobb mintaszámokon elvégzett 

megbízhatósági vizsgálatok iránt. Ezek elvégzésére egyre inkább olyan szintű infrastruktúrára 

és automatizáltságra van szükség, amelyre csak a nagyipari környezetben van lehetőség. A LED 
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gyártók azonban meglehetősen korlátozott mértékben adják ki az általuk végzett vizsgálatok 

eredményeit, illetve a szabadon hozzáférhető mérési jegyzőkönyvek és adatlapok is igen kis 

technikai részletességgel bírnak. Szerencsére az akadémiai kutatási eredmények a 

megbízhatósági tesztek elég széles palettáját mutatják be. Ezek a kutatások azonban a 

korlátozott erőforrások és lehetőségek miatt így is csak kis részét fedik le a teljes 

eseménytérnek. A piacon elérhető LED választék anyaghasználata, felépítése és gyártási 

technológiája igen eltérő lehet, és a különféle öregítési körülmények változó együttese nemcsak 

jellegében, de akár irányában is teljesen más vizsgálati eredményeket okozhat. Az alábbi 

szakaszban ebből a színes kavalkádból fogok néhány példát kiragadni, a vizsgálatok 

változatosságának és sokrétűségének bemutatása érdekében. 

1.7.1 A nagy páratartalom hatása 

M. W. Shin és szerzőtársai [61], [62] a magas hőmérsékleten, nagy páratartalom melletti 

tárolás hatásait vizsgálták. A mintákat 3, 6, illetve 24 órán keresztül 85 °C-os hőmérsékletnek 

és 85%-os relatív páratartalomnak tették ki, majd egy 20 másodperces, 270 °C-os melegen 

tartást végeztek. A különböző előkészítések hatásait a fő hővezetési útra termikus tranziens 

tesztelés segítségével vizsgálták meg (1.15. a) ábra). A 3 és 6 órás minták hőellenállása a LED 

csip és a tokozásba épített fém keret között 52,2 K/W körüli volt, nem jelentősen nagyobb, mint 

az új minták esetén mért 41,7 K/W. A 24 órán keresztül előkészített mintáknál ugyanez 

70,9 K/W értékűre adódott, vagyis ennyi idő már elegendő volt ahhoz, hogy a nedvesség a 

csiprögzítő rétegig („die-attach layer”) diffundáljon és ott rétegelválást okozzon a rövid 

melegen tartási szakasz ideje alatt (1.15. b) ábra). A kapott eredmények további vizsgálatához 

a szerzők végeselem-szimulációkat is végeztek ANSYS környezetben, melyekkel a tokozásba 

diffundált nedvesség mennyiségét és az ezáltal keltett higro-mechanikai feszültségeket 

becsülték meg. 

a)       b)  

1.15. ábra. a) A termikus tranziens tesztelés eredményéül kapott ún. differenciális struktúrafüggvények b) A 

LED lapka körüli felvált rétegek [62]. 

E vizsgálatok úttörő jellegűek voltak abból a szempontból, hogy a degradáció “rendszer 

szintű” hatását a fizikai LED példányok termikus tranziens méréséből kapott differenciális 

struktúrafüggvények segítségével Shin professzorék az elsők közt demonstrálták [61]. 
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1.7.2 Gyorsított élettartam vizsgálatok 

Trevisanello és munkatársai [87] gyorsított élettartam-vizsgálatot végzett 1 W-os, 

közepes teljesítményű LED-eken. A minták két külön gyártótól származtak, ennek megfelelően 

„A” és „B” csoportmegjelöléssel látták el őket. Mindkét csoporton két különböző vizsgálatot 

hajtottak végre: egy gyorsított, magas hőmérsékleten történő tárolást és egy nagy nyitóáramú 

öregítést. A tárolási hőmérsékletek értéke rendre 180 °C, 200 °C, 220 °C és 230 °C volt, 

amelyek messze meghaladták a gyártók által előírt 125 °C és 105 °C-os maximum pn átmenet 

hőmérsékleteket. A DC nyitóáram egységesen 400 mA volt minden minta esetén a megengedett 

350 mA helyett, illetve a LED-eket hűtőborda nélkül üzemeltették, így a pn átmenetek 

hőmérséklete elérte a kb. 140 °C és 130 °C-ot, A és B csoportok esetén. A megengedett 

küszöbértékek átlépése biztosította az öregedési folyamatok nagymértékű felgyorsítását, míg a 

meleg tárolási teszt során alkalmazott eltérő hőmérsékletek lehetővé tették a gyorsítási faktor 

meghatározását, amelynek segítségével a teszteredmények a nominális üzemi körülményekre 

extrapolálhatóak (1.16. a) ábra). A LED-ek nyitóáram-nyitófeszültség karakterisztikáit gyors 

pulzusos mérésekkel végezték (0,5 ms pulzusszélesség, 0,01% kitöltési tényező és 80 µs 

integrálási idő) az eszköz saját melegedésének elkerülése érdekében. Az optikai paramétereket 

integrálógömb és spektroradiométer segítségével mérték, a tesztet pedig a 70%-os 

fénykibocsátásig folytatták. 

a)      b)  

1.16. ábra. A fénykibocsátás csökkenése a) a hőntartás során, és b) a 220 °C-on tartott és a 400 mA-en hajtott 

minták esetén [87] (az a) ábrán az egyes görbékhez tartozó hőmérsékletek fentről lefelé haladva növekednek). 

A 220 °C-on tárolt és a 400 mA-en meghajtott A mintacsoport fénykibocsátás-

csökkenésének trendje az első 10 órában erős korrelációt mutat (1.16. b) ábra) annak ellenére 

is, hogy a DC meghajtás esetén a csip hőmérséklete jóval alacsonyabb 220 °C-nál. Ez arra utal, 

hogy nagy nyitóáram esetén a lapka melegedése nem tudható be az egyetlen, öregítést okozó 

behatásnak. A fénykibocsátás-csökkenés okai lehetnek a kék csip degradációja, illetve az epoxi 

lencse barnulása és karbonizálódása; ezt igazolja a színkoordináták eltolódása is. A 

nyitófeszültség a kezdeti kb. 3,3-3,4 V-ról 3,6-3,9 V-ra emelkedett, amit valószínűleg az 

elektromos kontaktusok degradációja okozott. Trevisanello et al a LED-ek csip rögzítő (die 

attach) rétegének degradációját, M.W. Shin professzor idézett munkájához hasonlóan, szintén 

termikus tranziens mérési eredmények feldolgozásából származó struktúrafüggvények és 

differenciális struktúra függvények segítségével demonstrálta. 
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1.7.3 Teljesítmény LED-ek középtávú stabilitása 

A néhai Schanda János professzor által alapított veszprémi fénytani kutató 

laboratóriumban teljesítmény LED-ek közepes távú stabilitását vizsgálták Csuti Péter és 

szerzőtársai [88], [89]. A vizsgálat célja annak feltérképezése volt, hogy mennyire 

alkalmazhatóak ezek a LED-ek pl. fotometriai laboratóriumok referencia-fényforrásaként. 

Ennek érdekében 8 színes és 2 fehér LED típusból összesen közel 100 db LED 

fénykibocsátásának változását mérték meg a működési idő első kb. 1.000 órájában. Két 

tesztelési és mérési eljárás is kidolgozásra került. Az egyik eljárás során a mintákat kerámia 

hordozókra forrasztották, és egy folyadékkeringetéssel 37 °C-on termosztált alumínium lapra 

szerelték. A típusonként sorosan kötött mintákat 210 mA-es nyitóárammal hajtották meg. A 

hideglemez hőmérsékletét digitális hőmérővel, a LED-ek fényének változását pedig képi 

felbontású fénysűrűségmérő kamerával óránként mérték (1.17. a) ábra). A másik mérési 

összeállításnál a LED-eket 6-8-asával Peltier-hűtésű termosztátra szerelték (1.17. b) ábra). 

a)    b)  

1.17. ábra. a) A fénysűrűségmérő kamera hamis színes felvétele b) A Peltier-termosztálású hideglemezre szerelt 

minták [89]. 

Az öregítés kikapcsolt Peltier-elem mellett 50 °C-os termosztáthőmérséklet mellett és 

350 mA nyitóáramon történt, a mérésekhez pedig a termosztátokat a BME Elektronikus 

Eszközök Tanszékével, az egykori MicReD Kft.-vel (ma: Mentor, a Siemens business) és a 

Tenzi Kft.-vel a TERALED projektben közösen kifejlesztett LED mérőállomás integráló 

gömbjére (lásd az 1.9. ábra felső felét) szerelték és 25 °C-os fix hőmérsékletet állítottak be 

rajtuk. A fényáram értékek mellett a LED-ek nyitófeszültségét, illetve színképi 

teljesítményeloszlását is rögzítették, amelyből a színinger-összetevőket is származtatni tudták. 

Az Ulbricht gömbben végzett mérések hátránya a sokkal hosszabb mérési idő volt, ennél 

ugyanis a LED-ek mérését nem párhuzamosíthatták, hanem minden egyes LED-et külön-külön 

mértek. A vizsgálat egyik fontos tapasztalata, hogy a LED-ek öregedése azonos típuson belül 

is igen eltérő lehet. 

1.7.4 Kis- és középteljesítményű LED-ek összfényáramtartása 

A Tallini Műszaki Egyetemen kis és közepes teljesítményű LED-ek öregítését végezték 

el [90]. A klasszikus 5 mm-es DIP tokozású LED-eket 3 típusból válogatták, összesen 15 db 

fehéret és 5 db kéket. Az 1 W-os Optek, illetve Cree gyártmányú, SMD tokozású, 

középteljesítményű LED-ek számára külön áramköri hordozólemezt készítettek, amelyet 

passzív hűtőbordára szereltek. A teszt során a LED-eket 20,7 mA-es, illetve 350 mA-es 



1.7. alfejezet: Korábbi élettartam vizsgálatok áttekintése  30 

konstans nyitóáramon öregítették 6 héten keresztül. Az optikai méréseket egy 30 cm átmérőjű 

fotométer gömb segítségével végezték. A szerzők a mért fényáramok mellett az adatlapi 

értékeket is minden esetben feltüntették. 

A vizsgálati eredmények itt is rendkívül tanulságosak: szinte mindegyik típus esetén 

eltérő változásokat tapasztaltak. A kisteljesítményű kék LED-ek fényárama az első hétben 

5%-al emelkedett, utána erősen csökkenni kezdett. Az OpptoSupply gyártmányú, 

kisteljesítményű fehér LED-ek fényárama kezdetben két különböző érték körül szórt, méghozzá 

kis eltéréssel (kb. 1,6 lm és 4 lm); vélhetően ezek nem ugyanazon félvezető szeleten készültek, 

vagy a gyártás végi pl. nyitófeszültség szerinti válogatás során kerültek „egymás mellé”. A 

kezdeti beégetődési, avagy „befutási idő” („run-in time”) ennél a típusnál is tapasztalható, 3-4 

nap volt, ezután a fényáramuk drasztikusan csökkenni kezdett (1.18. ábra). 

A Lucky Light gyártmányú, kisteljesítményű LED-ekből két egymást követő évből 

vettek mintákat, az eredmények több szempontból is érdekesek. Mindkét esetben a kezdeti 

fényáram 3,5 lm körüli szórású volt, a beégetődési idő pedig 1 hét. A 2009-ben vásárolt minták 

fényárama egységesen kezdetben kissé növekedett, majd stabilizálódni látszott. A 2008-ban 

vásárolt minták eredményei viszont az első hétben is eltérő jelleget mutattak, utána pedig 

drasztikusan csökkenni kezdtek, a 6. hét végére kevesebb, mint a kezdeti érték felével bírtak 

(1.19. ábra). 

 

1.18. ábra. Az OptoSupply gyártmányú kisteljesítményű, fehér LED-ek fényáram változása [90]. 

 

1.19. ábra. A 2008-as Lucky Light gyártmányú kisteljesítményű fehér LED-ek fényáram változása [90]. 
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A Cree gyártmányú teljesítmény LED-ek fényárama csak enyhe növekedést mutatott a 

teljes 6 hét során, azt sejtetve, hogy a beégetődési idő ennél a típusnál sokkal hosszabb, mint az 

5 mm-es, kisteljesítményű LED-ek esetén. Az Optek gyártmányú teljesítmény LED-ek 

fényárama az első kb. másfél hét során mintától függően enyhén növekedett vagy csökkent, 

majd egységesen csökkenni kezdett, összesen kb. 6-8% fényáramcsökkenést okozva a 6. hét 

végére. A szerzők megjegyzik, hogy az Optek LED-ekbe épített lapkákat szintén a Cree gyártja, 

tehát az ennél a típusnál tapasztalható degradáció a tokozás gyengébb anyagminőségének és 

rosszabb technológiájának tudható be. 

Az öregítés közbeni méréseket T. Rang professzor munkacsoportja szintén a T3Ster-

TeraLED mérőműszer összeállítással végezte (melynek elvi összeállítását az 1.9. ábrán 

mutattuk be), amely során szoros együttműködésben voltak a BME Elektronikus Eszközök 

Tanszékével. 

1.7.5 Nagyteljesítményű LED-ek LM-80-08-as vizsgálata 

A KÖZLED projekt keretein belül azt vizsgálták meg, hogy milyen hibalehetőségek 

fordulhatnak elő LED alapú közvilágítási világítótestek esetén [91]. A vizsgálat céljára egy 

LM-80-08-as tesztsorozatot végeztek el 1 W és 3 W teljesítményű LED-ekre. A 6 különböző 

észak-amerikai, európai és ázsiai gyártótól származó több, mint 60 mintát kb. 6.000 órás 

öregítésnek vetették alá. A tesztet az LM-80-as leírásnak megfelelő öregítő kamrában végezték, 

a kamrában a 85 °C-os hőmérsékletet folyadékkeringetéses hűtő-fűtő termosztáttal 

szabályozták (1.20. a) ábra). A mintákat a kamrában 10 oszlopban, sorosan kapcsolva helyezték 

el; 7 láncot 350 mA-es, a maradék 3-at pedig 700 mA-es nyitóárammal táplálták. 

A teszt során folyamatosan mérték az összfényáramtartást, a színkoordináták változását, 

a spektrális teljesítményeloszlást, a nyitófeszültség eltolódását, illetve termikus tranziens 

tesztelés segítségével a fő hővezetési út degradálódását. A méréseket a T3Ster műszer, valamint 

egy ún. parciális fluxusmérő cső segítségével végezték (1.20. b) ábra). Ez utóbbi az integráló 

gömböt helyettesítette olyan, mozgatható formában, amely lehetővé tette a minták öregítő 

kamrában történő ún. in-situ mérését. A mintákat így nem kellett az öregítés közben kiszerelni, 

ami a fényárammérések és a termikus tesztelés (1.20. c) ábra) megismételhetőségét nagyban 

javította. A méréseket 25 °C-os környezeti hőmérsékleten végezték. 

   

a) b) c) 

1.20. ábra. a) Az LM-80-as tesztösszeállítás a folyadékkeringetéses termosztáttal és a mintákat tartalmazó 

öregítő kamrával b) A parciális fluxusmérő cső c) In-situ termikus tranziens tesztelés [91]. 
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A mérési eredmények itt is jelentős különbségeket mutattak az egyes típusok között. A 

6.000 óra alatt egy USA-beli és egy európai típus esetén 10%-os fényáramcsökkenést mértek, 

egy másik USA-beli típus alig mutatott változást a teszt alatt, míg egy távol-keleti gyártótól 

származó típus mintáinak többsége a kezdeti érték 70%-a alá süllyedt kevesebb, mint 2.000 óra 

alatt. Az egyik mintasorozat esetén a mintegy 2.000 órás kezdeti beégetődési szakasz javuló 

tendenciát mutatott, majd utána kezdett csökkenni a fényáram (1.21. ábra). A csökkenés jellege 

a TM-21-es módszer exponenciális közelítésével ellentétben inkább logaritmikus jellegű – erre 

a későbbiekben még utalni fogok. 

 

1.21. ábra. Az egyik USA-beli gyártó LED mintáinak relatív fényáram változása a teszt során [91]. 

Egyes LED típusoknál a spektrális teljesítményeloszlás jelentős mértékű megváltozását 

tapasztalták (1.22. ábra). A kék csúcs csökkenése és a sárga csúcs ezzel egyidejű növekedése a 

tokozó lencse anyagának megsárgulására utal. Másképp fogalmazva, a lencse spektrális 

fényáteresztő képessége változik meg: a rövidebb hullámhosszokon jobban elnyel, így a LED 

színét a melegebb fehér irányába tolja el. 

 

1.22. ábra. Egy fehér színű LED spektrális teljesítményeloszlásának változása [91]. 

Az 1.23. ábra struktúra függvények formájában szemlélteti az egyik távol-keleti LED 

minta termikus tranziens mérési eredményeit. Az első 500 órában látható jelentős 

hőellenállásváltozás valószínűleg egy tokon belüli, vagy a tok és a fém magvas áramköri 
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hordozólemez közötti rétegelválás eredménye; az 500 óra utáni kisebb növekményt pedig a 

hordozólemez és az öregítő kamra hideglemeze között alkalmazott ún. termikus határfelületi 

(hővezető) anyag („TIM” – „thermal interface material”) kiszáradása okozza.  

 

1.23. ábra. Az egyik távol-keleti LED integrális struktúrafüggvényének változása [91]. 

Fontos megjegyezni, hogy a LED tokok hőellenállásának ismeretében (ahogy arra az 

(1.10)-es egyenlet utal) meghatározható a LED lapka hőmérséklete. Ekkor, ismerve az adott 

LED tok fotometriai jellemzőinek hőmérsékletfüggését is, egy LM-80-as teszt során nyert 

fotometriai adatok a lapkahőmérséklet (𝑇𝐽) egy adott referenciaértékére átszámolhatók. Ilyen 

módon a LED tokok által realizált hővezetési út degradációjának a hatásával korrigálni lehet a 

fényáramtartási teszt adatait. Ezen ötletet teljesen kifejtve adja magát az az elképzelés, hogy 

egy LED tok 0 órás állapotára vonatkozó multi-fizikai modellt ötvözve pl. LM-80-as mérési 

eredményekkel olyan multi-fizikai LED modell alkotható, amellyel egy LED tok 

élettartamának bármely pillanatára pontos becslés adható a kérdéses LED összes üzemi 

jellemzőjének lehetséges értékére. Egy ilyen modellel mind a környezeti hőmérséklet, mind a 

LED öregedés hatása becsülhető, egyes alkalmazásokban (pl. közvilágítás) kompenzálható. 

Kutató munkám alapját ez a gondolatsor adta. 
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2. fejezet  

A hőmérsékletfüggés kompenzálása 

multi-fizikai LED modellel 

2.1 Bevezetés a tézisekhez 

A LED-es fényforrások élettartamának és megbízhatóságának tervezése során az egyik 

legalapvetőbb elvárás, hogy a LED-ek pn átmenetének üzemi hőmérséklete a legnagyobb 

megengedett érték alatt maradjon. A 1.6. szakaszban már láthattuk, hogy a hőmérséklet 

emelkedése vezető szerepet játszik az eszköz meghibásodásában, emiatt a nagyobb 

megbízhatóság érdekében a minél alacsonyabb üzemi hőmérséklet elérése a cél. A legtöbb 

nagyteljesítményű eszköz – például közvilágítási világítótestek, vagy stúdióvilágítás – esetében 

még a mai, akár 40-50% hatásfokkal üzemelő LED-ek esetében is elengedhetetlen a megfelelő 

passzív hűtőfelület, de egyesesetekben akár az aktív hűtés kialakítása is szükséges. 

Kisebb-nagyobb mértékben alultervezett hűtésű LED-es fényforrásokkal még mindig 

gyakran találkozhatunk. A rossz konstrukció oka lehet a szükséges gyártói tapasztalat vagy  a 

megfelelő szintű hozzáértés hiánya, a mechanikai méretekre és az elvárt teljesítményre 

vonatkozó kényszer (például retrofit megoldások esetén). Minden bizonnyal a gyártási költség 

és a garantálható élettartam közötti kompromisszum  gazdasági döntéseken alapuló tudatos 

tervezés eredménye. A tokozott LED-ek élettartamát jellemzően az 50.000 órás értékkel szokás 

együtt emlegetni; az egyik elismert gyártó egyes retrofit termékei esetében ennek kevesebb, 

mint egyötödét garantálja [W11], míg egyik közvilágítási világítótestére ennek közel ötszörösét 

is (L70 (10 K) > 240.000 óra) ígéri [W12], márpedig ez utóbbi legkevésbé sem a hozzáértés 

hiányáról árulkodik. 

A mechanikai szerelvény termikus megtervezéséhez nagy segítséget nyújthatnak a 

különféle számítógépes (pl. CFD) szimulációk, amelyek pontossága nagymértékben növelhető, 

ha azok eredményeit a gyártók a tapasztalati úton szerzett összefüggések és ökölszabályok 

alapján kalibrálják. Azonban magukról a tokozott LED-ekről a LED gyártók gyakran csak 

hiányos vagy részletszegény adatokat szolgáltatnak. A mégis elérhető LED működési 

paraméterek szimulációs felhasználására jelenleg nem áll rendelkezésre széles körben elterjedt 

és elfogadott eljárás, az egyes gyártók pedig – ha egyáltalán rendelkeznek is ilyennel – szigorú 

ipari titokként kezelik a saját LED szimulációs módszereiket1. A 1.4. szakaszban leírt multi-

fizikai LED modell ezt a rést hidalhatja át, lehetővé téve akár a teljes világítótest rendszerszintű 

szimulációját is [C5]. 

A lámpatest ház mechanikai és az alkalmazott LED-ek multi-fizikai modelljeit 

együttesen szimulálva már a tervezési fázis során meghatározható a világítótest és a LED-ek 

üzemi hőmérséklete, ezáltal pedig az összfényáram, a felvett elektromos-, a sugárzott optikai- 

                                                 
1 A nemzetközi projektek és konferenciák során szerzett személyes tapasztalat. 
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és a disszipált teljesítmények értéke is. A tervező tehát már a prototípus elkészítése nélkül is 

alkalmas visszacsatolást kaphat a mechanikai kivitel hűtési képességeiről, ezzel pedig nemcsak 

a hűtőtönk alul-, vagy éppen túltervezése kerülhető el, de a tervezési folyamat is nagymértékben 

felgyorsulhat. Ezen felül az eszköz hőmérsékletfüggése is pontosan ismert és számolható lesz, 

vagyis az előzőleg felsorolt üzemi paraméterek a környezeti hőmérséklet függvényében is előre 

meghatározhatóak. 

2.1.1 LED-ek és világítótestek hőmérsékletfüggése 

Az 1.2. és 1.3. alfejezetekben részletesen tárgyaltam a világító diódák hőmérsékletfüggő 

viselkedését; a jellemzően áramgenerátorosan táplált LED-ek nyitófeszültsége, hatásfoka és 

fényhasznosítása egyaránt csökken a pn átmenet hőmérsékletének növekedésével, tehát egyre 

kevesebb villamos teljesítményt vesznek fel és ennek is mind kisebb részét alakítják át fénnyé. 

A közvilágítási világítótestek tervezése során ezt mindenképpen érdemes figyelembe venni, 

vagyis a minimálisan megkövetelt fényáramot a világítótestnek biztosítania kell az előre 

várható legmelegebb környezeti hőmérséklet mellett is (praktikusan a legmelegebb nyár esti 

felkapcsolás idején). Ha egy világítótest állandó nyitóáramon üzemel, akkor ennek értékét 

(és/vagy a világítótestbe szerelt LED-ek számát) úgy kell meghatározni, hogy a fényárama a 

várható legmelegebb üzemi hőmérsékleten is kielégítő maradjon. Az év túlnyomó részében 

azonban a szükségesnél nagyobb lesz a fénykibocsátás (különösen a hideg téli éjszakákon). 

Bármennyivel is legyen egy LED-es világítótest fényárama biztonsági okokból 

túltervezve, a LED-ek hőmérsékletfüggése nem vonható össze a bizonytalanságot okozó 

paraméterek (pl. gyártási szórások) hatásával, mert azoktól teljesen független és mindig jelen 

van. A biztonsági tartalék emiatt mindenképpen a legmelegebb üzemi körülményeken felül 

jelent még hozzáadandó tagot. 

A fent leírt jelenséget a másik irányból tekintve az látszik, hogy a környezet lehűlésével 

a LED-ek felvett teljesítménye növekszik és fényhasznosításuk javul, ami körültekintő 

tervezéssel alkalmasan kihasználható. A világítótestben alkalmazott LED-ek 

hőmérsékletfüggésének pontos ismerete és a világítótest rendszerszintű szimulációja lehetővé 

teszi a világítótest üzemi fényáramának pontos meghatározását, a környezeti hőmérséklet és a 

LED-ek nyitóárama függvényében. Vagyis meghatározható egy olyan nyitóáram-vezérlési 

séma, amely biztosítja a környezeti hőmérséklet változásának hatásait kompenzáló állandó 

összfényáramú működést. Ennek segítségével nemcsak jelentős mennyiségű elektromos 

energia takarítható meg, de a világítótest megbízhatósága és élettartama is növelhető. 

2.1.2 Vezérelt áramú „okos” világítótestek 

A világítótestek fényáram szabályozására, illetve vezérlésére (a szakmai zsargon 

szerint: dimmelésére) már hosszú ideje különféle megoldások léteznek. Ezek a technikák sok 

esetben nemcsak a megvilágítási szint változtatását teszik lehetővé, de akár az eszköz védelmét 

is szolgálhatják. 

A LED-es fényforrások esetén a fényáram változtatásának két legjellegzetesebb 

megoldása a konstans nyitóáram értékének változtatása, illetve a négyszögjel alakú bemeneti 

áram kitöltési tényezőjének változtatása („Pulse Width Modulation”, PWM). Bármelyik 

megoldásról is legyen szó, az eszközre kapcsolt nyitóáram időfüggvénye alatti terület nemcsak 

a sugárzott teljesítménnyel, de az önfűtés mértékével is arányos. Ez utóbbi pedig, mint már 
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többször hangsúlyoztam, gyorsítja a LED öregedését, növeli a hirtelen meghibásodásának az 

esélyét. 

A túlmelegedés elleni védelem egyik módja lehet a nyitóáram csökkentése; Anthony 

Catalano már 2012-ben olyan rendszerről számolt be, amelyben a nyitóáram szabályozása a 

LED csipek hőmérséklete függvényében történik [92]. Drasztikus túlhevülés esetén a termikus 

visszacsatolás segítségével az élettartam akár nagyságrendileg is növelhető, habár ilyenkor a 

felhasználó számottevő fényáramcsökkenést fog tapasztalni. Kevésbé drasztikus 

túlmelegedések mellett – ahogyan azt Catalano írja – a rendszer beavatkozása az emberi szem 

számára alig érzékelhető. 

Biztonságkritikus rendszerekben a LED-ek túlmelegedés védelme miatti 

visszaszabályozása értelemszerűen nem alkalmazható, és ennek inkább az ellenkezője, vagyis 

a lámpák fényáramának állandó értéken tartása lenne a cél. Az ilyen megoldások nemcsak a 

biztonságot növelik, de a vizuális komfortot is javítják. Egyes lámpagyártók CLO megjelöléssel 

(„Constant Lumen Output”) már forgalmaznak ilyen termékeket, azonban a fényáram állandó 

értéken tartása az üzemidőre, nem pedig a hőmérsékletfüggésre vonatkozik [W13]–[W15]. Az 

eszközélettartamra vonatkozó állandó összfényáramú üzemről bővebben a 3. fejezetben esik 

szó. 

Az „okos”-nak (az angol terminológiában „smart”-nak) nevezett világítótestek kapcsán 

mindenképpen meg kell jegyezni, hogy nincs teljes és zárt definíció arra vonatkozóan, hogy 

mikor illethetünk egy lámpát ilyen jelzővel, és maguk a gyártók is eltérő funkciókat társítanak 

ehhez a fogalomhoz. A kifejezés a következők bármelyikére utalhat: az eszköz egyedi 

azonosítóval rendelkezik és különféle vezetéknélküli adatkommunikációra képes, a LED-ek 

nyitóárama (dimmelése) távolról vezérelhető. Helyadatokat tartalmaz, kamerával és különféle 

szenzorokkal van felszerelve, a gépjármű- vagy a gyalogosforgalmat, a szabad parkolóhelyeket 

figyeli stb. A munkám során elkészített hőmérsékletkompenzáló működéshez olyan világítótest 

vezérlőre van szükség, amely minimális memóriával és/vagy számítási kapacitással 

rendelkezik, vagyis szinte valamennyi „smart”-nak tekintett eszközben megvalósítható. 

Megjegyzendő, hogy a közvilágítás elsődleges célja az ember, a tulajdon és a 

közlekedés biztonságának fenntartása, nem pedig az energiafelhasználás minimalizálása 

[93]; minden fejlesztési irányzatnak elsősorban ezt kell szem előtt tartania! 

2.2 Izo-flux karakterizálás 

A LED-ek hatásfoka és fényhasznosítása a pn átmenetük hőmérsékletétől függ. Ez 

utóbbi meghatározására megbízható mérési eljárások állnak rendelkezésre (lásd az 1.3.5. 

szakaszt), de ezek elvégzése speciális műszereket igénylő, nagy gondosságot és odafigyelést, 

esetleg még speciális előkészítést is igénylő laboratóriumi feladat. Az ezekhez hasonló in-situ 

mérések csak durva elhanyagolásokkal és közelítő becslésekkel építhetők be kereskedelmi 

forgalomba szánt tömegtermékekbe. Ennél sokkal egyszerűbb megoldás például a környező 

levegő, vagy sokkal inkább a világítótest egy rögzített referencia pontjának (pl. a lámpatest ház 

egy adott pontjának) hőmérsékletét mérni, és a LED-ek hőmérsékletfüggő viselkedését ezen 

mérési pont hőmérsékletére vonatkoztatva megadni. Ebben a fejezetben, a továbbiakban 

környezeti hőmérséklet alatt egy LED-es világítótest ilyen referencia pontjának hőmérsékletét 

értem. 
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A következőekben izo-flux karakterisztikának nevezzük azokat az összetartozó 

nyitóáram-környezeti hőmérséklet értékpárokat, amelyek együttesen az adott LED-es 

fényforrás állandó összfényáram vagy sugárzott teljesítmény kimenetét eredményezik. Az 

általános világítástechnikai alkalmazásokban a fényáram a mérvadó, azonban színes LED-ek 

esetén a sugárzott teljesítmény pontosabb, és/vagy mérvadóbb metrika lehet, például 

növényházi világítás esetén. 

2.2.1 A mérési eredmények extrapolálása 

A 1.3. szakaszban ismertetett izotermikus LED mérési eredmények közvetlenül is 

felhasználhatóak az izo-flux karakterisztika meghatározására, amennyiben a jól definiálható 

hűtőfelületre csak egyetlen LED tok kerül felszerelésre (illetve azokban az esetekben, amikor 

az egyes LED csipek között nem lép fel számottevő termikus csatolás és a fő hővezetési útvonal 

egydimenziósnak tekinthető). Ilyen esetben az izotermikus karakterizáció elvégezhető a 

pn átmenet, de akár a környezeti hőmérséklet állandó értéken tartása, illetve a hőmérséklet adott 

tartományban (megfelelő felbontással) való pásztázásával is. E két karakterisztika könnyedén 

átalakítható egymásba, amennyiben a hőellenállás és a disszipált teljesítmény pontos értékei 

ismertek (lásd az (1.10)-es összefüggést). 

Ha a környezeti hőmérséklet – nyitóáram – sugárzott teljesítmény / fényáram hármasok 

már előálltak (vagyis az optikai paraméterek kétváltozós függvényei), akkor regressziós és 

extrapolációs módszerekkel előállítható az állandó összfényáramot biztosító környezeti 

hőmérséklet – nyitóáram függvény. Ilyen izo-flux karakterisztikára mutat példát a 2.1. ábra, 

ahol az 50 °C-on és 350 mA-en vett sugárzott teljesítmény, illetve fényáram értékeket 

tekintettem a 100%-os referenciának, és ehhez képest jelenítettem meg a 80, 60 és 40%-os 

görbéket. Az ábrákon látható szimulációs eredmények egy általam mért Luxeon Z LED minta 

és egy Zhaga szabványnak megfelelő hűtőszerelvénymérésekből előállított kompakt termikus 

modelljének virtuális összeszereléséből származnak [94], [N2]. 

 

2.1. ábra. Az azonos sugárzott teljesítményt, illetve fényáramot eredményező izo-flux görbeseregek, egy Zhaga 

szabványos hűtőtönk és egy Luxeon Z LED együttes szimulációjából (𝑇𝐴 a környezeti hőmérsékletet). 

Az izo-flux karakterisztika közvetlen mérése lehetséges úgy is, ha a környezeti 

hőmérséklet lépésről-lépésre történő változtatása mellett a nyitóáramot mérési időben úgy 

változtatjuk, hogy az a kívánt sugárzott teljesítmény vagy fényáram értéket eredményezze. Az 

ilyen mérési módszerek nem igényelnek speciális mérőműszereket vagy szimulációs 
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eljárásokat és akár teljesen automatizálhatóak is, azonban csak a megadott elrendezésre igazak, 

attól bármilyen eltérés (pl. a mechanikai szerelvény változtatása, más LED típus, de akár 

ugyanazon LED típus egy másik válogatása) esetén a méréseket újra el kell végezni. Egy ilyen 

mérési módszer időszükséglete is elfogadhatatlanul nagy lehet, hiszen minden egyes változtatás 

után meg kell várni, amíg a rendszer ismét termikusan stabil állapotba kerül. A prototípusok 

ilyen jellegű mérését mindez különösen körülményessé és rugalmatlanná teheti, különösen 

akkor, ha a teljeskörű szimulációs munkához egyébként minden bemenő paraméter 

rendelkezésre állna. 

2.2.2 Mérés és szimuláció 

Komplex mechanikai és több hőforrással rendelkező rendszerek (ahol a termikus 

kereszthatások már nem elhanyagolhatóak, pl. nagyteljesítményű közvilágítási világítótestek) 

esetén multi-fizikai szimulációkra lehet szükség a világítótest hőmérsékletfüggő üzemi 

fényáramának feltérképezésére. Kifejezetten ilyen célokra alkalmas az 1.4. szakaszban 

bemutatott áramkör-szimulációs LED modell, amelyet a tanszékünkön sikerrel alkalmaztunk a 

Hungaro Lux Light Kft. által a KÖZLED projekt eredményeképpen kifejlesztett PearlLight 

48G LED-es közvilágítási világítótest [W16] üzemi fényáramának meghatározására [C7].  

A PearlLight 48G világítótest esetében 48 hőforrással kell számolni, ezért a termikus 

kompakt modell egy 48 csomópontot tartalmazó ún. N-port modell volt, amelyen belül minden 

csomópont összeköttetésben van a többivel, vagyis minden LED disszipációja hatással van 

minden másik LED hőmérsékletére is. Ilyen N-port kompakt modellt eredményesen CFD 

szimulációk segítségével kaphatunk (ezzel részletesebben az [C5] és [50] cikk foglalkozik). A 

kapott termikus kompakt modellt a korábban taglalt multi-fizikai LED modellhez 

csatlakoztatva bármely SPICE jellegű környezetben elvégezhető a szimuláció és megkaphatóak 

a világítótestbe beépített LED-ek adott környezeti feltételek mellett érvényes munkaponti 

jellemzői. 

A lámpatest ház termikus kompakt modelljével és a LED-ek multi-fizikai modelljeivel 

végzett világítótest szintű szimuláció futási ideje jellemzően néhány másodperc még 

nagyszámú LED esetén is, de komplex paraméterpásztázás és/vagy nagyfelbontású tranziens 

vizsgálat esetén akár néhány perc hosszúságúra is nyúlhat. Az ilyen jellegű szimulációs 

modellek hatalmas előnye az, hogy segítségükkel egy világítótest számos ún. virtuális 

prototípusa is elkészíthető, amelyekben különböző LED típusokkal „szerelve” szimulációk 

segítségével „kipróbálhatjuk” a világítótestet [95].2 A Delphi4LED konzorcium által javasolt 

teljes munkafolyamatot a 2.2. ábra szemlélteti. 

Ezen munkákat folytatva és alapul véve további szimulációk készítésével 

meghatároztam ugyanezen világítótest típus izo-flux karakterisztikáit. A kapott eredményeket 

terepi és laboratóriumi mérésekkel ellenőriztem. A fejezet további része e mérések részletes 

leírását tartalmazza. 

                                                 
2 E virtuális tesztelés része még pl. a fényeloszlás szimulációja is, amihez a multi-fizikai szimulációk révén nyert 

teljes üzemi fényáram információt ki kell még egészíteni a gyártók által gyakran publikált ún. sugárkészletekkel 

is. Az ilyen jellegű szimulációk azonban nem képezik a kutatási munkám tárgyát. 
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2.2. ábra. A Delphi4LED konzorcium által javasolt, Ipar 4.0 szemléletű teljes munkafolyamat [95]. 

2.3 Az üzemi fényáram meghatározása multi-fizikai LED 

modellel 

2.3.1 A LED-ek karakterizálása 

A Hungaro Lux Light Kft. a rendelkezésünkre bocsátotta a PearlLight 48G világítótest 

egy teljes funkcionalitással rendelkező fizikai példányát, valamint a világítótestben alkalmazott 

LED modulok további két példányát. Modulonként 6 db sorosan kapcsolt Cree XP-G2 típusú 

LED [W17] (2.3. ábra) egy MCPCB hordozóra van forrasztva. A kapott LED minták multi-

fizikai karakterizálását a 1.3. szakaszban leírt eljárással, a JEDEC JESD 51-5x 

szabványcsaládnak megfelelően végeztem el a Mentor Graphics T3Ster termikus tranziens 

teszter [W18] és a TeraLED műszer [W19] együttese segítségével. A LED tok és a hordozó 

fém magvas nyomtatott huzalozású lemez együttes termikus kompakt modellje a mérési 

eredményekből közvetlenül kinyerhető volt. 

A modellparaméterek meghatározására saját félautomata kalkulátort készítettem MS 

Excel környezetben. A modellegyenletek alkalmas implementálása [J1] a mérési eredményekre 

számított R2 hiba figyelembe vételével manuálisan történt meg. Az XP-G2 LED-ek 

modellparamétereinek meghatározása kb. 60 percet vett igénybe. 

A kapott 12 minta közül a hosszú mérési idő (ennél a típusnál kb. 8-12 óra / LED) miatt 

csak 3 LED példány teljes karakterizálását végeztem el. Ennél több minta mérése nem növelte 

volna a szimulációk pontosságát, mert az egyes minták közötti szórás alkalmas modellezésére 

nem állt rendelkezésre elfogadott módszer. (Egy adott LED típus különböző példányai 

paraméterei szórásának lehetséges hatását, illetve figyelembe vételét csak később, a 2016-ban 
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indított Delphi4LED projekt [96], [97], [W20], [N10], [N11] keretén belül vizsgáltuk.) Emiatt 

a három mért mintából a leginkább jellemző működési paraméterekkel rendelkező LED 

méréseiből készítettem el a rendszerszintű szimulációk alapjául szolgáló multi-fizikai LED 

modellt. 

a)     b)  

2.3. ábra. a) A PearlLight 48G világítótest részletes 3D MCAD modellje a LED-ek szerelési pozícióival [C7], és 

b) a világítótestben alkalmazott 3,45 x 3,45 mm2 méretű CREE XP-G2 LED [W17]. 

2.3.2 Az elvégzett szimulációk 

A világítótest rendszer szintű szimulációit a SPICE-kompatibilis ELDO elektro-

termikus áramkör-szimulációs környezetben végeztem el [98]. A szimulációs környezet nem 

rendelkezik grafikus felhasználói felülettel, az áramköri kapcsolásokat alfanumerikusan, ún. 

netlista formájában kell megadni. A netlista tartalmazza az egyes áramköri elemek ún. 

modellkártyáit (az alkatrész típus és értékek) és kapcsolási sémáját (pl. Alkatrész_X 

csatlakozás_1 csatlakozás_2 csatlakozás_3;). A szimulációs paramétereket szintén 

alfanumerikusan kell megadni a szoftver számára, amely a netlistával együttesen adja a kész 

áramköri modellt. Ennek megfelelően a lámpatest ház 48 csomópontos termikus N-kapu 

modelljéhez3 illesztettem a mért XP-G2 LED multi-fizikai modelljének 48 db egyedi példányát 

ahogy azt a 2.4. ábra szemlélteti. Ezt követően állandó áramú, állandósult állapot (DC) 

szimulációkat végeztem. Ezek során a környezeti hőmérséklet értékei –30 °C, –15 °C, 0 °C, 

+15 °C és +30 °C voltak, és valamennyi hőmérsékleti érték mellett a nyitóáramok 

500 mA…750 mA között 25 mA-enként történő pásztázását (angol terminológia szerint 

„sweep”) végeztem el a szimulációs környezet segítségével. 

A szimulációk során beállított környezeti hőmérséklet és nyitóáram értékpárokra 

eredményül kaptam a nyitófeszültség, sugárzott teljesítmény és pn átmenet hőmérséklet 

értékeket a 48 db LED mindegyikére, a világítótestben elfoglalt helyük szerint külön-külön. Az 

üzemi fényáramokat a szimulációs eredményekből és a korábban mérésekből meghatározott 

fényhasznosítás értékekből számítottam. Ennek során a fényhasznosítást a nyitóáram és a 

pn átmenet hőmérséklet kétváltozós függvényeként alkalmaztam, így a szimuláció során kapott 

üzemi paraméterekre minden LED pozíció esetén egyedileg határoztam meg az üzemi 

fényhasznosítás, és így a fényáram értékét. 

                                                 
3 Hőellenállásokból álló hálózati modelljéhez, lásd [C5]. 
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2.4. ábra. A 2.3a. ábra szerinti LED-es közvilágítási világítótest elektromos hálózati modellje. Az elektromos 

modellen a LED modellek termikus kapcsait is jelöltük – a LED-ek ezeken keresztül csatlakoznak a lámpatest 

ház (mint "szubsztrát") termikus N-kapu modelljéhez [C5]. 

2.3.3 A szimulációk eredményei 

Az elvégzett szimulációk eredményeit a környezeti hőmérséklet és a nyitóáram értékek 

szerint kétdimenziós mátrixba rendeztem és alkalmas interpolációs megoldást kerestem a 

diszkrét értékekre elvégzett szimulációs eredmények folytonos függvénnyé alakítására. A 

világítótest összfényáramát először a nyitóáram szerint közelítettem egy másodfokú 

polinommal, majd az így kapott együtthatókat a hőmérséklet szerint közelítettem újabb 

másodfokú függvénnyel, azaz: 

Φ𝑉(𝐼𝐹)|𝑇𝐴=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
= 𝐼𝐹

2 ∙ 𝑎 + 𝐼𝐹 ∙ 𝑏 + 𝑐 (2.1) 

Φ𝑉(𝐼𝐹 , 𝑇𝐽) = 𝐼𝐹
2 ∙ [𝑎2 ∙ 𝑇𝐴

2 + 𝑎1 ∙ 𝑇𝐴 + 𝑎0] + 𝐼𝐹 ∙ [𝑏2 ∙ 𝑇𝐴
2 + 𝑏1 ∙ 𝑇𝐴 + 𝑏0]

+ [𝑐2 ∙ 𝑇𝐴
2 + 𝑐1 ∙ 𝑇𝐴 + 𝑐0] 

(2.2) 

ahol 𝐼𝐹 a nyitóáram,  𝑇𝐴 a környezeti hőmérséklet,  𝑎𝑖 𝑏𝑖 𝑐𝑖 pedig illesztési paraméterek. A 

fényáram szimulációs eredményeinek ilyen módon történő közelítése 0,54 lm alatti hibát 

eredményezett, ami arányosan tekintve kevesebb, mint a szimulált eredmények 40 ppm értéke. 

A felvett elektromos teljesítményre hasonló módon egy lineáris interpolációs formulát 

alkalmaztam: 

𝑃𝑒𝑙(𝐼𝐹)|𝑇𝐴=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
= 𝐼𝐹 ∙ 𝑑 + 𝑒 (2.3) 

𝑃𝑒𝑙(𝐼𝐹 , 𝑇𝐽) = 𝐼𝐹 ∙ [𝑑1 ∙ 𝑇𝐴 + 𝑑0] + [𝑒1 ∙ 𝑇𝐴 + 𝑒0] (2.4) 

ahol 𝑑𝑖 és 𝑒𝑖 illesztési paraméterek. A felvett elektromos teljesítmény szimulációs 

eredményeinek ilyen módon történő közelítése 0,5 W alatti hibát eredményezett, ami arányosan 

tekintve kevesebb, mint a szimulált eredmények 0,5%-a. A felvett teljesítmény megjelenítése 

csak tájékoztató jellegű, az izo-flux vezérlési séma meghatározásában nincs szerepe, emiatt 

elfogadtam a 0,5%-os legnagyobb hibát eredményező lineáris modellt. 
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Ezt követően, az izo-flux séma előállításához rögzítenem kellett egy referencia-

fényáramot, környezeti hőmérséklet referencia értékét, vagyis azt a legmagasabb várható 

értéket, amelyre a vezérlési sémát tervezem. A gyártói adatlap szerint a világítótest három 

különböző fényáram értékkel kerül forgalomba, ezek: 7.780 lm, 10.200 lm és 13.500 lm. A 

gyártótól kapott példány nyitóárama 627 mA volt, amely mellett a világítótest szimulációs 

modellje 13.400 lm körüli fényáramot eredményezett (21 °C környezeti hőmérsékleten). A 

összfényáram célértékét emiatt 13.500 lm-ben határoztam meg. A referencia hőmérsékletet 

27,9 °C-nak választottam (ennek magyarázatát lásd a 2.3.4. szakaszban). 

A referenciaértékek meghatározása után a másodfokú egyenlet megoldó képlete 

segítségével a (2.2) egyenletet már átrendezhetjük a nyitórámra, 𝐼𝐹-re. Ezt elvégezve, a 

környezeti hőmérséklet 𝑇𝐴 értékén kívül már minden tag ismert, vagyis előállt a keresett 

egyváltozós függvény, amely bármely hőmérsékletre megadja azt az 𝐼𝐹 értéket, amely mellett 

a világítótest fényárama a kívánt 13.500 lm fényáramot biztosítja. A szimulációk eredményéül 

kapott karakterisztikasereg és a hőmérsékletváltozásokat kompenzáló vezérlési séma a 2.5. 

ábrán látható. 

 

2.5. ábra. A PearlLight 48G világítótest összfényáramának és felvett elektromos teljesítményének szimulált és 

interpolált karakterisztikái a környezeti hőmérséklet és a nyitóáram függvényében. Az ábrákon az állandó 

összfényáramot biztosító, ún. izo-flux tartomány külön jelölve van. 

2.3.4 Esettanulmány: hőmérséklet kompenzált fényáramszabályozás 

magyarországi klimatikus viszonyokra 

Az új vezérlési sémával elérhető előnyöket archív meteorológiai adatok segítségével 

vizsgáltam meg. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) weboldalán [W21] öt 

magyarországi nagyváros mérési adatai is szabadon hozzáférhetőek, egészen 1901-ig 

visszamenően. Az esettanulmány elkészítéséhez a Szombathelyen 2001 január 1. és 2010 

december 31. között mért adatokat használtam fel. A hosszú távú napi adatok között a napi 

középhőmérsékletek, a napi maximumhőmérsékletek és a napi minimumhőmérsékletek mért 

értékei szerepelnek, amelyek közül nem a minimum, hanem a középhőmérsékletekkel 

számoltam. A referenciának tekintett várható legmelegebb hőmérsékletnek a Magyarországon 

rögzített legmagasabb napi minimum hőmérsékletet választottam, amely 27,9 °C volt (Pécs-

Árpádtető, 2007. július 20.). A számítások során figyelembe vettem az éjszakák hosszának napi 

szintű változását is; a polgári szürkületeket tekintve az éjszakák hosszának szélső értékei a téli 

és nyári napfordulókon 14,4 óra és 6,7 óra. Mindezek segítségével egy óvatos alsó becslést 

adtam az adaptív működést illetően. 
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2.6. ábra. Archív meteorológiai adatok alapján végzett esettanulmány a konstans nyitóáramú, és a konstans 

fényáramot biztosító világítótestek esetén; a világítótest összfényárama és felvett elektromos teljesítménye. 

Az archív meteorológiai adatok alapján a vizsgálat első két évre vonatkozó fényáram és 

felvett elektromos teljesítmény értékeket a 2.6. ábra szemlélteti. Az állandó nyitóáramú 

vezérlés esetén a világítótest éves fényáram-változása 585… 785 lm közöttinek adódott. A 

teljes évtized során mért legmagasabb és legalacsonyabb hőmérsékletek különbsége 44,5 °C 

volt, amely a világítótest fényáramában egy 850 lm-es, a nominális értékhez képest pedig 6,3%-

os eltérést jelent. 

A vizsgált 10 éves időtartam alatt a világítótestek energiafelhasználásának 3,56%-a 

lenne megtakarítható a javasolt vezérlési eljárás segítségével, azonban ez az érték 

meghatározóan függ a referencia hőmérséklet értékétől. Fontos azonban megjegyezni, hogy az 

„okosítás” megvalósítása csak akkor valóban gazdaságos, ha az általa igényelt többletenergia 

nem lépi túl ezt a 3,56%-ot (hiszen a távközlésre és adatfeldolgozásra fordított energia 100%-

ban hővé alakul). 

 

2.7. ábra. A PearlLight 48G világítótest energia-megtakarítási potenciálja a 𝑇𝐴 környezeti hőmérséklet 

függvényében, a magyarországi éghajlati viszonyok mellett. 

Minél magasabb várható hőmérsékletre tervezzük a világítótest szükséges fényáramát, 

a megtakarítási potenciál annál nagyobb. A Magyarországon mért abszolút maximum 

hőmérséklet 41,9 °C (Kiskunhalas, 2007. július 20.) nem életszerű a lámpák felkapcsoláskori 

környezeti hőmérsékletének, de a mért legmagasabb napi középhőmérséklet, 33,3 °C 



2. fejezet: A hőmérsékletfüggés kompenzálása multi-fizikai LED modellel 44 

(Dunaújváros, 2007. július 20.) akár reális tervezési referencia érték lehet. A Szombathelyen 

mért napi középhőmérsékletek alapján, a sötétnek deklarált órák hosszát is figyelembe véve a 

2.7. ábra szemlélteti a Magyarországon lehetséges energia megtakarítás arányát, a környezeti 

hőmérséklet függvényében. Fontos megjegyezni, hogy a hidegebb északi, a sokkal melegebb 

déli, vagy akár a sokkal nagyobb napi hőingadozású közel-keleti országokban a megtakarítás 

mértéke és jellege ettől akár jelentős mértékben is eltérhet. 

2.3.5 A szimulációs eredmények verifikációja terepi mérésekkel 

A PearlLight 48G világítótest fizikai példányának mérése és az állandó összfényáramot 

biztosító izo-flux vezérlési séma tesztelése nem volt nyilvánvaló feladat, főleg a geometriai 

méretek és az elvégzendő mérések jellege miatt. 

Az ilyen méretű világítótestek fénykibocsátási jellemzői (a teljes sugárzott teljesítmény 

és összfényáram) alkalmas módon gonioradiométer és/vagy goniofotométer segítségével 

mérhetők. A tanszéki laboratóriumban azonban ilyen berendezések nem állnak 

rendelkezésünkre, illetve goniométerek esetében a környezeti hőmérséklet jellemzően 

egyébként sem szabályozható megfelelően széles tartományban. Mindezek miatt a mérésekhez 

két kevésbé pontos, alternatív megoldást választottam. Mindkét esetben feltételeztem, hogy a 

világítótest sugárzásának térbeli teljesítményeloszlása nem változik a hőmérséklet 

függvényében, vagyis hogy az adott szögben és a teljes térbe sugárzott fénymennyiség aránya 

minden hőmérsékleten állandó. Ezen feltételezés mellett a teljes sugárzott teljesítmény és/vagy 

az összfényáram hőmérséklettől való relatív függése mérhetővé válik akár megvilágítás- vagy 

besugárzásmérő műszerek segítségével is – márpedig a vizsgálat szempontjából a relatív és nem 

a pontos abszolút érték meghatározása volt a cél. Annak további feltételezésével, hogy a LED-

ek spektrális teljesítményeloszlása nem változik jelentősen a hőmérséklet függvényében (más 

szóval: Κ, a sugárforrás fényhasznosítása a mérések során állandónak tekinthető), a 

megvilágítás- és a besugárzásmérések eredményei arányosak egymással. 

A világítótestet klímakamrába helyezve lehetővé válik a környezeti hőmérséklet pontos 

szabályozása, illetve a világítótest alatti megvilágítás- és a besugárzásmérések is elvégezhetők. 

Viszont a klímakamrák jellemző méretei miatt a világítótest hűlése messze eltér a szabad térben, 

szélcsendben tapasztalható természetes konvekciótól; a légkeverő ventilátorok kikapcsolt 

állapota mellett a kamra mérete túl szűk a szabad légáramlás kialakulásához, de ilyenkor a 

kamra belső levegőhőmérséklete is meglehetősen inhomogén. A ventilátorok bármilyen 

fordulatszámon történő üzemeltetése pedig kényszerkonvekciót okoz, amely ilyen kis 

kamraméret mellett szintén nem felel meg a valós üzemi környezetnek. Ezért úgy döntöttem, 

hogy – a 2017-es, kifejezetten hideg januári időjárást is kihasználva – a világítótest elsődleges 

méréseit a laboratóriumon kívül végzem el. 

A világítótest in-situ terepi méréseit két helyszínen végeztem. Az egyik a BME 

Elektronikus Eszközök Tanszékének egy légkondicionált, elsötétített helyisége volt, 34,2 °C és 

14,2 °C környezeti hőmérsékletek között (2.8. ábra bal oldalt). A másik helyszín egy zavaró 

fényforrásoktól mentes, szélvédett, minden oldalról zárható garázs volt a Pest megyei Pilis 

hegységben, 14,8 °C és -11,3 °C környezeti hőmérsékletek között (2.8. ábra jobb oldalt).  

A mérési összeállítás (a használt műszerek és a geometriai elrendezés) a két helyszín 

esetében megegyező volt. A világítótest 145 cm-rel a padlószint felett szabadon függött, ehhez 

képest fix távolságban foglalt helyet a mérésekhez használt két piranométer: egy Delta OHM 

LP Pyra 03 [W22] és egy LP RAD 03 BL AC [W23], amelyek fénymérő felülete 32 cm-rel a 

világítótest alja alatt helyezkedett el. Mindkét esetben azzal az életszerű feltételezéssel éltem, 
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hogy a mérés geometriai elrendezésének állandósága mellett a mérésre használt helyiségek 

tárgyairól származó reflexió nem befolyásolta a megvilágítás, illetve a besugárzás mért relatív 

megváltozását. Ezzel együtt, a két helyszín környezeti reflexiójának különbsége az 

integrálógömbben használatos önabszorpciós mérések elvéhez hasonló módon lett figyelembe 

véve: a két helyszínt környező falakról visszavert fénymennyiségek aránya azonos 

hőmérsékleten végzett összehasonlító mérések segítségével meghatározható volt. 

    

2.8. ábra. A PearlLight 48G világítótest terepi mérési összeállítása a BME EET légkondícionált, sötét szobájában 

(balra) és a zavaró fényektől mentes, csobánkai garázsban (jobbra). 

A feszültség- és áramméréseket egy DeltaOhm DO9847 hordozható többfunkciós 

adatgyűjtő készülékkel [W24], egy Fluke 87V ipari multiméterrel [W25] és egy Agilent 

34410A hat és fél számjegyű digitális multiméterrel [W26] végeztem el. A környezeti 

hőmérsékletet és a világítótest hőmérsékletét egy Omega HH806AU digitális hőmérő [W27] 

segítségével rögzítettem; az egyik K-típusú hőelem-érzékelő szabadon lógott a levegőben, míg 

a másikat a világítótest tömbi anyagába köszörült kis árokba rögzítettem hővezető paszta 

kíséretében. A világítótest hőmérséklet-eloszlásának mérése már korábban megtörtént a 

laboratóriumunkban egy Flir P65 IR kamera segítségével a [50] számú irodalomban leírtak 

szerint. 

A referencia környezeti hőmérsékletet 23,5 °C-ra választottam, mivel ez az érték a 

laboratóriumban is stabilan reprodukálható. A világítótest a termikusan stabil állapotot 

20 percen belül biztonsággal elérte, ezt az időt a mérések során mindig kivártam. A beépített 

LED meghajtó modul által biztosított nyitóáram érték 23,5 °C környezeti hőmérsékleten 

623,5 mA volt. Ezt az értéket a mérések során folyamatosan figyeltem és a LED meghajtó 

megfelelő bemeneteire kötött potenciométer segítségével folyamatosan utána állítottam, ezzel 

korrigálva a LED meghajtó kismértékű hőmérsékletfüggését. Az okos vezérlésnek megfelelő 
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nyitóáram értéket szintén a LED meghajtó figyelőáramköréhez csatlakoztatott potenciométer 

segítségével állítottam be. A meghajtó modult a mérések megkezdése előtt kiszereltem a 

világítótestből, hogy a LED-ek és a meghajtó által disszipált hőmennyiséget különválasszam. 

Mindkét helyszínen két különböző mérési sorozat készült: egy a 623,5 mA-es állandó 

nyitóáram értéken, egy másik pedig, az állandó összfényáramot elvben biztosító vezérlés 

nyitóáram értékei mellett, amelyeket a szimulációk eredményeiből származtattam. 

A terepi mérések elsődleges célja a világítótest valós viselkedésének a szimulációkkal 

végzett becslésekkel való összehasonlítása volt. A 45 °C-os teljes környezeti hőmérsékleti 

tartományban az állandó nyitóáramú vezérlés mellett a szimulációk legnagyobb hibája -1,8 °C, 

míg az átlagos hiba -0,5 °C volt. Az állandó összfényáramot biztosító okos vezérlés mellett a 

szimulációk legnagyobb hibája -2,9 °C, míg az átlagos hiba -0,1 °C volt. A használt Omega 

hőmérő K-típusú hőelemmel mért értékének pontossága a műszer adatai alapján ±0,7 °C, de a 

mérési elrendezésből fakadó bizonytalanságok ennél akár nagyobbak is lehettek a mérések 

során. A mérésekből és szimulációkból kapott eredményeket a 2.9. ábra hasonlítja össze. 

 

2.9. ábra. A világítótest hőmérsékletének terepi mérési eredményei, állandó nyitóáramú és az állandó 

összfényáramot biztosító okos vezérlés esetén, a környezeti hőmérséklet függvényében. 

 

2.10. ábra. A világítótest relatív sugárzott teljesítményének terepi mérési eredményei 23,5 °C környezeti 

hőmérsékletre normálva, állandó nyitóáramú és az állandó összfényáramot biztosító okos vezérlés esetén. 

A mért besugárzás értékekből levontam a lekapcsolt lámpa mellett mért sötét értékeket, 

ezután 23,5 °C-ra normáltam az eredményeket, figyelembe véve a két helyszín környezeti 

reflexióinak arányát is. Az így kapott relatív sugárzott teljesítmény értékek jó egyezést 
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mutatnak a szimulációk eredményeivel mind hideg, mind pedig a meleg hőmérsékleti 

tartományokban, az állandó nyitóáramú és az izoflux vezérlési séma esetében egyaránt. A 

szimulált és mért relatív sugárzott teljesítmény értékeket a 2.10. ábra szemlélteti a környezeti 

hőmérséklet függvényében. Vegyük észre, hogy az ábrán az állandó fénykibocsátást biztosító 

adatsor nem esik egy egyenesbe, hanem enyhén fölfelé görbül. Ennek az az oka, hogy a 

vezérlési séma meghatározásakor a fényáram állandó értéken tartása volt a cél, vagyis a 

várakozásokkal ellentétben nem teljesül maradéktalanul, hogy a sugárforrás fényhasznosítása a 

vizsgált hőmérsékleti tartományban állandó lenne. Ez azonban nem rontja a mért és szimulált 

eredmények összehasonlíthatóságát. 

 

2.11. ábra. A világítótest felvett elektromos teljesítményének állandó nyitóáramú és az állandó összfényáramot 

biztosító okos vezérlés esetén. 

A világítótest 48 LED-je sorosan kapcsolt, vagyis a teljes lánc feszültségértéke 

megközelítőleg 150 V. Ennek köszönhetően az egyes LED-ek szimulációs nyitófeszültség hibái 

összeadódnak. A 23,5 °C-os referencia hőmérsékleten a teljes nyitófeszültség hiba 1,141 V 

értékű, míg a nyitófeszültség hőmérsékletfüggésének eltérése a mérésektől –0,010 V/K 

értékűre adódott. Az egyedi LED-ekre vetítve ez 0,024 V nyitófeszültség és -0,20 mV/K 

érzékenység hibát jelent. A szobahőmérsékletre szimulált nyitófeszültségek 2,738… 2,742 V 

között alakultak (az eltérés a világítótesten belüli 2,7 °C csiphőmérséklet különbségeknek 

köszönhető), vagyis a hiba 1% alatti. A hőmérsékletérzékenységek tekintetében a 

szobahőmérsékletre és 623,5 mA nyitóáramra – a mérések alapján – szimulált 

érték -2,16 mV/K, amelynek hibája tehát 10% alatti. Ez az érték adódhat a LED-ek közötti 

szórásokból is; a másik két mért LED esetében a hőmérsékletérzékenység -2,26 mV/K 

és -2,35 mV/K értékűre adódott. 

A világítótest két üzemmódjának teljesítményfelvétele a 2.11. ábrán látható. Az abszolút 

szimulációs hiba a korrigálatlan nyitófeszültség értékek miatt 1% körüli (az ábrán szürke 

görbékkel jelölve), a hőmérséklet változásának hatását azonban a modell ekkor is jól követi. 

2.3.6 A szimulációs eredmények verifikációja laboratóriumi mérésekkel 

A terepi mérések elsődleges célja a világítótest szabad konvekciós hűlési képességének 

összehasonlítása volt a szimulált eredményekkel. A széles hőmérsékleti tartomány eléréséhez 

azonban két különböző helyszínre volt szükség a mérések elvégzéséhez, amelyben nagy 

szerepet játszott a szerencsés módon, különösen hideg 2017. évi januári időjárás. A terepi 

mérések elvégzése után a világítótest mérését egy WEISS WK 340/70 típusú klímakamrában 
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[W28] is elvégeztük, ahol a hőmérséklet változtatása során a mérési összeállítás zavartalan és 

érintetlen maradt, ennek segítségével pedig következetes optikai mérések végezhetőek a 

hőmérsékletfüggő működést illetően. 

 

2.12. ábra. Az EU H2020 EuroCPS projekthez készített IoT alapú világítótest prototípusok már rendelkeznek a 

hőmérséklet hatásait kompenzáló funkcióval is. 

 

2.13. ábra. A PearlLight 24G világítótest klímakamrás mérésének összeállítása. 

A klímakamrás méréseket a világítótest már egy IoT („Internet of Things”, vagyis 

eszközök közötti hálózat) alapú, fejlett öndiagnosztikai és kommunikációs képességekkel bíró 

példányán [99] végeztük el. Az EU H2020 EuroCPS projekt SmartSSL nevű ún. ipari kísérlete 

keretében elkészült világítótest prototípusában (2.12. ábra) már automatizált módon került 

megvalósításra a fejezetben tárgyalt állandó összfényáramot biztosító megoldás, amely az 

imént ismertetett vezérlési sémát használta. Megjegyzendő, hogy ebben a kísérletben a 
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világítótest már nem a korábban tárgyalt 48 LED-et tartalmazó 48G, hanem a 24 LED-el szerelt 

PearlLight 24G, a világítótest család második legkisebb tagja volt, amely a világítótest és a 

klímakamra méreteinek szempontjából is szerencsésebb összeállítást adott. A mérési 

összeállítást a 2.13. ábra szemlélteti. 

Az állandó összfényáramot biztosító nyitóáram függvényt ez esetben a világítótest egy 

adott pontjának hőmérséklete alapján határoztam meg, majd az így kapott összefüggést 

táblázatos formában (angol terminológiában LUT, vagyis „Look-up-Table”) adtuk meg az 

alkalmazott vezérlőrendszer hőmérsékletszenzora és a digitálisan programozott LED meghajtó 

áramkör kvantált nyitóárama felbontásának megfelelően. A kommunikációs- és 

vezérlőrendszer, illetve a LED meghajtó áramkör a fényszigetelt klímakamrán kívül kapott 

helyet. A koszinusz korrektorral ellátott optikai szál és a K-típusú hőmérő szenzorok a kamra 

kemény szivaccsal zárható mérőportjain keresztül jutottak el a bent helyet foglaló 

világítótesthez. A relatív spektrális teljesítményeloszlást egy Ocean Optics 2000+ spektrométer 

[W29] segítségével mértük. 

 

2.14. ábra. A világítótest fényáramának laboratóriumi, klímakamrában végzett mérési eredményei 25°C-ra 

normálva, állandó nyitóáramú és az okos vezérlés esetén. 

 

2.15. ábra. A LED meghajtó által biztosított és a modell alapján számolt nyitóáram összehasonlítása, illetve a 

fényáram relatív hibája az állandó értékhez képest. 

A terepi mérések mindkét mérési sorához hasonló méréseket végeztük el a 

klímakamrában is, -30 °C és +60 °C közötti kamrahőmérsékletek mellett. A mért spektrális 

teljesítmény-eloszlásokból meghatároztam a világítótest fényáramának relatív megváltozását a 
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környezeti hőmérséklet függvényében, 25 °C környezeti hőmérsékletre normálva (2.14. ábra). 

A fényáram állandó értéken tartása 1,9% alatti hibával történt meg, amelynek valószínűsíthető 

oka az, hogy a LED meghajtó által biztosított nyitóáram értéke erősen kvantált és „lépcsőzetes” 

(2.15. ábra). 

Az okos világítótestben megvalósított hőmérsékletkompenzálást a BME Innovációs 

Nap keretei között is bemutattuk [W30], [W31]. Az eseményen a világítótest egy „okosított” 

és egy hőmérsékletkompenzálást nem tartalmazó példányát állítottuk ki; a különbséget az 

érdeklődők a világítótestek alatt elhelyezett megvilágításmérő műszerek segítségével láthatták, 

miközben a világítótesteket hőlégfúvóval, illetve gázégővel melegítettük (2.16. ábra). 

 

2.16. ábra. A hőmérsékletváltozást kompenzáló állandó összfényáramú üzem gázégős demonstrációja a BME 

Innovációs Napon; a módszer működését a lámpák alá azonos geometriával elhelyezett megvilágításmérők 

bizonyították. 

I. Tézis 

Új, multi-fizikai módszert dolgoztam ki LED-es világítótestek állandó összfényáramú 

vezérlési sémájának meghatározására. Archív meteorológiai adatok alapján szimulációk 

segítségével vizsgáltam a vezérlési séma előnyeit az üzemi fényáram és a villamos fogyasztás 

tekintetében. A vezérlési séma működését egy valós közvilágítási világítótest terepi és 

laboratóriumi méréseivel igazoltam. 

Az eljárás a LED modellek és a lámpatest ház kompakt termikus modellje ismeretében 

bármely világítótest esetén alkalmazható. Már meglévő világítótestek esetén a módszer lehetővé 

teszi a villamos fogyasztás előrejelzését, vagyis menetrendezhetőségét. 

 

Kapcsolódó publikációk: [J1], [J2], [B1], [C1], [C2], [C3], [C4] 
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3. fejezet  

Állandó összfényáramú üzem az LM-80 

értelemben tekintett öregedés figyelembe-

vételével 

3.1 Bevezetés 

3.1.1 Állandó összfényáramú működést biztosító megoldások 

Az eszközöregedést kompenzáló vezérlési séma napjainkban már számos 

fényforrásgyártó kínálatában megtalálható. A CLO („Constant Light Output” vagy „Constant 

Lumous flux Output”) megvalósítását illetően a gyártók jellemzően elég szűkszavú leírást 

adnak, ezek alapján tipikusan a LED-ek LM-80-as mérési eredményeit alapul véve határozzák 

meg azt az eltelt üzemidőtől függő nyitóáram sémát, amely szerint a LED meghajtó áramkört 

előre programozzák [W13]–[W15], [W32]–[W37]. 

 

3.1. ábra. Gyártói bemutató ábra: a CLO séma fényáramának és felvett teljesítményének összehasonlítása az 

állandó nyitóáramú működéssel [W35]. 

A módszer segítségével minden esetben jelentős mennyiségű villamos energia 

takarítható meg, anélkül, hogy a telepített világítótest kezdeti fényáramát túl kellene tervezni, 

vagy, hogy az öregedett világítótest fényárama már elégtelen megvilágításhoz vezethetne (3.1. 

ábra). Látszólag viszont gyártóspecifikus az, hogy a LED-ek nyitóáramát az üzemidő 

függvényében milyen módon növelik. A legegyszerűbb esett a lineáris modell alkalmazása (a 

gyártói leírása alapján [W36]), ennél viszont sokkal precízebb megoldások is léteznek. A 

Philips (ma már Signify) CLO megoldása egyedileg testreszabott, mely a számítások során 

figyelembe veszi a használt LED meghajtó áramkör és a LED-ek típusát, az alkalmazott 
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nyitóáram értékét és a világítótest hűtési képességeit, sőt, az eszköz öregedéséből fakadó 

világítótest hőmérsékletnövekedést is. A gyártó LED meghajtó moduljai a CLO működésen 

felül számos fényáramszabályozási funkciót is biztosítanak, ezeket együttesen, a telepítést 

megelőzően lehet felprogramozni. A korábbi verzióknál a nyitóáram értékét lépcsőzetesen 

lehetett állítani (pl. 2%-os lépcsőkben, minden eltelt 5.000 üzemóra után [W15]), az új 

változatokban viszont a diszkrét időlépések között a modul folyamatosan növeli a nyitóáram 

értékét (lásd részletesebben a [W38] számú internetes forrásban). A világítótest órákban 

kifejezett élettartamát a gyártó már a telepítéskor meghatározza, amely során fő szempont lehet 

például az öregedéséből fakadó túlmelegedés megakadályozása, vagy a LED-ek megengedett 

maximális nyitóáram értékének elérése. A tervezett élettartam leteltét a világítótest – 

beállítástól függően – a felkapcsolást követően rövid ideig tartó villogással jelezheti. 

Az LM-80 mérési eredményeken felül a teljes világítótest együttes öregedése alapján is 

meghatározható a szükséges nyitóáram-növelési séma, erre nyújtanak megoldást például a 1.6. 

szakaszban tárgyalt LM-84-14 és TM-28-24, illetve az IEC/PAS 62722 jelzésű szabványok. Az 

optikai elemek áteresztő és fényvisszaverő képességének romlása – bizonyos pontossággal – 

akár valós iőben is mérhető [W39]. 

Itt szeretném megjegyezni, hogy a LED világítótest élettartama során a kimeneti 

összfényáram nem csak a fényforrás kimeneti összfényáramának változásától, hanem más 

komponensek paramétereinek változásától (pl. lencse és világítótest lezárás áteresztő 

képessége) is függ. Ezek a paraméter változások nagyban függenek a felhasznált anyagok 

minőségétől és az üzemi körülményektől (pl. UV sugárzás, hőmérséklet, páratartalom, levegő 

sótartalma stb.), mértékük akár meg is haladhatja a LED-ek kimeneti összfényáramának 

változását, a világítótestek tervezésekot tehát ezeket a változásokat is mindenképpen 

figyelembe kell venni. Ezek vizsgálata azonban túlmutat a dolgozatom témáján; munkám a 

fényforrás szemszögéből tekintett állandó összfényáram megvalósítására korlátozódik. 

3.1.2 A TM-21-11 által használt LED modell 

A TM-21-11 műszaki leírás a legkisebb négyzetek alapján végzett exponenciális 

görbeillesztési módszert alkalmaz a mért adatok időbeli extrapolálására, és az Arrhenius-

egyenletet a három különböző hőmérséklet közötti interpolálására. Az e technikák mögött 

húzódó megfontolás jól ismert a kémiában. A következő részben a reakciókinetika néhány 

alapfogalmának segítségével analitikus leírást adok a LED-ek fényáram-degradációs 

modelljéről. 

A szilárd fázisban lezajló folyamatok általában sokkal lassabban mennek végbe, mint 

folyadék-, vagy gázhalmazállapotban, emiatt ezen reakciók mechanizmusa bonyolultabb 

vizsgálati módszereket kíván és ezek pontos menete egyelőre kevésbé is ismert. A kiindulási és 

a keletkező anyagok fázisa tekintetében megkülönböztetünk homogén és heterogén reakciókat; 

homogén anyagrendszerekben mind a kiindulási és a keletkező anyagok fázisa megegyezik. 

Heterogén folyamatok során a kiindulási és a keletkező anyagok bármelyike eltérő fázisban 

van, mint a többi [100]. 

A szilárd fázisban végbemenő homogén folyamatok közé tartoznak pl. az üvegek és 

műanyagok öregedési folyamatai és hőmérséklet hatására bekövetkező változásai és 

átkristályosodási folyamatai, valamint a fémek és ötvözetek hőkezelése közben és után 

létrejövő átalakulások stb. [100]. 

A heterogén reakciók közé tartoznak pl. a különféle kristályosodási folyamatok, a 

fémelektródok és elektrolitoldatok közötti elektrolitikus és galvánfolyamatok, a szilárd 
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felületeken létrejövő abszorpcióval kapcsolatos elektrokinetikai jelenségek, a fémek felületi 

oxidációja, az egymással érintkező szilárd fázisok határfelületén végbemenő kémiai reakciók 

stb. [100]. 

A kémiából ismeretes, hogy reakciósebesség alatt az időegység alatt átalakuló 

anyagmennyiséget, avagy az időegység alatt bekövetkező, mérhető koncentrációváltozást 

értjük [101], például: 

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑖ó𝑠𝑒𝑏𝑒𝑠𝑠é𝑔 = −
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑘 ∙ 𝑥 (3.1) 

ahol 𝑥 a változó koncentráció, 𝑡 az eltelt idő és 𝑘 a reakció sebességi együtthatója. A (3.1) 

kifejezés az úgynevezett elsőrendű reakciósebességi egyenlet. Egy reakció kinetikus rendje 

megegyezik a kinetikus egyenletek jobb oldalán szereplő reaktánsok koncentrációjához tartozó 

(változó koncentrációjú tagok) hatványkitevők összegével. Az elsőrendű reakció sebessége 

tehát egyenesen arányos a reakcióban résztvevő komponens koncentrációjával.. 

A (3.1) szétválasztható differenciálegyenlet megoldásához először át kell rendezni a 

kifejezést, majd integrálni kell az egyenlet mindkét oldalát: 

∫
1

𝑥

𝑥

𝑥0

𝑑𝑥 = − ∫ 𝑘

𝑡

𝑡0

𝑑𝑡 (3.2) 

ahol x0 a kezdeti koncentráció, t0 pedig a kezdeti időpillanat. A határozott integrálás elvégzése 

után, 𝑡0 = 0 𝑠 határfeltételt választva, valamint a logaritmus azonosságait felhasználva 

megkapjuk a (3.1) sebességi egyenlet integrált alakját: 

𝑥

𝑥0
= 𝑒𝑥𝑝(−𝑘 ∙ 𝑡) (3.3) 

A LED tokon belül végbemenő öregedési folyamatok közvetett, vagy közvetlen módon 

befolyásolják az eszköz összfényáramát: pl. olyan kötések jönnek létre egy polimer lencsében, 

amelyek elnyelik a fényt, vagy pl. a fénypor degradációja miatt csökken a lumineszcenciáért 

felelős molekulák koncentrációja, ebből következően csökken a kibocsátott fényáram. Ha 

feltételezzük, hogy a fénykeltésben kulcsszerepet játszó folyamatok együttesen egy elsőrendű 

reakcióval jellemezhetők, akkor ha a fenti öregedési folyamat változó paramétereként az 

összfényáramot tekintjük, ahol x0 a mérésekre illesztett görbe értéke a 𝑡0 = 0𝑠 kezdeti 

időpillanatban, x pedig a t időpillanatban vett összfényáram érték, akkor visszakapjuk a TM-

21-11 dokumentumban szereplő összfényáramtartást leíró exponenciális karakterisztikát: 

Φ(𝑡) = β ∙ 𝑒𝑥𝑝(−α ∙ 𝑡) (3.4) 

ahol Φ a normált fénykibocsátás értéke a 𝑡 időpontban, α és β pedig illesztési paraméterek; β 

értéke egyenlő a mérésekre illesztett görbe nulla órás értékével, vagyis 𝑥0-val, α pedig a 𝑘 

reakciósebességi együtthatónak felel meg. 

A végbemenő reakciók során szükséges, hogy a résztvevő anyagok aktivált állapotban 

legyenek, azaz energiájuk bizonyos meghatározott értékkel nagyobb legyen egy meghatározott 

hőmérsékletnek megfelelő átlagértéknél. Ezt az energiatöbbletet nevezzük aktiválási 

energiának. 

Az Arrhenius-egyenlet a reakciósebességi együttható hőmérséklettől való függését írja 

le: 
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𝑘 = 𝐴 ∙ 𝑒𝑥𝑝 [
−𝐸𝑎

𝑘𝐵 ∙ 𝑇
] (3.5) 

ahol 𝐸𝑎 az aktiválási energia, 𝑘𝐵 a Boltzmann-állandó, 𝑇 az abszolút hőmérséklet,  𝐴 pedig az 

ún. preexponenciális tényező, vagy akciókonstans (szokás még frekvenciafaktornak is nevezni, 

mert elsőrendű folyamatok esetén a mértékegysége 1/s). A TM-21-11-es eljárás során 𝐸𝑎 és  𝐴 

értéke a különböző hőmérsékleteken végzett öregítések adatsoraiból határozható meg. 

Magasabb hőmérsékleteken végzett, gyorsított élettartam vizsgálatok esetén a reakciósebességi 

együttható szorzótagjaként megjelenő 𝐹 gyorsítási faktor szintén az Arrhenius-egyenletből 

kiindulva határozható meg [53]: 

𝐹 = 𝑒𝑥𝑝 [(
−𝐸𝑎

𝑘𝐵 ∙ 𝑇
) ∙ (

1

𝑇2
−

1

𝑇1
)] (3.6) 

ahol 𝑇2 a teszt emelt értékű hőmérséklete. Fontos azonban, hogy gyorsított tesztek során újabb 

öregedési folyamatok is szerepet kaphatnak, ha azok aktivációs energiája a gyorsított és a 

normál üzemi hőmérsékletek átlagos termikus energiája között van. 

A gyorsítási faktor meghatározásán felül az Arrhenius-egyenletnek számos bővített 

formája is használatos. Ezek további környezeti igénybevételek hatásait, vagyis a 

reakciósebességi együttható egyéb, nem termikus eredetű (pl. a páratartalomtól való) függését 

is leírják. LED-ek esetén az LM-80-as tesztelés szempontjából a legfontosabb nem 

hőmérsékleti eredetű hatást a nyitóáram jelenti. A nyitóáramfüggő reakciósebességi együttható 

felírható: 

𝑘 = 𝐴 ∙ 𝑒𝑥𝑝 [
−𝐸𝑎

𝑘𝐵 ∙ 𝑇
] ∙ 𝐼𝐹

𝑛 (3.7) 

ahol 𝐼𝐹  a nyitóáram, 𝑛 pedig az élettartam igénybevételi meredekség. [102] A kifejezés 

segítségével az LM-80-as tesztek mérési eredményei szabadon átszámíthatóak mind a 

hőmérséklet, mind pedig a nyitóáram függvényében, tehát lehetséges a tesztparaméterek között 

inter-, azokon túl pedig extrapolálni. Az extrapolációk pontosságát és ezek tesztidőn túlra 

történő kiterjesztését illetően a TM-21-11-es technikai leírás nem tesz említést. 

3.1.3 További kapcsolódó LED modell lehetőségek 

A TM-21-11-es eljárás által használt exponenciális fényáramcsökkenést leíró modell az 

elsőrendű reakciósebességi egyenlet integrált alakjának felel meg. Ebből kiindulva, a nullad-, 

első- és másodrendű reakciósebességek alakja sorrendben az alábbi: 

−
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑘 ∙ 𝑥0 = 𝑘 (3.8) 

−
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑘 ∙ 𝑥1 = 𝑘 ∙ 𝑥 (3.9) 

−
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑘 ∙ 𝑥2 = 𝑘 ∙ 𝑥2 (3.10) 

A kémiában párhuzamos reakciónak nevezik azt a folyamatot, amikor egy folyamat 

során egy anyag több, időben szimultán végbemenő  reakcióban is átalakulhat [W40]. Nézzük 

meg először a vonatkozó reakciósebességi egyenletet: 
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𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑖ó𝑠𝑒𝑏𝑒𝑠𝑠é𝑔 = −
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑘1 ∙ 𝑥 + 𝑘2 ∙ 𝑥 (3.11) 

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑖ó𝑠𝑒𝑏𝑒𝑠𝑠é𝑔 = −
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= (𝑘1 + 𝑘2) ∙ 𝑥 (3.12) 

ahol 𝑘1 és 𝑘2 egy elsőrendű folyamat reakciósebességi együtthatói, amelyek hatása 

összeadódva, nem elkülöníthetően jelenik meg a változó mennyiség meredekségében. LED-ek 

esetében ez a fajta leírás akkor lehet alkalmas, ha a fénykibocsátás romlásának főbb okai jól 

elkülöníthetőek egymástól. Ilyen lehet például, ha a tokozott kék LED lapkát, a fénypor anyagot 

és a lencsét külön-külön öregítik és tesztelik. Ezek az öregedési módok ugyanis egymástól 

függetlenül csökkentik a LED fénykibocsátását az energiakonverziós és a 

fény(hullámhossz)konverziós hatásfok, valamint a fényáteresztés csökkenésével. Elméletileg 

egy párhuzamos reakciómodell az egyedi reakciórendekkel reakciósebességi együtthatókkal 

illeszthető kell, hogy legyen az egybeépített fehér LED öregedési trendjével. 

A gondolatmenet alaposabb megértése kedvéért nézzük azt az esetet, ha a párhuzamos 

reakcióban egy nullad- és egy elsőrendű folyamat is szerepet kap. A reakciósebesség ekkor: 

−
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑘1 + 𝑘2 ∙ 𝑥 (3.13) 

A szeparábilis differenciálegyenletet a változók szerint átrendezve és mindkét oldalt 

integrálva kapjuk, hogy: 

∫
1

𝑘1 + 𝑘2 ∙ 𝑥

𝑥2

𝑥1

𝑑𝑥 = ∫ 𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

 (3.14) 

Elvégezve az integrálást és alkalmazva a logaritmus azonosságait: 

𝑙𝑛 (|
𝑘1 + 𝑘2 ∙ 𝑥2

𝑘1 + 𝑘2 ∙ 𝑥1
|) = 𝑘2 ∙ (𝑡2 − 𝑡1) (3.15) 

amelyben a LED tesztelések során szükségszerűen minden tag pozitív. Mindkét oldalt a 

természetes logaritmus alapjára emelve és a kapott egyenletet átrendezve megkapjuk az 

integrált alakot: 

𝑐2 = [𝑐1 +
𝑘1

𝑘2
] ∙ 𝑒𝑥𝑝[𝑘2 ∙ (𝑡2 − 𝑡1)] −

𝑘1

𝑘2
 (3.16) 

ahol 𝑐1 és 𝑐2 rendre a 𝑡1 és 𝑡2 időpontban vett értékek. Itt azonban két fontos észrevételt is meg 

kell tenni. Az egyik az, hogy t1 itt már nem a kezdeti időpillanatot jelöli, vagyis a kapott formula 

segítségével tetszőleges két időpont között vizsgálhatjuk a változás mértékét. A másik nagyon 

fontos észrevétel, hogy amennyiben a LED abszolút hőmérséklete az idő függvényében 

változik, úgy a reakciósebességi együtthatókat fel kell írni az Arrhenius-egyenlet segítségével, 

méghozzá az eltelt időfüggő abszolút hőmérséklet szerint. Fontos viszont, hogy ezt nem a (3.16) 

integrált alakba kell behelyettesíteni, hanem már a (3.13) összefüggésbe, hiszen az átalakítás 

során az eltelt idő szerint is elvégezzük az integrálást. 

Nem sokkal a TM-21-11-es dokumentum kiadása után, Cameron Miller az EPA 

ENERGY STAR 2011-es San Diego-ban tartott megbeszélő találkozóján mutatta be a TM-21-

es extrapolációs eljárást [W41]. A NIST (National Institute of Standards and Technology in the 

United States) kutatója előadásában több modell lehetőségét is felvetette a fényáramcsökkenés 



3. fejezet: Állandó összfényáramú üzem az LM-80 értelemben tekintett öregedés… 56 

leírására (3.1. táblázat) [74]. Ezek között megtalálhatók a nullad-, az első- és a másodrendű 

reakciómodellek, az eltelt idővel fordítottan arányos reakciósebességek, valamint a korábban 

felsorolt párhuzamos keverékei. 

 

Modell Reakciósebesség Integrált alak Megjegyzés 

1 
𝑑𝐼𝑉

𝑑𝑡
= 𝑘1 𝐼𝑉 = 𝐼𝑉

0 + 𝑘1 ∙ (𝑡 − 𝑡0)  

2 
𝑑𝐼𝑉

𝑑𝑡
= 𝑘2 ∙ 𝐼𝑉 𝐼𝑉 = 𝐼𝑉

0 ∙ 𝑒𝑥𝑝[𝑘2 ∙ (𝑡 − 𝑡0)]  

3 
𝑑𝐼𝑉

𝑑𝑡
= 𝑘1 + 𝑘2 ∙ 𝐼𝑉 𝐼𝑉 = (𝐼𝑉

0 +
𝑘1

𝑘2

) ∙ 𝑒𝑥𝑝[𝑘2 ∙ (𝑡 − 𝑡0)] −
𝑘1

𝑘2

 Modell 1 + Modell 2 

4 
𝑑𝐼𝑉

𝑑𝑡
=

𝑘3

𝑡
 𝐼𝑉 = 𝐼𝑉

0 + 𝑘3 ∙ 𝑙𝑛 (
𝑡

𝑡0
)  

5 
𝑑𝐼𝑉

𝑑𝑡
= 𝑘1 +

𝑘3

𝑡
 𝐼𝑉 = 𝐼𝑉

0 + 𝑘1 ∙ (𝑡 − 𝑡0) + 𝑘3 ∙ 𝑙𝑛 (
𝑡

𝑡0
) Modell 1 + Modell 4 

6 
𝑑𝐼𝑉

𝑑𝑡
= 𝑘4 ∙ 𝐼𝑉

2 𝐼𝑉 =
𝐼𝑉

0

1 + 𝐼𝑉
0 ∙ 𝑘4 ∙ (𝑡 − 𝑡0)

  

7 
𝑑𝐼𝑉

𝑑𝑡
= 𝑘5 ∙

𝐼𝑉

𝑡
 𝐼𝑉 = 𝐼𝑉

0 ∙ (𝑡 𝑡0⁄ )𝑘5   

8 
𝑑𝐼𝑉

𝑑𝑡
= 𝑘2 ∙ 𝐼𝑉 + 𝑘5 ∙

𝐼𝑉

𝑡
 𝐼𝑉 = 𝐼𝑉

0 ∙ 𝑒𝑥𝑝[𝑘2 ∙ (𝑡 − 𝑡0)] ∙ (𝑡 𝑡0⁄ )𝑘5  Modell 2 + Modell 7 

9 
 

𝐼𝑉 = 𝐼𝑉
0 ∙ 𝑒𝑥𝑝 [−

(𝑡 − 𝑡0)

𝑘6

]

𝑘7

  

3.1. táblázat. A fényáram csökkenésre javasolt különféle modellek sebességi egyenlete és azok integrált alakjai 

([74] után újraszerkesztve). 

3.2 Az állandó összfényáramra vezérlés LM-80 alapú modellezése 

3.2.1 Teljesítmény LED-ek LM-80 alapú vizsgálata a BME Elektronikus 

Eszközök Tanszékén 

A KÖZLED projektben a veszprémi Pannon Egyetemmel közösen végzett vizsgálatok 

tapasztalatait felhasználva (lásd az 1.7.5-ös szakaszt) tanszéki laboratóriumunkban a 

NanoTherm projekt [W42] keretein belül Lumileds gyártmányú Luxeon Z teljesítmény LED-

ek LM-80-08 alapú vizsgálatát végeztük. A vizsgálat során összesen 30 darab LED mintán 

végeztünk élettartam-vizsgálatot. A projekt során az egyik fő feladatunk az újonnan fejlesztett 

csiprögzítő réteg („die-attach layer”) időbeni stabilitásának vizsgálata volt, ennek megfelelően 

az első 10 db minta az eredeti, a második és harmadik 10-10 db minta pedig új csiprögzítési 

technikával készült (a LED lapka, a hordozó kerámia és a fénypor réteg az eredeti maradt). A 

projekt során közel 2.900 órás öregítési időt értünk el. Ezt követően a minták öregítését doktori 

tanulmányaim során további 4.800 órán keresztül folytattam. A vizsgálat tervezett idő előtti 

befejezését két külső körülmény indokolta: az induló Delphi4LED projekt miatt szükségessé 

vált egyrészt a használt műszerek és eszközök egy részének felszabadítása, másrészt pedig a 

tanszéki LED mérőrendszerünk részleges átépítése és újrakalibrálása. Egy év elteltével 20 db 

minta öregítését mégis tovább folytattam, ezzel a 9.000 órás tesztidőt is elérve, az optikai 
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mérések eredményei azonban már nem voltak hitelesen összehasonlíthatóak a kezdeti mérések 

eredményeivel. A munkám során figyelembe vett teljes öregítési adatsor így 7.730 órányi 

üzemidőt ölel fel. 

A rendelkezésre álló LED minták négyszögletes MCPCB-re forrasztva érkeztek. A 

panelenként tízesével sorosan kapcsolt LED-ek anódjai és katódjai egyenként is hozzáférhetők 

voltak, a panel szélén elhelyezett kontaktusok és a gyártótól kapott speciális csatlakozósor 

segítségével pedig lehetőség nyílt a 4 vezetékes Kelvin elrendezés megvalósítására is. A 

mintákat hordozó alumínium paneleket M3-as csavarokkal rögzítettem a speciálisan kialakított 

(a TeraLED műszer DUT portjával kompatibilis) hűtőtönkök tetejére, az egyes határfelületek 

között pedig minden esetben hővezető pasztát alkalmaztam. A 3.2. ábra a tesztkörnyezetbe 

helyezett B1 jelzésű mintapanelt szemlélteti. 

 

3.2. ábra. A speciális hűtőtönkre szerelt, Luxeon Z LED-eket hordozó B1 jelzésű mintapanel. 

A LED minták öregítését szabványos LM-80-as tesztkamrában végeztem. Az öregítés 

során a kamrahőmérséklet 85 °C volt, amelyet egy Julabo F25-ME folyadékkeringetéses hűtő-

fűtő termosztát [W43] szabályozott. A LED-ek 1 A-es DC nyitóáramát egy normál labor 

tápegység biztosította. A termikus tranziens tesztelés alapján a LED-ek üzemi pn átmenet 

hőmérséklete a kamrában kb. 120 °C volt. Az öregítés során kétfajta méréssorozatot is 

elvégeztem: az LM-80-08-as szabvány által előírt méréseket, valamint a minták teljes 

izotermikus nyitóáram – nyitófeszültség – sugárzott teljesítmény karakterizálását. 

Az LM-80-as módszer által előírt méréseket a mintákat érintetlenül hagyva végeztem 

el, 25 °C-os kamrahőmérséklet mellett. Az optikai mérések elvégzéséhez a tanszéken egy ún. 

parciális fluxusmérő csövet készítettünk, amely könnyen mozgatható formában váltotta ki az 

integrálógömböt. A méréseket 350, 500, 700 és 1000 mA nyitóáram értékeken végeztem, az 

optikai méréseket a T3Ster műszer segítségével termikus tranziens teszteléssel is kiegészítve. 

A parciális fluxusmérő cső egyes mérőportjainak kialakítása megfelelt az 

integrálógömbünk szerelvényeinek mechanikai kiviteléhez, így a referencia LED, a 

spektrométerhez csatlakoztatott optikai szál és a szűrőváltóval ellátott optikai mérőfej egyaránt 

átszerelhetők voltak. Az optikai detektor LED mintákra való közvetlen rálátását alkalmasan 

kialakított kitakarás segítségével gátoltam meg, a mérőcsövet belülről BaSO4 festéssel láttuk 

el. A parciális fluxusmérő cső kalibrálását standard LED készlet segítségével végeztem. Az 

optikai méréseket a TeraLED vezérlő elektronika a TeraLED szoftver segítségével automatizált 

módon irányította. A tesztkamrában végzett teljes mérési összeállítást a 3.3. ábra szemlélteti.  
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3.3. ábra. A 25 °C-os LM-80-as teszkörnyezetben végzett mérési összeállításhoz felhasznált eszközök: a T3Ster 

és a TeraLED műszer együttes (a képen balra), a parciális fluxusmérő cső (a képen jobbra) és a Julabo F25-ME 

folyadékkeringetéses hűtő-fűtő termosztát (a képen lent). 

Ez az összeállítás és a parciális fluxusmérő cső kalibrálása lehetővé tette a mért parciális 

fluxusok és az integráló gömbben mérhető teljes fluxusok összevetését. A LED-ek teljes 

izotermikus karakterizálását az 500 mm-es integrálógömbünk segítségével végeztem el, 

amelyhez a mintákat a tesztkamrából mindenképpen ki kellett szerelni. A minták ilyen szintű 

bolygatását a szükséges mérési idő indokolta, amely a gyors reagálású 54 mm átmérőjű Peltier-

elemes termosztáton is mintánként kb. 10-12 órát vett igénybe. Az izotermikus karakterizálást 

automatizáltan, megfelelő pontossággal elvégző mérőszoftver ekkor még nem állt 

rendelkezésemre, ezért a karakterizáláshoz egy saját kalkulátort készítettem, amely egy előzetes 

(környezeti hőmérsékletre szabályozott) mérés eredményei alapján teljesen automatizált módon 

határozta meg a következő izotermikus mérési ponthoz tartozó termosztát-hőmérsékletet és 

nyitóáram értéket. A kalkulátor által meghatározott értékeket ezután – alkalmas szoftveres 

csatolófelület hiányában – manuálisan állítottam be a TeraLED műszer vezérlő szoftverének a 

méréseim idején elérhető verziójában. 

3.2.2 Módszer 

A tanszéki öregítési eredmények elméleti kiterjesztése 

A tanszéken öregített Luxeon Z LED-ek összfényáram és sugárzott teljesítmény 

karakterisztikái csak 85 °C-os kamrahőmérsékleten és 1 A-es nyitóáramon végzett öregítésre 

álltak rendelkezésemre (az 1.500 óra feletti eredményeket és a hozzájuk illesztett exponenciális 

regressziós görbéket a 3.4. ábra szemlélteti). A teljes élettartam során állandó összfényáramot 

biztosító vezérlési séma vizsgálatához azonban elengedhetetlen az öregedés trendjének 

hőmérséklet és nyitóáram szerinti függésének figyelembevétele. A Luxeon Z típus gyártó által 

végzett LM-80-08-as teszteredményei azonban szabadon nem hozzáférhetőek, illetve a kísérleti 

mintákon végzett öregítéssel való összehasonlítás egyébként is bizonytalan lett volna. Egy 

újabb 8.000 óra időtartamú teszt elindítása doktori munkám ideje alatt nem volt kivitelezhető, 

de a fő célom egyébként is az általam kidolgozott eljárás elvének bemutatása volt. Emiatt a 

további hőmérsékletekre és nyitóáramokra vonatkozó öregedési görbéket virtuálisan 

készítettem el. 
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3.4. ábra. A Luxeon Z teljesítmény LED-ek összfényáram és sugárzott teljesítmény méréseinek eredményei az 

1.500 és 7.730 órányi üzemidők között, és a mérési eredményekre illesztett exponenciális görbe. 

A virtuális öregedési görbék alapjául a 3.4. ábrán látható összfényáram görbét 

tekintettem. A fényáram időbeli változását a mérési eredményekhez illesztett exponenciális 

függvénnyel írtam le a (3.17) összefüggés szerint: 

Φ𝑣(𝑡) = β ∙ 𝑒𝑥𝑝(−α ∙ 𝑡), (3.17) 

ahol β értéke a nulla órás 100%-ra normált fényáram értékének felel meg. Azonos új mintákat 

feltételezve a minták kezdeti fényárama szükségszerűen ugyanazon érték körül szór, kellően 

reprezentatív mintaszám esetén ezek átlaga tehát a várható érték kell legyen, ezért β értékét 

állandónak tekintettem. Az egyenletben α a reakciósebességi együtthatónak felel meg, amely 

az alkalmasan módosított Arrhenius-egyenlet segítségével leírja az öregedés hőmérséklet és 

nyitóáram szerinti függését is. A nyitóáram hatásának figyelembevételekor feltételeztem, hogy 

az a hőmérséklet okozta öregedéstől nem független, ezért a preexponenciális tényező additív 

tagjaként, egyszerű lineáris modellt írtam fel rá4: 

β = [𝐴 − (𝐼𝐹_𝑟𝑒𝑓 − 𝐼𝐹) ∙ 𝐶𝐼] ∙ 𝑒𝑥𝑝 [
−𝐸𝑎

𝑘𝐵 ∙ 𝑇𝐽
] (3.18) 

ahol 𝐴 az Arrhenius-egyenlet a preexponenciális tényezője, 𝐼𝐹_𝑟𝑒𝑓 a valós öregítés során 

alkalmazott és referenciának választott 1 A-es érték, 𝐼𝐹 a mindenkori nyitóáram, 𝐶𝐼 nyitóáram 

konstans 𝑇𝐽 pedig az abszolút hőmérsékletben tekintett pn átmenet hőmérséklet. A (3.18) 

kifejezés az általam vizsgált 0,7… 1 A nyitóáram tartományban 0,23% alatti hibával felírható 

a (3.7) számú kifejezésnek megfelelően is: 

                                                 
4 A a kezdeti irodalomkutatás idején a [102] számú irodalom még nem állt rendelkezésemre. 
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[𝐴 − (𝐼𝐹_𝑟𝑒𝑓 − 𝐼𝐹) ∙ 𝐶𝐼] ∙ 𝑒𝑥𝑝 [
−𝐸𝑎

𝑘𝐵 ∙ 𝑇𝐽
] ≟ 𝑎 ∙ 𝑒𝑥𝑝 [

−𝐸𝑎

𝑘𝐵 ∙ 𝑇
] ∙ 𝐼𝐹

𝑛
 (3.19) 

ℎ𝑎    𝐼𝐹_𝑟𝑒𝑓 = 𝐼𝐹      ⇒      𝐴 = 𝑎 ∙ 𝐼𝐹
𝑛

 (3.20) 

ℎ𝑎     𝐼𝐹_𝑟𝑒𝑓 = 1 𝐴     ⇒      𝑛 =
log10 [1 − (1A − 𝐼𝐹) ∙

𝐶𝐼

𝐴 ]

log10[𝐼𝐹]
 

(3.21) 

ℎ𝑎     0,7 𝐴 < 𝐼𝐹 < 1 𝐴     ⇒      [𝐴 − (𝐼𝐹_𝑟𝑒𝑓 − 𝐼𝐹) ∙ 𝐶𝐼] ∙ 𝑒𝑥𝑝 [
−𝐸𝑎

𝑘𝐵 ∙ 𝑇𝐽
]

≈ 𝐴 ∙ 𝑒𝑥𝑝 [
−𝐸𝑎

𝑘𝐵 ∙ 𝑇
] ∙ 𝐼𝑛 

(3.22) 

A kapott teljes öregedési görbesereget a 3.5. ábra szemlélteti. A teoretikus összfényáram 

öregedési görbék előállításához használt paraméterértékeket a 3.2. táblázat tartalmazza. 

 

3.5. ábra. A Luxeon Z LM-80-as teszteredményeire illesztett extrapoláció (TJ = 120 °C, IF = 1 A) és a további 

nyolc teoretikus öregedési görbe a nyitóáram és a pn átment hőmérséklet függvényében. 

 

Preexponenciális 

tényező 

Nyitóáram 

konstans 

Élettartam igénybevételi 

meredekség 

Referencia 

nyitóáram 
Aktiválási energia 

𝐴 = 𝑎 𝐶𝐼 𝑛 𝐼𝐹_𝑟𝑒𝑓 𝐸𝑎 

1,61 ∙ 10−3s−1 = 

1,61 ∙ 10−3s−1A−1 
2,21 ∙ 10+3 A−1 9,28 ∙ 10−1 1 A 3,05 ∙ 10−20 J 

3.2. táblázat. A teoretikusan előállított további öregedési görbékhez használt modellparaméterek. 

Az eltelt üzemidő hatásának görgetett összegzése 

A kültéri világítótestek fényáramtartásának modellezése nem nyilvánvaló, mert a LED-

ek pn átmenet hőmérséklete az éppen aktuális időjárástól – hőmérséklettől, légmozgástól, 

páratartalomtól – függ. A TM-21-es modellnél és az előző szakaszban leírtak közvetlenül csak 

állandó nyitóáram és állandó pn átmenet hőmérséklet esetén alkalmazhatók. Hogy változó 

hőmérséklet (és opcionálisan, változó nyitóáram) mellett meghatározható legyen az öregedés 



3. fejezet: Állandó összfényáramú üzem az LM-80 értelemben tekintett öregedés… 61 

mértéke, ahhoz a reakciósebességi együttható helyébe még a reakciósebességi egyenlet 

differenciális alakjában kell behelyettesíteni az Arrhenius-egyenletet (vagy annak egy 

megfelelően bővített alakját): 

−
𝑑Φ

𝑑𝑡
= Φ ∙ 𝑘 = Φ ∙ 𝐴 ∙ 𝑒𝑥𝑝 [

−𝐸𝑎

𝑘𝐵 ∙ 𝑇𝐽
] ∙ 𝐼𝐹

𝑛 (3.23) 

ahol már a LED-ek 𝑇𝐽 lapka hőmérséklete alapján számítom az öregedést. A fenti összefüggést 

átrendezve és mindkét oldalt integrálva meghatározható bármely két időpont között a 

kibocsátott optikai paraméter megváltozása: 

∫
1

Φ

Φ2

Φ1

𝑑Φ = − ∫ 𝐴 ∙ 𝑒𝑥𝑝 [
−𝐸𝑎

𝑘𝐵 ∙ 𝑇𝐽
] ∙ 𝐼𝐹

𝑛

𝑡2

𝑡1

𝑑𝑡 (3.24) 

ahol a LED-ek lapka hőmérséklete közvetlenül a világítótest hőmérsékletétől, közvetve pedig 

az időjárási viszonyoktól függ, vagyis 𝑇𝐽 az eltelt 𝑡 üzemidő függvényében írható fel. A 

nyitóáram értéke a legtöbb alkalmazásban állandó ugyan, azonban bármilyen „okos” 

fényáramszabályozási/vezérlési megoldás esetén ezzel az egyszerűsítéssel már nem élhetünk. 

A környezeti hőmérséklet változásait is kompenzáló vezérlési séma esetén az 𝐼𝐹 nyitóáram 

elsősorban 𝑇𝐽 függvénye, amely végső soron – az időjárási körülmények miatt – az eltelt idő 

függvényében írható fel. A helyzet még bonyolultabb pl. olyan megoldások esetén, ahol a 

mozgásérzékelőkkel is ellátott lámpák fényáramát az éjszaka adott órájában nagymértékben 

csökkentik, a nominális értékre pedig csak közeledő jármű, vagy gyalogos észlelése esetén 

kapcsolják vissza azt. Belátható, hogy a (3.24) összefüggés jobb oldalán található integrálás 

elvégzése még lineárisan változó világítótest hőmérséklet esetén sem triviális. Ez egyfelől azért 

jelent problémát, mert a kisebb számítási kapacitással rendelkező processzorokat ez túlságosan 

hosszú ideig is lefoglalhatja, másfelől pedig nem szabad elfelejteni, hogy a processzorok 

teljesítményfelvétele 100%-ban veszteségi hőként távozik, annak pedig semmi értelme, hogy a 

LED-ek nyitóáramán megspórolt teljesítményt a számítást végző processzor disszipálja el. 

A fent leírtak alapján belátható az is, hogy a teljes élettartamra vonatkozó állandó 

összfényáramot biztosító vezérlési séma telepítéskor történő meghatározása csak durva 

becsléssel történhet, különösen a forgalmat is figyelő okos megoldások esetén. Ennél elvben 

pontosabb értéket ad a világítótest hőmérsékletének figyelése és a LED-ek öregedésének in-

situ meghatározása. 

A (3.24) összefüggés nagyban egyszerűsíthető, ha a LED-ek csiphőmérsékletét (és így 

a nyitóáram értékét is) állandónak tekintjük, és a számításokat csak diszkrét időlépésekkel 

végezzük el. Tehetjük ezt azért is, mert a világítótestek fő termikus időállandói jellemzően a 

10 perces nagyságrendbe esnek, de ennél gyorsabban a környezeti hőmérséklet sem változik 

számottevően (a 10 percenkénti állandó 1 °C csökkenés 10 órás lehűlési idő alatt 60 °C-os napi 

hőingadozást hozna létre, ami európai viszonyokban nem jellemző). Nappal is üzemelő 

világítótestek esetén előfordulhat, hogy pl. a világítótest kikerül egy tereptárgy árnyékából és 

emiatt hirtelen melegszik fel, ilyen esetekben célszerű lehet a számítások gyakoriságát a 

hőmérsékletváltozás adott értékéhez kötni. A (3.24) összefüggésben állandónak tekintve a 

hőmérséklet és a nyitóáram értékét, a következő alakot kapjuk: 
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Φ2 = Φ1 ∙ 𝑒𝑥𝑝 [−𝐴 ∙ 𝑒𝑥𝑝 [
−𝐸𝑎

𝑘𝐵 ∙ 𝑇𝐽
] ∙ 𝐼𝐹

𝑛 ∙ (𝑡2 − 𝑡1)] (3.25) 

Φ2 = Φ1 ∙ 𝑒𝑥𝑝[−𝑘𝑇𝐽,𝐼𝐹
∙ Δ𝑡] (3.26) 

ahol Φ1 és Φ2 a megelőző és a következő lépésre vonatkoztatott abszolút fénykibocsátás, kTJ,IF 

az aktuális munkapontban vett reakciósebességi együttható, Δ𝑡 pedig a számítások (𝑡2 és 𝑡1 

időpontok) között eltelt idő. A következő időlépésben Φ3 meghatározása azonban nem 

nyilvánvaló, ha eközben a LED már más munkapontban üzemel (pl. 𝑡2 időpillanatban felére 

csökkentettük a nyitóáram értékét), mert ilyenkor az abszolút számértékben megadott Φ2 még 

a korábbi munkapontra vonatkozik. Meg kell tehát határozni az új munkapontra a 𝑡2 

időpillanatban érvényes Φ2
′  értékét, amely alapján meghatározható az ugyanerre a 

munkapontra, de már 𝑡3-ban érvényes Φ3
′ : 

Φ3
′ = Φ2

′ ∙ 𝑒𝑥𝑝[−𝑘𝑇𝐽,𝐼𝐹
∙ 𝛥𝑡]. (3.27) 

Ha feltételezzük, hogy az eltelt üzemidő csak az eszköz hatásfokát rontja (de pl. a 

hőmérsékletfüggő paraméterek nem változnak), akkor a különböző munkapontokhoz, de 

azonos időpillanathoz tartozó fénykibocsátás értékek hányadosa állandónak tekinthető: 

Φ2

Φ2
′ =

Φ3

Φ3
′ =

Φ4

Φ4
′ =  …  = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 (3.28) 

tehát a különböző munkapontokban végbemenő öregedés mértéke arányos és normalizálható. 

Mindezek alapján definiáltam a hátramaradó élettartam („lifetime-budget”) fogalmát: legyen 

η𝑡 egy %-ban kifejezett arányszám, amely hatásfok jelleggel írja le a LED üzemidő függő 

állapotát. Kezdeti értéke 100%, vagy megegyezik az LM-80-as mérésekhez illesztett görbe 

nulla órás értékével (tehát β-val). Ennek segítségével egy LED mindenkori fényárama 

meghatározható úgy, mint az aktuális munkaponthoz tartozó fényáram értéke szorozva a 

hátramaradó élettartam értékével. A hátramaradó élettartam a diszkrét időlépéses modellben 

görgetve meghatározható úgy, mint:  

η𝑡_𝑖+1 = η𝑡_𝑖 ∙ 𝑒𝑥𝑝[−𝑘𝑇𝐽,𝐼𝐹
∙ Δ𝑡] (3.29) 

ahol η𝑡_𝑖 és η𝑡_𝑖+1 a megelőző és a következő lépésre vonatkoztatott, általam definiált 

hátramaradó élettartam %-ban megadva, 𝑘𝑇𝐽,𝐼𝐹
 az aktuális munkapontban vett reakciósebességi 

együttható, Δ𝑡 pedig a számítások (𝑡2 és 𝑡1 időpontok) között eltelt idő. Az üzemidő 

függvényében megjelenített hátramaradó élettartam tehát azt mutatja meg, hogy a nulla órás 

állapothoz képest hogyan alakul a LED elhasználódását leíró hatásfok jellegű paramétere. 

A hátramaradó élettartam alkalmazására a 3.6. ábra mutat példát. A TM-21-11 által 

alkalmazott exponenciális regresszió csak addig igaz, amíg a LED munkaponti paraméterei 

változatlanok maradnak. A példában 30.000 órás élettartamig 120 °C-os csiphőmérsékletet és 

1 A nyitóáramot feltételeztem, melyeket ezután ugrás-szerűen lecsökkentettem 50 °C és 0,85 A 

értékekre (pl. növénytermesztő melegházból a lámpát áttelepítik egy hűtőházba). Nyilvánvaló, 

hogy az abszolút fénykibocsátás közvetlenül a munkapont megváltoztatása előtt és után nem 

egyezhet meg (kivéve azt a szándékolt vagy speciális esetet, ha a nyitóáram változása pont a 

hőmérsékletváltozás hatását kompenzálja), így a nulla óráshoz relatív értékek sem lehetnek 

egyenlők. Nyilvánvaló azonban az is, hogy a munkapont váltás nem okozhatja a LED hirtelen 
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fiatalodását vagy öregedését, vagyis a hátramaradó élettartam időfüggvénye szükségszerűen 

folytonos, a meredeksége pedig a munkapont váltások idejében ugrásszerűen változik. A 3.6. 

ábrán szemléltetett mintapéldához felhasználtam egy Luxeon Z LED minta nulla órás 

munkaponti mérési eredményeit, a vizsgált minták LM-80-as mérési adatait és az azokból 

előállított és az előző pontban bemutatott teoretikus öregedési trendeket. 

 

 

3.6. ábra. Egy Luxeon Z LED hátramaradó élettartamának és sugárzott teljesítményének szimulációs eredményei 

az üzemidő függvényében; a munkapont a 30.000 órás üzemidőnél változik meg. 

A nyitófeszültség és a fénykibocsátás egyszerűsített modellje IF és TJ függvényében 

Az eljárás kidolgozása során egy LM-80 teszteredményeken alapuló CLO vezérlési 

séma előállítása volt a célom, ezért itt a LED-ek multi-fizikai modellje helyett egy 

egyszerűsített modellt alkalmaztam. Az egyszerűsített modellel szemben nem elvárás az 

áramkör-szimulációs környezetekben való implementálhatóság, sem pedig a teljes nyitóirányú 

karakterisztika leírása. A modell kialakítása során olyan paramétereket használtam fel, amelyek 

1-1 LED-et tartalmazó rendszerek esetén akár adatlapból kiolvashatók, világítótest szinten 

pedig akár mérésekkel közvetlenül meghatározhatók. 

Az esettanulmány elkészítéséhez az egyik öregített Luxeon Z LED minta nulla órás 

izotermikus nyitóáram – nyitófeszültség – sugárzott teljesítmény karakterisztikáit vettem 

alapul. Az 50, 65 és 85 °C-os pn átmenet hőmérsékletekhez tartozó karakterisztikákat először 

átskáláztam a környezeti hőmérsékletre: 
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𝑇𝐴 = 𝑇𝐽 − 𝑅𝑡ℎ ∙ (𝐼𝐹 ∙ 𝑉𝐹 − Φ𝑒) (3.30) 

ahol az 𝑅𝑡ℎ pn átmenettől a környezetig értelmezett hőellenállást 35 K/W értékűnek 

tekintettem. Az átskálázást az 500… 900 mA nyitóáramok között 100 mA lépésenként 

végeztem el mindhárom pn átmenet hőmérsékleti karakterisztikára (összesen 15 

munkapontban). Ennek eredménye megfelel a 35 K/W hőellenállású valós rendszer 3 

környezeti hőmérsékleten és 5 nyitóáram értéken elvégzett méréseinek. 

A kapott adatsoroknak a környezeti hőmérsékletre vonatkoztatott érzékenységét 

nyitóáramonként külön határoztam meg. Erre a célra egy-egy másodfokú polinomot használtam 

mind a nyitóáram, mind pedig a kisugárzott teljesítmény esetében: 

Φ𝑒(𝑇𝐴, 𝐼𝐹 = 500mA) = 𝑎Φ,500mA ∙ 𝑇𝐴
2 + 𝑏Φ,500mA ∙ 𝑇𝐴

1 + 𝑐Φ,500mA ∙ 𝑇𝐴
0 (3.31) 

 …   

Φ𝑒(𝑇𝐴, 𝐼𝐹 = 900mA) = 𝑎Φ,900mA ∙ 𝑇𝐴
2 + 𝑏Φ,900mA ∙ 𝑇𝐴

1 + 𝑐Φ,900mA ∙ 𝑇𝐴
0 (3.32) 

𝑉𝐹(𝑇𝐴, 𝐼𝐹 = 500𝑚𝐴) = 𝑎𝑉𝐹,500𝑚𝐴 ∙ 𝑇𝐴
2 + 𝑏𝑉𝐹,500𝑚𝐴 ∙ 𝑇𝐴

1 + 𝑐𝑉𝐹,500𝑚𝐴 ∙ 𝑇𝐴
0 (3.33) 

 …   

𝑉𝐹(𝑇𝐴, 𝐼𝐹 = 900𝑚𝐴) = 𝑎𝑉𝐹,900𝑚𝐴 ∙ 𝑇𝐴
2 + 𝑏𝑉𝐹,900𝑚𝐴 ∙ 𝑇𝐴

1 + 𝑐𝑉𝐹,900𝑚𝐴 ∙ 𝑇𝐴
0 (3.34) 

amely alapján a világítótest vezérlőjének egy 2×5×3 elemű mátrixban kell tárolnia a 

számításokhoz szükséges együtthatókat (50 mA-es felbontás esetén a szükséges mátrix mérete 

2×9×3 elem lenne). Az aktuális környezeti (vagy a világítótest) hőmérséklet alapján a fenti 

összefüggések segítségével mindegyik nyitóáram értékre gyorsan kiszámolható a sugárzott 

teljesítmény értéke (az optikai teljesítmény és fényáram értékeinek egyszerűbb 

átszámíthatósága érdekében konstansnak tekintettem a sugárzás fényhasznosítását). Ezután 

illeszthetünk újabb másodfokú polinomot a kapott értékekre, amely alapján – a másodfokú 

függvény megoldóképlete segítségével – meghatározható a szükséges optikai teljesítmény (a 

szükséges fényáram) biztosításához beállítandó nyitóáram érték. A szükséges számítási igény 

tovább csökkenthető, ha az egyes nyitóáram értékekhez tartozó optikai értékek között 

törtvonalas közelítést, azaz lineáris regressziót alkalmazunk; ez esetben csak azt a két értéket 

kell tekinteni, amelyek közé a beállítandó érték esik. 

A beállítandó nyitóáram meghatározása után ugyanazon gondolatmenettel 

meghatározható az adott munkaponthoz tartozó nyitófeszültség értéke is; a környezeti 

hőmérséklet ismeretében meghatározható az egyes nyitóáram értékekhez tartozó 

nyitófeszültség, a kapott eredmények között lineáris, vagy másodfokú interpolációs formulát 

alkalmazva pedig kiszámítható a keresett érték. A nyitófeszültség erre alkalmas 

vezérlőelektronika segítségével in-situ méréssel is meghatározható, illetve a számítással és 

méréssel történő eljárások kombinálhatók is. 

A nyitóáram, a nyitófeszültség és a sugárzott teljesítmény ismeretében a pn átmenet 

hőmérséklete már meghatározható, amennyiben a hőellenállás értéke ismert és feltételezzük, 

hogy értéke nem változik az öregedés során (vagy pl. a hővezető paszta kiszáradása okozta 

hőellenállás növekedés előre ismert). 

A LED-ek munkaponti adatainak ismeretében az öregedés mértéke már számolható az 

előző szakaszban leírt módszer segítségével. Komplex termikus rendszerek esetén, ha a 
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világítótestben elhelyezett LED-ek eredő hőellenállása és ezáltal az üzemi pn átmenet 

hőmérsékletük jelentős mértékben eltér, célszerű lehet az egyes LED-ek öregedését külön-

külön meghatározni és tárolni. Ez persze jelentősen növeli az elvégzendő számítások 

mennyiségét és a szükséges memóriát, azonban a leírt módszer műveleti igénye rendkívül kicsi, 

a LED-enként szükséges memóriaigény pedig inkább a kByte nagyságrendben van. Ezen felül 

pedig alkalmazhatunk különféle egyszerűsítéseket, például a számítási és memóriaigény a 

felére csökken, ha a világítótest az oszlopfőre merőleges sík szerint tükörszimmetrikus. 

3.2.3 Esettanulmány 

A tanszéken vizsgált Luxeon Z LED minták mérési eredményeit és az előző szakaszban 

leírt módszert felhasználva esettanulmány jeleggel számításokat végeztem egy, a 

hőmérsékletváltozás hatását is figyelembe vevő, állandó összfényáramot biztosító vezérlési 

séma kialakítása érdekében. Az esettanulmány elkészítéséhez az előző fejezetben bemutatott 

archív meteorológiai hőmérsékleti adatsort használtam. 

A referenciának tekintett várható legmelegebb hőmérsékletnek ismét a Magyarországon 

rögzített legmagasabb napi minimum hőmérsékletet választottam, amely 27,9 °C volt (Pécs-

Árpádtető, 2007. július 20.). Ezen a környezeti hőmérsékleten és 700 mA-es nyitóáramon a 

10%-os fényáram csökkenést szenvedett LED fényárama a modell szerint 148 lumen. A 

sugárzás fényhasznosítását hőmérséklettől független 348 lm/W értékűnek tekintettem (amely 

megfelel az adott munkapontban mért értékek átlagának). A sugárzás fényhasznosításának 

konstans értékére való tekintettel a számításokhoz a sugárzott teljesítményt vettem alapul, 

ennek referencia értékét pedig – az előzőek alapján – 425 mW-nak választottam. 

A számítások során figyelembe vettem az éjszakák hosszának változását is, ennek 

alapjául a Magyarországon tapasztalható polgári szürkületek szerint sötétnek deklarált órák 

hosszát tekintettem. 

Az élettartam-szimuláció eredményeit a 3.7. a 3.8. és a 3.9. ábrák szemléltetik. Az 

eredmények 1 darab, 35 K/W pn átmenettől a környezetig értendő hőellenállású Luxeon Z 

LED-re vonatkoznak. Az eredményekből jól láthatóak a téli és nyári időszakok közötti 

hőmérsékletingadozások hatásai; az állandó összfényáramú vezérlési séma nyitóáramát éves 

szinten kb. 25… 50 mA értékkel kell változtatni. Az öregedés hatásainak kompenzálásához a 

teljes üzemidő alatt kb. 100 mA növekmény szükséges. 

A 700 mA-es állandó nyitóáramú üzem esetén a sugárzott teljesítmény éves szintű 

ingadozása kb. 30 mW, amely 10 lm változásnak felel meg (a nominális érték 148 lm volt). A 

teljes szimulált üzemidő során a sugárzott teljesítmény és a fényáram értékek 

429,4… 504,8 mW és 149,4… 175,7 lm között változtak. 

A teljes üzemidőre szimulált sugárzott teljesítmény görbéket tekintve jól látható az, 

hogy a TM-21-11-es eljárás által használt elhasználódási feltétel itt már nem alkalmazható. Az 

állandó összfényáramú vezérlési séma esetén nyilvánvalóan nincs is értelme fényáram 

csökkenéshez köthető meghibásodási feltételt definiálni, de az állandó nyitóáramú üzem esetén 

is jól látható, hogy az eszköz fényárama éves szinten is számottevően változik (a kezdeti érték 

kb. 5,7%-ával), vagyis nem mindegy, hogy a gyártó milyen környezeti feltételekre határozza 

meg a világítótest élettartamát. Mindezek feloldására jól alkalmazható az általam definiált 

hátramaradó élettartam (lásd a 3.9. ábrát), amely a LED-ek munkaponttól független paramétere. 

Az esettanulmány során mindkét működési módnál azt az időpontot tekintettem a LED-ek 

elhasználódásának, amikor a hátramaradó élettartamuk átlépi a 90%-os küszöböt; javaslatot 
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tettem, hogy állandó összfényáramú vezérlési megoldások esetén a hátramaradó élettartam 

alapján legyen meghatározva az eszköz élettartamának letelte [J4]. 

 

3.7. ábra. Az állandó összfényáram biztosításához szükséges nyitóáram értékek az üzemidő függvényében. 

 

3.8. ábra. Az állandó nyitóáramú világítótest összfényárama az üzemidő függvényében. 

 

3.9. ábra. A hátramaradó élettartam a két működési mód esetén. 

Az állandó nyitóáramú üzemhez képest az általam javasolt módszerrel jelentős 

mennyiségű villamos energia takarítható meg, emellett a várható élettartam is számottevően 

megnövekszik. Az erre vonatkozó szimulációs eredményeket a 3.3. táblázat foglalja össze. 



3. fejezet: Állandó összfényáramú üzem az LM-80 értelemben tekintett öregedés… 67 

 

 Állandó 

nyitóáramú üzem 

Állandó összfényáramra 

vezérlés 

Az „okos” világítótest 

előnyei 

Az L90-ig tartó élettartam 
64,4 ezer óra 83 ezer óra +29% 

16,7 év 21,4 év +4,7 év 

Fogyasztás 64,4 ezer óra alatt 130,8 kWh 112,8 kWh -13,7% 

Fogyasztás az első évben 7,9 kWh 6,5 kWh -17,7% 

3.3. táblázat. Az állandó összfényáramú vezérlési séma segítségével elérhető villamosenergia-megtakarításra és a 

megnövekedett várható élettartamra vonatkozó szimulációs eredmények. 

 

II. Tézis 

Új elméletet dolgoztam ki, amelynek segítségével a LED-ek szabványos LM-80-as mérési 

eredményeit felhasználva a teljes üzemidő alatt az üzemi hőmérséklet és nyitóáram 

függvényében a LED-ek mindenkori állapota, vagyis az öregedés folyamata leírható. Ennek 

segítségével elvi modellt készítettem egy teljes LED élettartamra vonatkozó állandó 

összfényáramú vezérlésre, amely egyaránt figyelembe veszi a hőmérsékletváltozás és az 

öregedés hatásait. 

II./A altézis 

Archív meteorológiai adatok alapján megbecsültem egy LED-es közvilágítási 

világítótestnek a teljes LED élettartamra vonatkozó állandó összfényáramú vezérlési séma 

melletti villamosenergia-megtakarítási lehetőségeit, illetve az így elérhető LED élettartam-

növekedést. 

II./B altézis 

Definiáltam a hátramaradó élettartam fogalmát, amely hatásfok jelleggel írja le egy LED 

állapotát az eltelt üzemidő függvényében. Javaslatot tettem az állandó összfényáramra vezérelt 

LED-es világítótestek elhasználódásának a hátramaradó élettartam alapján történő 

megállapítására. 

 

Kapcsolódó publikációk: [J3], [J4], [B2], [C5] 
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4. fejezet  

A módosított multi-fizikai LED modell 

A Delphi4LED projekt egyik fő célkitűzése volt, hogy a kis- és középvállalkozások 

számára is elérhető és alkalmazható LED modellt biztosítsunk a digitalizált világítótest-

tervezés elősegítésére. Az 1. tézisemben használt multi-fizikai LED modell azonban 

kifejezetten termikus paraméter- és egyenletkészlettel is rendelkező áramkör-szimulációs 

környezetekhez igazodik. Ilyen elektro-termikus szimulációkra is alkalmas, SPICE netlista 

kompatibilis platform például az általam is használt ELDO áramkör-szimulációs szoftver. A 

professzionális alkalmazásokra (elsősorban analóg IC tervezőrendszerekbe) szánt ELDO 

program éves licensz díja nagyon magas, ezért nem tekinthető a világítástechnikai ipar szereplői 

számára széles körben hozzáférhető eszköznek. 

A Delphi4LED projekt megvalósítása során a projekt partnerekkel egyetértésben úgy 

döntöttünk, hogy a BME Elektronikus Eszközök Tanszékén korábban kidolgozott multi-fizikai 

LED modellt (lásd a 1.4. szakaszt) újra fogalmazzuk. Ennek kulcs eleme volt a projektpartnerek 

azon kérése, mely szerint a modell legyen alkalmas arra, hogy konstans nyitóáramot 

feltételezve, egyenletek szintjén beépíthető legyen egy termikus szimulációs programba, a 4.1. 

ábra szerinti relaxációs szimulációs sémát követve. 

 

4.1. ábra. A Delphi4LED projektben kifejlesztett ún. LED Luminaire Design Calculator-ban (4.6. ábra) 

alkalmazott relaxációs szimulációs séma [95]. 

A korábbi, az 1.4. szakaszban ismertetett multi-fizikai LED modell a SPICE jellegű 

áramkörszimulációs programok szokásos, a csomóponti potenciálok módszerén alapuló 

megoldó algoritmusaihoz illeszkedően ún. feszültségvezérelt modell5, amely a standard, SPICE 

jellegű áramkörszimulációs programok beépített didóda modelljének elektro-termikus 

kiegészítését igényli. Az iparban szélesebb körben használt SPICE jellegű áramkörszimulációs 

programok közül azonban csak az ELDO rendelkezik ilyen modellel. A Delphi4LED partnerek 

kérésének megfelelő, a 4.1. ábra szerinti iterációs sémába illeszthető LED modell azonban egy 

                                                 
5 A SPICE jellegű áramkörszimulációs programok standard feszültségvezérelt félvezető eszközmodelljei az eszköz 

ágfeszültségei alapján az ágárámokat számítják ki. Félvezető diódák egyszerű modellje esetében ez egyetlen, az 

anód és a katód kapocspontok közötti ág IF(VF) karakterisztikáját jelenti. Ez a Shockley-modell szerinti 

exponenciális függés szerint egy erősen nemlináris modell, amely gyakran konvergenciproblémákat is okozhat az 

áramkörszimulációs programok nemlináris megoldó algoritmusának futása során. 
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ún. áramvezérelt modellt6 feltételez. Ilyen modell, elektro-termikus hatásokkal is kiegészítve, 

standard SPICE alaktrészkészletre támaszkodva, bármely SPICE jellegű áramkörszimulációs 

programban makromodellként megvalósítható. Ezért úgy döntöttünk, hogy a széleskörűen 

elterjedt, ingyenesen is hozzáférhető, a Linear Technology cég által fejlesztett LTspice áramkör-

szimulációs környezetben [W44] célszerű a korábbi LED modellt újra implementálni. Az 

LTspice azonban közvetlenül nem támogatja az olyan elektro-termikus szimulációk elvégzését, 

amelyeknél az alkatrészmodellek hőmérséklete és a teljes disszipált teljesítmény számításában 

betöltött szerepe eltérő. Emiatt az 1.4. alfejezetben ismertetett modellt részben át kellett 

dolgoznom. A módosított multi-fizikai LED modell kidolgozása során fő szempontom volt a 

mérési eredményekre való minél jobb illeszkedés is, ezért pl. a LED modell radiatív dióda ágába 

egy további, az optikai veszteségeket reprezentáló elem (egy extra ellenállás) került beépítésre 

[C11]. 

A multi-fizikai LED modell áramvezérelt szemlélet szerinti újrafogalmazásának az az 

előnye is származott, hogy az egyenletek szintjén a 4.1. ábra szerinti relaxációs iterációs sémába 

illesztett, valamint az LTSpice program számára áramköri makrókkal megvalósított modell 

ugyanazzal a paraméterkészlettel rendelkezhet. A következőkben áttekintem a javaslataim 

mentén kialakított, áramköri makrokkal megvalósítható, generikus SPICE programokkal is 

használható multi-fizikai LED modellt.  

4.1 A módosított modell és a leíró egyenletkészlet  

A 1.4. alfejezetben bemutatott modell alapvetően két fő részből áll: a LED csip 

elektromos és optikai működését leíró áramkörből és a termikus modellből. A módosított 

modellben a LED csip elektromos és optikai ágait is különválasztottam, ennek megfelelően az 

új modell már három különálló áramköri részből épül fel (4.2. a), b) és c) ábrák). Ennek a 

megközelítésnek az az előnye, hogy feszültségvezérelt feszültség-generátorok beépítésével 

(Δ𝑉𝐹 generátorok) lehetővé válik az elektro-termikus hatások figyelembevétele úgy, hogy a 

LED-re jellemző nagyjából logaritmikus 𝑉𝐹(𝐼𝐹) karakterisztikát standard (azaz nem ‘elektro-

termikus’) diódákkal tudjuk reprezentálni. 

 

4.2. ábra. a) Az elektromos ág, b) az optikai ág és c) a termikus modell kapcsolási vázlata. A szürkével jelölt 

áramgenerátor külső elem, nem része a LED modellnek. 

                                                 
6 Az áramvezérelt áramkörszimulációs modellek bemenő paramétere az ágáram, kimenő paramétere az annak 

alapján számított ágfeszültség. Diódák esetében ez az eszköz VF(IF) karakterisztikáját jelenti, amely logaritmikus 

jellegű – ezzel jobb konvergenciatulajdonságokat biztosítva az iteratív megoldó algoritmusok számára. 
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4.1.1 Az elektromos működést leíró modellrész 

A modell két fő bemenő paramétere a LED IF nyitóárama. További bemenő paramétere 

a 𝑇𝐴 környezeti hőmérséklet. A LED elektromos működését leíró modellrész ennek 

megfelelően, áramvezérelt szemléletű, azaz áramgenerátoros táplálású. A nyitóáram-

nyitófeszültség karakterisztikát meghatározóan a Shockley diódaegyenlet írja le, a modellezés 

során az LTspice beépített diódamodelljét használtam. A soros ellenállás és az esetleges 

ambipoláris diffúzió hatásait a modellben egységesen egy sorosan kapcsolt ellenállás 

reprezentálja. A nyitóirányú karakterisztika hőmérsékletfüggését az egyes modellparaméterek 

hőmérséklet-érzékenyítése helyett egy sorosan kötött vezérelt feszültségforrás állítja be a 

termikus modell segítségével számított TJ pn átmenet hőmérséklet függvényében. A konstans 

nyitóárammal hajtott pn átmenet nyitófeszültségének hőmérsékletfüggését és az ezt leíró 

modellrészletet a 4.3. ábra szemlélteti. 

 

4.3. ábra. Egy konstans nyitóárammal hajtott pn átmenet nyitófeszültségének hőmérsékletfüggése (balra) és 

ennek modellezése (a parazita soros ellenállás nélkül; jobbra) [J5], [103]. 

Az elektromos működést leíró modellrészre felírt huroktörvény ennek megfelelően: 

𝑉𝐹 = 𝐼𝐹 ∙ 𝑅𝑆 + 𝑉𝐹𝑝𝑛 + Δ𝑉𝐹𝑒𝑙
 (4.1) 

ahol 𝐼𝐹 a LED nyitóárama, 𝑅𝑆 a soros ellenállás értéke, Δ𝑉𝐹𝑒𝑙
 pedig a nyitófeszültség 

hőmérsékletfüggését írja le. 𝑉𝐹𝑝𝑛 a diódaegyenlet segítségével számított nyitófeszültség: 

𝑉𝐹𝑝𝑛 = 𝑚 ∙ 𝑉𝑇 ∙ 𝑙𝑛 [(
𝐼𝐹

𝐼0
) + 1] (4.2) 

ahol 𝑚 az idealitási tényező, 𝑉𝑇 a termikus feszültség, I0 pedig a telítési áram. A Shockley 

diódaegyenlet paraméterei ebben a modellben nincsenek a hőmérsékletre érzékenyítve. 

A nyitófeszültség hőmérséklet szerinti érzékenysége erősen függ a hőmérséklettől és a 

tiltottsáv-szélesség adott munkapontban érvényes értékétől is ([W9], 1.4. szakasz). A 

hőmérsékletérzékenység félvezető-fizikai elmélet szerinti meghatározása emiatt meglehetősen 

nehézkes lenne, így ezt a modellben a közelmúltban szerzett kutatási tapasztalatok alapján, a 

mérési eredményekből határoztam meg [C9], [C10]. A nyitófeszültség adott nyitóáram értéken 

négyzetesen függ a hőmérséklettől: 

𝑉𝐹 = 𝐾2 ∙ 𝑇𝐽
2 + 𝐾1 ∙ 𝑇𝐽 + 𝐾0 (4.3) 

ahol a 𝐾𝑖 értékek a négyzetes érzékenység együtthatói. 𝐾2 és 𝐾1 a mérési tapasztalatok alapján 

a nyitóáram másodfokú függvényeként nagy pontossággal leírhatók: 
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𝐾2 = 𝑎𝑒𝑙 ⋅ 𝐼𝐹
2 + 𝑏𝑒𝑙 ⋅ 𝐼𝐹 + 𝑐𝑒𝑙 (4.4) 

𝐾1 = 𝑑𝑒𝑙 ⋅ 𝐼𝐹
2 + 𝑑𝑒𝑙 ⋅ 𝐼𝐹 + 𝑓𝑒𝑙 (4.5) 

A (4.3) összefüggés alapján 𝐾0 megegyezik a referencia pn átmenet hőmérsékleten 

számított Shockley diódaegyenlet értékével. Referencia pn átmenet hőmérsékletnek azt 

tekintem, amelyre a telítési áram és az idealitási tényező értékei meg lettek határozva a 

vonatkozó abszolút hőmérsékleten számított termikus feszültség alapján. 

A modellben a Δ𝑉𝐹𝑒𝑙
 feszültséget leíró vezérelt forrás azt az értéket adja meg, 

amennyivel a nyitófeszültség az adott pn átmenet hőmérsékleten eltér a referencia 

hőmérsékleten számított értékhez képest. Emiatt a (4.3) kifejezést érzékenyíteni kell a 

hőmérséklet szerint: 

𝑑𝑉𝐹

𝑑𝑇𝐽
= 2 ∙ 𝐾2 ∙ 𝑇𝐽 + 𝐾1 (4.6) 

amelyet a hőmérsékletváltozás szerint integrálnunk kell az alkalmas modellegyenlet 

előállításához: 

𝑑𝑉𝐹 = ∫ (2 ∙ 𝐾2 ∙ 𝑇𝐽 + 𝐾1)

𝑇𝐽2

𝑇𝐽1

𝑑𝑇𝐽 (4.7) 

𝑑𝑉𝐹 = (𝑇𝐽2
2 − 𝑇𝐽1

2 ) ∙ 𝐾2 + (𝑇𝐽2 − 𝑇𝐽1) ∙ 𝐾1 (4.8) 

amely alapján a vezérelt forrás modellegyenlete a következő: 

Δ𝑉𝐹𝑒𝑙
= (𝑎𝑒𝑙 ⋅ 𝐼𝐹

2 + 𝑏𝑒𝑙 ⋅ 𝐼𝐹 + 𝑐𝑒𝑙) ⋅ (𝑇𝐽
2 − 𝑇𝑟𝑒𝑓

2 )               

+ (𝑑𝑒𝑙 ⋅ 𝐼𝐹
2 + 𝑒𝑒𝑙 ⋅ 𝐼𝐹 + 𝑓𝑒𝑙) ⋅ (𝑇𝐽 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) 

(4.9) 

ahol 𝑎𝑒𝑙. . . 𝑒𝑒𝑙 modellillesztési paraméterek, 𝑇𝑟𝑒𝑓 pedig a referenciául választott pn átmenet 

hőmérséklet. 

Az elektromos modell ilyen jellegű különválasztása az optikai és termikus modellektől 

lehetővé teszi a gyártók által kiadott, a nyitóáram-nyitófeszültség karakterisztikát leíró SPICE 

modellek beépítését. 

4.1.2 Az optikai működést leíró modellrész 

Az optikai működés leírásának alapját – a korábban bemutatott multi-fizikai modellhez 

hasonlóan – továbbra is a LED belső, a közvetlenül a pn átmenetre jutó nyitófeszültsége adja: 

𝑉𝐹𝑟𝑎𝑑
= 𝑉𝐹𝑝𝑛 + Δ𝑉𝐹𝑒𝑙

 (4.10) 

ahol 𝑉𝐹𝑟𝑎𝑑
 az optikai ág bal oldalán szereplő feszültséggenerátor munkapontfüggő értéke (4.2. 

b) ábra). A tisztán veszteségi hőt termelő és hőmérséklet-függetlennek modellezett soros 

ellenálláson eső feszültség tehát nem számítódik bele az optikai ág feszültségébe, a 

nyitófeszültség hőmérsékletfüggése azonban szükségszerűen igen. 

A 1.2. alfejezetben tárgyaltam azokat a jelenségeket, amelyek hatására a nyitóáram 

növekedésével a LED-ek kvantumhatásfoka csökken. A méréseim során szerzett gyakorlati 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a sugárzott teljesítmény és az összfényáram nyitóáramtól való 

függését egy másodfokú egyenelet (a mérési bizonytalanságon belül) nagy pontossággal írja le. 

A mintául vett LED modelltől azonban ilyen mértékben elvonatkoztatni nem akartam, ezért a 
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modellben meghagytam a radiatív rekombinációkat reprezentáló diódát, amelyet a nyitóáram 

növelése mellett tapasztalható hatásfokromlás leírására egy soros ellenállással egészítettem ki. 

A fénykibocsátás hőmérsékletfüggő aspektusait a LED-ek működéséről összeállított jegyzet 

[W9] 1.5. szakaszában részletesebben tárgyalom. A felsorolt jelenségek közül a tanszéki 

laboratóriumunkban csak a csúcshullámhossz eltolódása mérhető, a modellt pedig felesleges 

olyan összefüggésekkel bonyolítani, amelyek paraméterei csak empirikus módon határozhatók 

meg. A fénykibocsátás hőmérsékletfüggését emiatt a nyitófeszültség hőmérsékletfüggésének 

leírásával analóg módon, a referencia hőmérsékleten mérhető értéktől való eltérés mértékében 

határoztam meg és egy vezérelt feszültséggenerátorként építettem be az optikai 

modellrészletbe. A vezérelt generátor ΔVFrad feszültsége ennek alapján: 

Δ𝑉𝐹𝑟𝑎𝑑
= (𝑎𝑟𝑎𝑑 ⋅ 𝐼𝐹

2 + 𝑏𝑟𝑎𝑑 ⋅ 𝐼𝐹 + 𝑐𝑟𝑎𝑑) ⋅ (𝑇𝐽
2 − 𝑇𝑟𝑒𝑓

2 )

+ (𝑑𝑟𝑎𝑑 ⋅ 𝐼𝐹
2 + 𝑒𝑟𝑎𝑑 ⋅ 𝐼𝐹 + 𝑓𝑟𝑎𝑑) ⋅ (𝑇𝐽 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) 

(4.11) 

ahol 𝑎𝑟𝑎𝑑. . . 𝑒𝑟𝑎𝑑 az optikai ág modellillesztési paraméterei. Az optikai működést modellező 

kapcsolásra felírt huroktörvény a fentiek alapján: 

𝑉𝐹𝑟𝑎𝑑
= 𝐼𝑟𝑎𝑑 ⋅ 𝑅𝑅 + 𝑉𝐹𝑝𝑛𝑟𝑎𝑑

+ Δ𝑉𝐹𝑟𝑎𝑑
 (4.12) 

ahol 𝐼𝑟𝑎𝑑 az optikai modellrészletben a kényszerített 𝑉𝐹𝑟𝑎𝑑
 feszültség hatására kialakuló áram, 

𝑅𝑅 a nagyáramú tartományban tapasztalt kvantumhatásfok-romlást leíró veszteségi soros 

ellenállás, 𝑉𝐹𝑝𝑛𝑟𝑎𝑑
 pedig az optikai modellben szereplő radiatív dióda nyitófeszültsége, 

melynek meghatározása a következőképpen lehetséges: 

𝑉𝐹𝑝𝑛𝑟𝑎𝑑
= 𝑚𝑟𝑎𝑑 ⋅ 𝑉𝑇 ⋅ ln [(

𝐼𝑟𝑎𝑑

𝐼0𝑟𝑎𝑑

) + 1] (4.13) 

ahol 𝑚𝑟𝑎𝑑 és 𝐼0𝑟𝑎𝑑
 a radiatív dióda idealitási tényezője és telítési árama, 𝑉𝑇 a termikus 

feszültség. A Shockley diódaegyenlet paraméterei nincsenek a hőmérsékletre érzékenyítve 

(mert a hőmérsékletfüggést a ΔVFrad generátor írja le). 

A Φ𝑒sugárzott teljesítmény a radiatív dióda és a hőmérsékletfüggést leíró vezérelt forrás 

teljesítményéből határozható meg: 

Φ𝑒 = (𝑉𝐹𝑝𝑛𝑟𝑎𝑑
+ Δ𝑉𝐹𝑟𝑎𝑑

) ⋅ 𝐼𝑟𝑎𝑑 (4.14) 

A 𝑉 a fotopos fényáram a K sugárzás fényhasznosítása segítségével határozható meg: 

𝑉 = 𝑒 ⋅ K(𝐼𝐹 , 𝑇𝐽) (4.15) 

ahol K  értéke a nyitóáram és a lapka hőmérséklet függvényében változik. A méréseim során a 

műszerautomata a LED-ek spektrális teljesítményeloszlását minden munkapontban megmérte, 

ezek modellezésre történő felhasználása (pl. alaktényező jellegű paraméterek definiálása) 

meghaladta a doktori munkám kereteit7. Emiatt a nyitóáram és hőmérséklet függések leírására 

empirikus modellt használtam. A korábbi modell lineáris meghatározása helyett a pontosabb 

illeszthetőség érdekében a módosított modellben kétszeresen másodfokú függvényt 

illesztettem: 

                                                 
7 Színes LED-ek esetére a spektrális teljesítményeloszlásnak az 1.4. szakaszban ismertetett multi-domian 

LED modellhez illeszkedő modell rövid leírása az [52] publikációban található. 
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K(𝐼𝐹, 𝑇𝐽) = (𝑎𝐾𝑎𝑝 ⋅ 𝑇𝐽
2 + 𝑏𝐾𝑎𝑝 ⋅ 𝑇𝐽 + 𝑐𝐾𝑎𝑝) ⋅ 𝐼𝐹

2

+ (𝑑𝐾𝑎𝑝 ⋅ 𝑇𝐽
2 + 𝑒𝐾𝑎𝑝 ⋅ 𝑇𝐽 + 𝑓𝐾𝑎𝑝) ⋅ 𝐼𝐹

+ (𝑔𝐾𝑎𝑝 ⋅ 𝑇𝐽
2 + ℎ𝐾𝑎𝑝 ⋅ 𝑇𝐽 + 𝑖𝐾𝑎𝑝) 

(4.16) 

ahol 𝑎𝐾𝑎𝑝. . . 𝑖𝐾𝑎𝑝 modellillesztési paraméterek, és a mérési eredményekből közvetlenül 

meghatározhatók. 

4.1.3 A termikus modell 

A módosított multi-fizikai LED modellben a termikus viselkedést egy egyszerű 

elektromos áramkör segítségével írtam le (4.2. c) ábra). A földpotenciál ebben az esetben az 

abszolút 0 K hőmérsékletet reprezentálja, a mindenkor érvényes környezeti hőmérsékletnek 

megfelelő 𝑇𝐴 jelzésű potenciál értéket tehát egy vezérelt feszültséggenerátor segítségével lehet 

előállítani. E pont fölött a termikus modell megfelel a korábban bemutatottnak, vagyis a LED 

tok és a mindenkori hűtőszerelvény termikus kompakt modellje párhuzamosan kapcsolódik egy 

vezérelt áramforráshoz, melynek 𝐼𝐻 árama („heating current”) megegyezik a LED teljes 

disszipációjával, azaz: 

𝑃𝐻 = 𝐼𝐹 ∙ 𝑉𝐹 − (𝑉𝐹𝑝𝑛𝑟𝑎𝑑
+ Δ𝑉𝐹𝑟𝑎𝑑

) ⋅ 𝐼𝑟𝑎𝑑 (4.17) 

ahol 𝐼𝐹 és 𝑉𝐹 a teljes nyitóáram és a külső kapcsokra jutó nyitófeszültség, a többi tag pedig a 

Φe sugárzott teljesítmény értékének felel meg. A termikus kompakt modellen eső feszültség a 

pn átmenet környezeti hőmérséklethez képesti növekményének felel meg, vagyis a 

csiphőmérséklet a következőképpen határozható meg: 

𝑇𝐽 = 𝑇𝐴 + 𝑃𝐻 ∙ 𝑅𝑡ℎ_𝐽𝐴, (4.18) 

ahol 𝑅𝑡ℎ_𝐽𝐴 a pn átmenet és a környezet között mérhető teljes hőellenállás. 𝑇𝐽 értéke a 

hőmérsékletfüggéseket leíró vezérelt feszültséggenerátorok bemeneti paramétere, vagyis a 

termikus visszacsatolás ezen keresztül valósul meg. 

4.2 A modellezést támogató alkalmazások 

4.2.1 A modellparamétereket meghatározó automata 

Az előző fejezetben bemutatott módosított multi-fizikai LED modell legtöbb 

paramétere analitikusan nem meghatározható, ezért a korábban készített MS Excel 

környezetben készített kalkulátort Visual Basic makrók segítségével paraméterillesztő 

automatává bővítettem. 

Az általam kidolgozott eljárás során először egy kezdeti becslést kell adni a soros 

ellenállás értékére. Ezután a referenciának választott pn átmenet hőmérsékleten mért VFpn-IF 

értékpárokra a legjobb R2 illeszkedés módszerén alapuló exponenciális görbeillesztés készül, 

amelynek eredményéül az idealitási tényező és a telítési áram értékei adódnak. Az elektromos 

modell hőmérsékletérzékenységének együtthatói közvetlenül meghatározhatók a mérési 

eredményekből, ennek során másodfokú görbeillesztést alkalmaztam az MS Excel beépített 

függvényeinek segítségével. A teljes nyitóáram-nyitófeszültség karakterisztika ezután már 

számolhatóvá válik; az automata minden mért munkapontra meghatározza a modell 

segítségével számolható értékeket és összeveti azokat a mérési adatokkal. Az előre 

meghatározott nyitóáram tartományban a legnagyobb relatív hiba egyszerű abszolút érték 
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képzéssel és maximumkereséssel megtalálható. A paraméterillesztő motor ezután eltárolja a 

legnagyobb relatív hibát, majd az előre meghatározott lépésközzel növeli a soros ellenállás 

értékét. A soros ellenállás meghatározása tehát a nyers erő módszerével („brute force 

algorithm”) történik és addig tart, amíg a következő lépések során a modell legnagyobb relatív 

hibája növekedni nem kezd. A nyers erő algoritmus természetesen nem a leggyorsabb keresési 

eljárás, azonban a tapasztalatok szerint túlságosan nagy lépésközzel növelt soros ellenállás 

értékek a paraméterillesztő eljárást könnyen inkonzisztens állapotba vihetik, vagy a 

hibafüggvény egy lokális minimumpontjának megtalálása esetén a lokális minimum környékén 

megreked az algoritmus és a futás végén hibás értékekkel tér vissza. A soros ellenállás kis 

értékről indított lineáris növelése eddig minden LED típus esetén megbízhatóan megtalálta a 

legjobban illeszkedő modellt. 

Az optikai modellág fő jellegét tekintve megegyezik az elektromos modellel, így a 

paraméterek meghatározása itt is igen hasonlóan történik. A legnagyobb különbség a körben 

folyó áram meghatározásában található, amely nem írható fel zárt, analitikus formában a 

diódára sorosan kapcsolt ellenállás miatt. A probléma feloldására bináris keresést alkalmaztam, 

amely a körben folyó áram értékét pA alatti hibával határozta meg. 

A paraméterillesztő algoritmus futási ideje egy 40 munkapontot tartalmazó mérési 

adatsor esetén, egy kétmagos és kétszálasított (tehát az MS Excel működése szempontjából 

négymagos) középkategóriás Intel processzoron kb. 60 perc. 

4.2.2 LED modell paraméterkészletek tömeges előállítása 

Az általam készített paraméter illesztő MS Excel alkalmazást a Delphi4LED projekt 

során nagyszámú LED modelljének előállítására használtam fel. A modellezésre használt 

mérési adatsorok mindegyikét a tanszéki LED mérőállomás segítségével állítottam elő, ekkor 

már a TeraLED vezérlőszoftver egy újabb verziójával, amely már automatizált módon képes az 

izotermikus karakterisztikákat eredményező mérések elvégzésére (a vizsgált LED típusok 

esetén a mérési idő kb. 6-8 óra volt, mintától függően). A vizsgált LED típusok és mintaszámok 

az alábbiak voltak: 

- 5 darab CREE XPG-3 természetes fehér fényű teljesítmény LED 

- 11 darab CREE XP-E G2 természetes fehér fényű teljesítmény LED 

- 5 darab CREE XP-E G2 vörös fényű teljesítmény LED 

- 5 darab CREE XP-E G2 borostyán fényű (nem fényporos) teljesítmény LED 

- 29 darab CREE XP-E G2 királykék fényű teljesítmény LED 

- 5 darab CREE XP-E G2 királykék fényű teljesítmény LED (nem modellezésre, hanem 

körmérésekhez szánt minták: 500 órás előöregítéssel, mintánként 4 teljes mérési 

adatsorral) 

A projekt egyik fő célkitűzése az ún. nominális eszközmodell előállítása volt, amelynek 

célja már nem az egyes LED minták, hanem a LED típus működésének megfelelő modellezése. 

Ehhez kapcsolódóan az egyes LED minták közötti paraméterszórás vizsgálatára a 

projektpartnerek szóródási elemzést végeztek, amelynek során célkitűzés volt a Monte Carlo 

analízishez szükséges modellparaméterek meghatározása is. Mindezen vizsgálatok 

támogatására a mérési eredményekből készített alap LED modelleken felül további modelleket 

is készítettem, részben a mérési és modellezési eredmények átlagolása alapján, részben pedig 

olyan peremfeltételek alkalmazásával, amelyekkel az egyes minták paraméterei közötti szórást 

próbáltam csökkenteni. 
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A nominális eszközmodell előállítására két javaslatot is tettem: a mérési eredmények 

átlagaira illesztett modellt, valamint az egyedi minták modellparamétereinek átlagát. Az előbbi 

javaslathoz az egyes LED típusokon belül a munkapontoknak megfelelően a nyitóáram szerint 

átlagoltam a mért nyitófeszültség, sugárzott teljesítmény és fényáram értékeket, a kapott 

átlagolt karakterisztikákra pedig ismét lefuttattam a paraméterillesztő eljárást. Az utóbbi 

javaslathoz az egyedi mintákra kapott modellek paramétereinek átlagait tekintettem. 

Az egyes minták paraméterei közötti szórás csökkentésére extra hibarátát vezettem be a 

paraméterillesztés során. Az idealitási tényező alapjaiban véve meghatározza a modell többi 

paraméterét; az idealitási tényező néhány ezredes változtatása a modellben a telítési áram 

alkalmas értékét pl. több nagyságrenddel is eltolhatja, köszönhetően az exponenciális 

karakterisztikának. Ennek megfelelően a modellkészítés során a típus átlagos idealitási 

tényezőtől való relatív eltérést 10… 1.000% értékű hibának vettem, a mérési eredményekre 

számított relatív hibán felül. Az idealitási tényező eltérésének súlyozását logaritmikus 

léptékben növeltem (10%, 20%, 50%, 100%, 200%, 500%, 1.000%), illetve kétféle átlagos 

idealitási tényező értéket is definiáltam: az egyik a nyers mérések átlagára illesztett modell 

idealitási tényezője volt, a másik pedig az első modellillesztés során kapott idealitási tényezők 

átlaga. Ennek megfelelően a modellezésre szánt 55 darab LED minta mindegyikére további 14 

LED modellt állítottam elő az automatizált paraméterillesztő alkalmazás segítségével. 

A mindösszesen 850 darab LED modell előállítására külön indító automatát hoztam 

létre, amelynek futtatását a tanszéki számítógép labor 24 darab asztali PC-je segítségével 

végeztem el. A teljes modellkészlet előállítása így kb. másfél napot vett igénybe. A 

modellillesztés során az alapmodellekre a felső nyitóáram dekádban (jellemzően 

100 mA… 1000 mA tartományban) a nyitófeszültség és a sugárzott teljesítmény illesztési 

hibája kevesebb, mint 0,5%, illetve 1,5%. A fényáram illesztési hibája 1,65% a fehér, vörös és 

borostyán LED-ek esetén, míg a királykék LED-eket is figyelembe véve 11,4%. 

4.2.3 A Delphi4LED projekthez készített LED szimulátor 

Az elkészített nagyszámú LED modell prezentálására egy külön alkalmazást 

készítettem, praktikusam MS Excel környezetben, ahol a szükséges makrók egy része már a 

rendelkezésemre állt. 

Az MS Excel táblázat tartalmazza mind a 850 LED modellt. Az egyes minták modellje 

rádiógomb segítségével választható ki, az átlagos idealitási tényezőtől való eltérés hibasúlya 

szerint illesztett modellkészletek pedig legördülő menüből választhatók ki (4.4. ábra). A LED 

minták eredményei mellett elérhetőek a nominális eszközmodellre javasolt átlagolt LED 

modellek is. Az alkalmazás működésének megismertetésére 8 lépéses súgót készítettem, amely 

a táblázat minden megnyitásakor megjelenik, illetve a modellválasztó felületén elhelyezett 

kezelőgomb segítségével is előhívható. 

A kívánt LED modell kiválasztása után a táblázat automatikusan, a modellparaméterek 

alapján valós időben számítja ki a munkaponti értékeket, amelyeket ezután a modellválasztó 

felület alatt a mérési eredményekkel összehasonlításra kerülnek. A megjelenített grafikonok az 

érzékletességet szolgálják, a mérési és szimulációs adatok alatt azonban a hibaértékek 

munkapontok szerint mátrixba szedett százalékos relatív értékei is megtalálhatók. 

A valós idejű szimuláció lefutása után elérhetőek a kiválasztott modell illesztett 

paraméterei is (4.5. ábra, jobbra), illetve a nyitóáram és/vagy a pn átmenet hőmérséklet 

egyénileg beállított értékei alapján tetszőleges munkapontban is elvégezhető a szimuláció, 

melynek eredményei a külső kapcsok között mérhető nyitófeszültség, a disszipált teljesítmény, 
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a sugárzott teljesítmény és az összfényáram (4.5. ábra, balra). A nyitóáram vagy a 

csiphőmérséklet módosítása után a szimuláció automatikusan lefut. 

 

4.4. ábra. A Delphi4LED projekt számára készített LED modellek prezentálására készített MS Excel táblázat 

modellválasztó felülete. 

     

4.5. ábra. A Delphi4LED projekt számára készített alkalmazás manuális szimulációs felülete (balra) és a 

kiválasztott modell paraméterei (jobbra). 

A konzorcium számára készített MS Excel táblázat részeként elkészítettem egy 

kezdetleges, Monte Carlo jellegű szimulációk elvégzésére alkalmas felületet is. Ehhez az egyes 

modellparaméterek normális eloszlás szerinti μ várható értékét és σ szórását vettem alapul. A 

szimuláció elvégzése során beállítható, hogy a μ várható érték körül hány σ tartományban 

szeretnénk „szóratni” az egyes modellparamétereket, illetve, hogy hány darab valószínűségi 

alapon végzett szimulációt szeretnénk elvégezni. Az így végzett szimuláció segítségével 

meghatározható a paraméterek normális eloszlása mellett tapasztalható, valószínűségi alapokon 
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meghatározott LED karakterisztikák várható értéke és szórása. Fontos azonban, hogy a 

tényleges Monte Carlo szimulációkkal ellentétben a paraméterek közötti korrelációt az 

alkalmazás elkészítésekor nem vettem számításba, ez ugyanis a konzorciumi partnerek feladata 

volt. 

Az alap LED modellekre elvégzett nominális eszközmodell javaslatok között (mérések 

átlagára illesztett modell versus az illesztések modellparamétereinek átlaga) a nyitófeszültség, 

a sugárzott teljesítmény és a fényáram tekintetében a legnagyobb eltérések rendre 31%, 77% és 

77% értékűre adódtak. Az idealitási tényezők átlagos értéktől való eltérését a legszigorúbban 

figyelembe véve az illesztés során, a keletkező modellek paramétereinek átlagai, valamint a 

mérési eredmények átlagára illesztett modell szimulációs eredményei között a legnagyobb 

eltérések a nyitófeszültség, a sugárzott teljesítmény és a fényáram tekintetében 0,4%, 0,7% és 

4,6% értékűre adódtak, az összes LED típust figyelembe véve. Ezek alapján feltételezhető, hogy 

az idealitási tényezők átlagos értékhez rögzítése megfelelő kiindulási pont lehet a nominális 

eszközmodell előállításához. 

Az idealitási tényezők átlagos értéktől való eltérésének különböző hibasúlyozása 

feltételezhetően különböző mértékű korrelációt okoz az egyes modellparaméterek között is. A 

rendelkezésre bocsátott modellkészlet ellenére a projekt során a konzorciumi partnerek csak az 

alap LED modellekre végezték el a szóródási analízist, emiatt erre vonatkozólag sajnos nem áll 

rendelkezésemre megfelelő analitikai eredmény. 

 

4.6. ábra. Az MS Excel táblázat alapú világítótest-tervező kalkulátor képernyőmásolata [105]. 

4.2.4 A modell eddigi hasznosulása 

Az alkalmas multi-fizikai LED modell és a hozzá szorosan kapcsolódó e-adatlap 

kidolgozásán felül az új, virtuális alapokra helyezett tervezési eljárás demonstrálása is a 

korábban említett Delphi4LED projekt fő célkitűzései közé [104], [105], [C8] tartozott. Az 

általam készített LED szimulátor magját az a Visual Basic programkód képezi, amely az 

elsődleges bemenő paraméterek (tehát a nyitóáram és a pn átmenet hőmérséklet) függvényében 

meghatározza a LED további munkaponti adatait. Ezt a szimulátor motort és a készített LED 

modelleket is felhasználva a konzorciumi partnerek olyan világítótest-tervező kalkulátort 

(„luminaire design calculator”) készítettek, amely a világítótest felé támasztott követelmények 

és a peremfeltételek megadása után egyetlen gombnyomásra meghatározza a teljes világítótest 

szintű üzemmeleg állapotra érvényes működési paramétereket (4.6. ábra).  
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A világítótest felé támasztott legfontosabb követelmény az üzemi fényáram értéke (4.6. 

ábra, kék terület). A tervezés során figyelembe vett peremfeltételek (4.6. ábra, narancssárga 

terület terület) a legmagasabb megengedett csiphőmérséklet és világítótest-hőmérséklet, a 

mindenkori környezeti hőmérséklet, valamint a legnagyobb felvett elektromos teljesítmény. 

Ezeket részben az alkalmazott LED típusa és annak LM-80-as mérési eredményei, részben 

pedig a későbbi alkalmazás feltételei határozzák meg. Ezek megadása után a tervező kezében 

még mindig számos „kijátszható kártya” marad. Így például, a beépítésre szánt LED-ek típusa 

és száma, a LED-eket hordozó áramköri lemez anyaga, a mechanikai hűtőszerelvény 

hőellenállása, az alkalmazott nyitóáram, illetve a felhasznált meghajtó áramkör és az optikai 

elemek hatásfoka (igaz, ez utóbbiak inkább a peremfeltételek közé tartoznak, ha az elérhető 

legnagyobb hatásfok megvalósítása a cél; 4.6. ábra, világoszöld terület). A betáplált adatok 

alapján a világítótest-tervező kalkulátor meghatározza az aktuális elrendezésre érvényes 

kompakt termikus modelleket és az aktuális világítótest terv üzemi értékeiről a tervező egyetlen 

gombnyomásra visszacsatolást nyer, illetve azonnal jelzésre kerül számára az is, hogy a 

megkívánt követelményeket és peremfeltételeket sikerült-e betartani, vagy sem. Sikertelen 

összeállítás esetén a korrekció manuálisan történik, de a későbbiek során az optimalizálás akár 

automatizálttá is tehető. 

A világítótest-tervező kalkulátor segítségével végzett tervezési folyamatot a projektben 

résztvevő kis- és középvállalkozások (KKV-k) és nagyvállalatok egyaránt tesztelték. Az 

általam készített CREE XPG-3 LED modelleket az egyik KKV egy 10 W-os spot lámpa 

fejlesztésére használta fel (4.7. a) ábra), a résztvevő nagyvállalat pedig a modellek segítségével 

egy 6.000 lm fényáramú nagynyomású nátriumlámpa LED-es retrofit helyettesítésének 

szimulációit végezte el (4.7. b) ábra). Az új eljárás segítségével kialakított és megtervezett 

lámpák prototípusait független laborok vizsgálták be. A 10 W-os spot lámpa esetében a 

szimulált fényáram értéke 1.302 lm volt, míg a mérések 1.339 lm értéket mutattak. Ez 2,8 % 

eltérést jelent és a szimuláció alábecsül, ami a biztonság oldalán marad; a szimulációk során 

egyébként a világítótest egyszerűsített termikus modelljét használták, illetve a statisztikai 

értelemben kis mérési elemszám miatt a LED modellek Monte Carlo szimulációja helyett a 

rendelkezésre álló modellek véletlenszerű megválasztását alkalmazták. A nagynyomású 

nátriumlámpát helyettesítő LED-es retrofit megoldás esetében nem ismertek a mérési 

eredmények. 

A multi-fizikai modellt a közelmúltban LED-ek in-situ működési paramétereinek 

meghatározására is felhasználtam. Egy zárt világítótestben az egyedi LED-ek sugárzott 

teljesítménye és fényárama normál üzem során közvetlen méréssel nem meghatározható, ezek 

hiányában azonban az optikailag korrigált, valós hőellenállás értéke sem adható meg még akkor 

sem, ha a LED független, Kelvin elrendezésű mérése egyébként megoldható lenne. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Q épületének nemrégiben 

telepített LED-es világítótestei kapcsán megbízhatósági és garanciális problémák merültek fel. 

Az épület üzemeltetésének felkérésére a világítótest típus egyik mintáján a tanszéki 

laboratóriumunkban részletes méréseket végeztünk el8. Ezek során meghatároztuk az egyik 

LED üzemi in-situ lekapcsolási termikus tranzienseit, vagyis azt a nyitófeszültség változást, 

                                                 
8 Adminisztratív és jogi okokból részletesebb mérési eredményeket itt nem közölhetek. A későbbiekben az 

Elektrotechnika című folyóiratban és a Világítástechnikai Évkönyvben tervezünk megjelentetni egy átfogó 

tanulmányt a témáról. 
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amely a LED kis értékű nyitóáramán mérhető az üzemi csiphőmérsékletről közelítőlegesen a 

világítótest üzemi hőmérsékletéig való lehűlés közben. (4.8. ábra). 

 

4.7. ábra. Az új tervezési eljárás demonstrálására készített számítógépes tervek és prototípusaik. a) A KKV által 

készített 10 W-os spot lámpa és b) a nagyvállalat által készített 6.000 lm fényáramú világítótest [105]. 

    

4.8. ábra. A BME Q épületének folyosói LED világítótestjén végzett in-situ termikus tranziens tesztelés 

összeállítása. 

Az elvégzett termikus tranziens mérésekből azonban a CFD szimulációkhoz is 

szükséges hőellenállás értékek a korábban említett probléma miatt közvetlenül nem voltak 

kinyerhetők, ezért a LED mintát a világítótestből kiszerelve elvégeztem annak teljes 

izotermikus nyitóáram – nyitófeszültség – sugárzott teljesítmény karakterizálását. A mérések 

során elvégeztem a LED K-faktor kalibrálását is, amelynek segítségével az üzemi 

csiphőmérséklet pontos értéke is meghatározható. Az így kapott értékekből globális 

paraméterillesztés segítségével elkészítettem a LED multi-fizikai modelljét, majd az általam 

készített MS Excel alapú LED szimulátorba illesztettem azt. Az üzemi csiphőmérséklet és 

nyitóáram megadása után a szimulátor kiszámította a megadott munkaponthoz tartozó 

nyitófeszültség és a sugárzott és disszipált teljesítmények értékét, amelyek felhasználásával már 
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meghatározható volt az optikailag korrigált in-situ hőellenállás értéke és ezzel együtt a teljes 

struktúrafüggvények és a termikus kompakt modellek is. A teljes karakterizálást és ennek során 

a multi-fizikai LED modell szerepét az 4.9. ábra szemlélteti. 

 

 

4.9. ábra. LED-ek üzemi paramétereinek és a világítótestben érvényes, optikailag is korrigált 

struktúrafüggvények előállítása a multi-fizikai LED modellezési eljárás segítségével. 

 

III. Tézis 

Új multi-fizikai LED modellt dolgoztam ki, amely bármely, elektro-termikus szimulációkat 

közvetlenül nem támogató, SPICE alapú áramkör-szimulációs környezetben implementálható. 

Az új multi-fizikai LED modell paraméterkészleteinek meghatározására megbízható 

paraméterillesztő automatát készítettem. Az új LED modellhez legjobban illesztett 

paraméterkészletekkel a szimulált karakterisztikák pontatlansága a nyitófeszültség és a sugárzott 

teljesítmény tekintetében egy nyitóáram dekádon belül kevesebb, mint 0,5% és 1,5%. Ezen 

hibák egy 5-10 példányból álló LED populáció egyedi karakterisztikái szórásán belül vannak. 

Javaslatot tettem az egyes LED típusok nagyobb populációjának jellemző működését leíró 

nominális paraméterkészletek meghatározására. 

 

Kapcsolódó publikációk: [J5], [C7], [C8], [C9], [C10], [C11], [C12] 
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5. fejezet  

Az üzemidőtől függő multi-fizikai LED 

modell 

A 3. fejezetben bemutatott tézisem célja egy olyan eszközmodell elkészítése volt, 

amelynek alapvetően az LM-80-as mérési eredményekre támaszkodva, de a munkapont 

folyamatos változását is figyelembe véve alkalmas módon leírja a LED-ek öregedési 

folyamatát, akár valós üzemi körülmények között is. A modell azonban nem implementálható 

SPICE alapú áramkör-szimulációs környezetekben (de legalábbis ennek elősegítése nem volt 

szempont a modell elkészítése során), illetve bonyolultabb termikus rendszerek esetén 

közvetlenül nem alkalmas a termikus kereszthatások leírására, a teljes világítótest öregítési 

vizsgálatai nélkül. A rendszerszintű szimulációkat, így a számítógépes tervezést (virtuális 

prototípusgyártást) is támogató, teljes élettartamot leíró LED modell elkészítésére a III. tézisem 

során elkészített multi-fizikai LED modell egyes paramétereit vizsgáltam meg, hogy azok 

hogyan változnak az (eltelt) üzemidő függvényében. 

5.1 A Luxeon Z LED-ek élettartam modellezése 

5.1.1 Az izotermikus karakterizálás eredményei 

A 85 °C környezeti hőmérsékleten és 1 A nyitóáramon öregített Luxeon Z LED-ek LM-

80-08 szerinti mérésein felül a minták egy részén a teszt közben teljes izotermikus nyitóáram – 

nyitófeszültség – sugárzott teljesítmény karakterizálást is végeztem. Az első 10 db minta közül 

2 db LED-ről készültek ilyen mérések, azonban az egyik minta még a beégetődési szakaszban 

meghibásodott (az összesen tesztelt 30 db LED közül ez volt az egyetlen meghibásodás). A 

tesztelésbe beiktatott második 10 db-os mintapanelről emiatt 5 db LED izotermikus méréseit 

kezdtem meg, illetve végeztem el az öregítés során. A szükséges méréseket ekkor még javarészt 

manuálisan kellett végeznem, illetve ezekhez a mintákat ki is kellett venni a tesztkamrából, ami 

a következetes mérési eredmények szempontjából nem volt előnyös. A vizsgálat előtti 

méréseket is beleértve a teljes tesztidő alatt emiatt összesen 5 időpontban készültek izotermikus 

mérések. 

A III. tézisem kapcsán készített globális paraméterillesztő eljárást az 5 db LED minta 

élettartam-függő izotermikus karakterisztikáira dupla körben is lefuttattam. Az első futás során 

az egyes adatsorokra végzett modellillesztések egymástól teljesen függetlenül készültek, ezáltal 

azok a lehető legjobb illeszkedésű modelleket eredményezték. A kapott fontosabb 

modellparaméterek az üzemidő függvényében az 5.1. – 5.3. ábrákon láthatók. Az elektromos 

és az optikai modellrészhez tartozó paramétereket a tengelyfeliratok „el”, illetve „rad” alsó 

indexeléssel jelölik. 
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5.1. ábra. Az üzemidő függő multi-fizikai modellparaméterek: a telítési áramok. 

 

5.2. ábra. Az üzemidő függő multi-fizikai modellparaméterek: az idealitási tényezők. 

 

5.3. ábra. Az üzemidő függő multi-fizikai modellparaméterek: a parazita soros ellenállások. 

Az ábrákon jól látható, hogy az első körben kapott modellparaméterek közötti szórás (a 

nulla órás telítési áramokat nem tekintve) kvalitatíve kicsi, illetve a különböző minták 

paraméterei az üzemidő függvényében hasonló trendet mutatnak. A paraméterek közötti szórás 

csökkentésére a Delphi4LED projektben javasolt nominális eszközmodell elkészítésének 

alapötletét alkalmaztam, és a második körös paraméterillesztés hibaszámítását az átlagos 

idealitási tényezőktől való eltérés szerint is külön súlyoztam. Ennek segítségével a paraméterek 

közötti szórást sikerült tovább csökkenteni. A paraméterek idő szerinti trendje nem változott. 

A telítési áramok kezdeti eltérése kb. 10 nagyságrendet ölel fel, amely jól szemlélteti 

azt, hogy az exponenciális diódakarakterisztika a telítési árama milyen erősen függ az idealitási 

tényezőtől. 
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A Luxeon Z LED-ek üzemidőtől függő modellparaméterei az 1.000-1.500 óra közötti 

inflexiós pontok miatt egyetlen trendvonallal nem modellezhetők, a 2.000 óra feletti három 

pontra pedig nem illeszthető olyan görbe, amely megbízható extrapolációs eredményeket 

szolgáltatna. 

5.1.2 Az LM-80-08 szerinti mérések eredményei 

Bár a Luxeon Z LED-ek üzemidő függő multi-fizikai modellezése nem járt sikerrel, 

mindenképpen érdemes alaposabban megvizsgálni az LM-80-08 szerinti mérési eredményeket. 

A 25 °C-os környezeti hőmérsékleten és 350, 500, 700 és 1000 mA nyitóáramok mellett mért 

nyitófeszültség és sugárzott teljesítmény értékek több mindent is elárulnak. 

Az 5.4. és az 5.5. ábrák szemléltetik a sugárzott teljesítmény és a nyitófeszültség mért 

értékeit (lineáris időskálán), illetve a mérések átlagából kapott trendeket és az azokra illesztett 

extrapolációs görbéket (logaritmikus időskálán). A mérési eredményekből meghatározott 

energiakonverziós hatásfok értékeket (lineáris időskálán), illetve ezek átlagát (logaritmikus 

időskálán) az 5.6. ábra szemlélteti. Világítástechnikai szempontból egy LED összfényárama a 

legfontosabb paraméter, amely a sugárzás fényhasznosításán keresztül közvetlenül a sugárzott 

teljesítményből határozható meg. Áramgenerátoros táplálás esetén azonban a sugárzott 

teljesítmény alapvetően a nyitófeszültség és az energiakonverziós hatásfok függvénye. Vagyis, 

a gyakorlati meghatározással ellentétben nem az energiakonverziós hatásfok alakul ki az 

elektromos és a sugárzott teljesítmények függvényében, hanem épp ellenkezőleg, a betáplált 

elektromos teljesítmény és az energiakonverziós hatásfok együttes eredményeként alakul ki a 

sugárzott teljesítmény értéke. 

Az 5.5. ábrán jól látható, hogy a nyitófeszültség változásának trendje körülbelül a 2.500 

órás üzemidőnél alapvetően megváltozik; ez előtt az eltelt idővel négyzetes, utána pedig 

logaritmikus növekedést mutat. 4.000 óra környékén egy enyhe eltolódás is látható, amely után 

a nyitófeszültségek jelentősebb mértékű szóródása is tapasztalható. 

Az energiakonverziós hatásfok (5.6. ábra) az első 1.350 óra alatt lineáris növekedést 

mutat, ezután viszont az eltelt idővel négyzetesen csökkenni kezd (negatív másodfokú 

együtthatóval), a csökkenés pedig kb. 2.600 óránál logaritmikussá enyhül. 

A LED-ek izotermikus nyitóáram – nyitófeszültség karakterisztikái alapján 

meghatározott soros ellenállás értékek számottevő eltérése az üzemidő során nem tapasztalható 

(5.3. ábra), azonban a Shockley-féle egyenleten alapuló LED modell paraméterei jelentősen 

eltolódtak (5.1. és 5.2. ábrák). Mindezek alapján feltételezhető, hogy a fém kontaktusok és a 

tömbi félvezető anyag vezetőképessége nem romlott a teszt során. A műanyag lencse nélkül 

készült LED-ek energiakonverziós hatásfok-változásának oka lehet például a csip alsó felületén 

létrehozott tükröző réteg degradációja, vagy a közvetlenül a csip felületén létrehozott 

fényporréteg veszteségi hőjének növekedése. Ezek mellett valószínűsíthető az is, hogy a 

többszörös kvantumvölgyes heteroátmenetben a magas üzemi csiphőmérséklet (kb. 120 °C) 

miatt különböző diffúziós folyamatok is megindultak. A belső kvantumhatásfok kezdeti, enyhe 

növekedését okozhatja például a félvezető lapka bizonyos szintű újrakristályosodása és az 

adalékprofil optimális felé tolódása ([W9] 1.10. ábra), majd később a vakanciák számának 

növekedése, esetleges újabb diszlokációk megjelenése és az aktív réteg adalékprofiljának 

további szétcsúszása magyarázat lehet nemcsak a belső kvantumhatásfok, de a nyitófeszültség 

időfüggvényének megváltozására is. 

Jól látható, hogy a LED típus kezdeti beégetődési szakaszában különböző, a mérési 

eredményekben is jól elkülöníthető folyamatok is szerepet kapnak. Ezen öregedési folyamatok 
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súlya idővel változik, az öregedés mérhető trendjét meghatározó jelenségek pedig felváltva 

tapasztalhatók. Mindez összhangban áll a TM-21-11 műszaki memorandum kikötéseivel és 

extrapolációs technikájával: a teszt hossza nem lehet rövidebb 6.000 óránál, de előnyös inkább 

a 10.000 órás tesztidő elérése. Extrapolációra csak az utolsó 5.000 óra mérési eredményei 

használhatók fel 10.000 órányi öregítési idő alatt, e fölött pedig csak a teljes tesztidő második 

felének eredményei. 

 

5.4. ábra. Az üzemidő függvényében a 25 °C környezeti hőmérsékleten és 1 A nyitóáramon mért sugárzott 

teljesítmény értékek relatív megváltozása (balra); a sugárzott teljesítmény és a fényáram időbeni változásának 

átlagos görbéi és az ezekre 2.300 óra fölött illesztett exponenciális görbék (jobbra). 

 

5.5. ábra. Az üzemidő függvényében a 25 °C környezeti hőmérsékleten és 1 A nyitóáramon mért nyitófeszültség 

értékek (balra); a mért nyitófeszültség értékek átlaga és az 5.000 óra fölötti értékekre illesztett logaritmikus 

regresszió (jobbra). 

 

5.6. ábra. Az üzemidő függvényében a 25 °C környezeti hőmérsékleten és 1 A nyitóáramon mért eredményekből 

meghatározott energiakonverziós hatásfok értékek (balra); a számított értékek átlaga és a 2.300 óra fölötti 

értékekre illesztett logaritmikus regresszió (jobbra). 
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5.2 A Seoul 2525 LED-ek élettartam-modellezése 

5.2.1 A Seoul 2525 LED minták LM-80-08 alapú tesztelése 

A Luxeon Z LED-ek LM-80 alapú tesztelésének egyik fontos felismerése az volt, hogy 

a modellparaméterek időbeli alakulásának vizsgálata szempontjából sokkal előnyösebb lehet, 

ha a tesztidő előzetes meghatározása helyett inkább az elérni kívánt fényáram csökkenés értéket 

szabjuk meg. A korábbi gyakorlati tapasztalatok felhasználásával egy újabb LM-80-08 alapú 

tesztet indítottam, melynek során 18 db Seoul 2525 [W45] típusú, kék színben sugárzó, 

középteljesítményű LED öregedését vizsgáltam. A fitotron világításra szánt LED mintákat a 

Hungaro Lux Light Kft. biztosította számomra. 

A vizsgált minták gyárilag forrasztva érkeztek a tanszékünkre. A hatosával sorosan 

kapcsolt LED láncok 0,8 mm-es FR4 csíkokon foglaltak helyet, amelyeket mindkét oldalukon 

gondosan tervezett hűtőfelületekkel láttak el (5.7. ábra). A nyomtatott huzalozású hordozó 

csíkokat a minták között feldarabolva lehetővé vált a LED-ek egyenkénti, a JEDEC JESD 51-

5x szabványcsaládnak megfelelő karakterizálása. 

 

5.7. ábra. A Seoul 2525 LED mintákat hordozó FR4 alapú nyomtatott huzalozású lemez; a LED-ek anód alatti 

kontaktusa nagyobb méretű a jobb hővezető-képesség érdekében. 

Az előzetes mérések során a nominális 150 mA nyitóáramon meghatározott 

energiakonverziós hatásfok értékek a 45-50% tartományba estek, ami jó minőségű LED 

csipekről árulkodik. Az optikailag korrigált hőellenállás értékek azonban 100-150 K/W 

közöttiek voltak, a struktúrafüggvényekből pedig kiderült az is, hogy a LED csip és a környezet 

közötti hőellenállás legnagyobb része a LED tokon belül jelentkezett. A LED típus gyári 

adatlapja szerint a forrasztási pontig tekintett hőellenállás tipikus értéke 17 K/W, a mérések 

ennek tehát kb. ötszörösét mutatták ki. Az eltérés legvalószínűbb oka az, hogy a tárolás során 

nagy mennyiségű nedvesség akkumulálódhatott a LED tokon belül, amelynek gyors távozása 

az újraömlesztéses forrasztás során repedéseket és apró légbuborékokat okozhatott az egyes 

szerkezeti rétegek között (ezt az elméletet támasztja alá a 1.7.1. szakaszban hivatkozott korábbi 

élettartam vizsgálat is). A LED gyári adatlapja egyébként 10-24 órányi, 65±5 °C-on végzett 

szárítást javasol, ha a védőcsomagolást a forrasztás előtt több, mint egy éve megbontották. 

Hasonló problémát okozhat az is, ha az újraömlesztéses forrasztás kezdő, ún. előmelegítési 

szakaszának hőmérséklete és/vagy hossza nem megfelelő. 

További vizsgálatokat (pl. metszeti csiszolatokat) nem végeztem a rendkívül nagy 

hőellenállás okainak feltárására, de ennek vizsgálata nem is volt célom. Sokkal fontosabb volt 

ennél az a tény, hogy a hőellenállás legnagyobb része a LED tokon belül jelentkezett, mert 

ennek segítségével lehetőségem nyílt egy gyorsított élettartam vizsgálat lefolytatására, 

amelynek során minden mintára 30%-os sugárzott teljesítmény csökkenés elérését tűztem ki 
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célul (tehát a B100L70 határ elérését). A gyorsítást ebben az esetben az olyan magas üzemi pn 

átmenet hőmérséklet jelentette, amelyet egyéb módon nem érhettem volna el; a környezeti 

hőmérséklet további növelését elsősorban balesetvédelmi szempontok korlátozták, a tesztkamra 

hűtőtönkje és a LED panelek közé iktatott hőszigetelő rétegek pedig egy bizonyos hőellenállás 

érték fölött értelmetlenné válnak, mert a párhuzamos hőút dominánssá válik. 

A LED minták LM-80 alapú tesztjét az előírt 55 °C és 85 °C mellett a szabadon 

választott 70 °C-os környezeti hőmérsékleten végeztem. Minden kamrahőmérsékleten három 

különböző nyitóáram értéket alkalmaztam, melyek rendre 220 mA, 260 mA és 300 mA voltak 

(ez utóbbi a típus legnagyobb megengedett nyitóáram értéke). A teljes 18 darabos 

mintakészletet tekintve ez mindösszesen 2 mintát jelentett öregedési feltételenként 

(kamrahőmérséklet / nyitóáram) amely messze nem elegendő a TM-21-11-es extrapolációk 

elvégzéséhez, ez azonban nem is volt célom. A teszt elvégzésére elsősorban az elméleti háttér 

kidolgozásához volt szükség, a kitűzött 30% sugárzott teljesítmény csökkenés pedig 

indokolatlanná tette a további extrapolációkat. A 3 × 3 határfeltétel szerinti elrendezés mögötti 

terv az volt, hogy az eredményekből mind a nyitóáram, mind pedig a pn átmenet hőmérséklet 

tekintetében alkalmas modell készülhessen. A multi-fizikai modell meghatározásához a teszt 

során izotermikus nyitóáram – nyitófeszültség – sugárzott teljesítmény karakterizálást 

végeztem. A karakterizálást mindösszesen 12 munkapontban végeztem el. Ennek egyik oka a 

szükséges mérési idő drasztikus csökkentése volt, a másik pedig a minták sajátosságaiból 

adódott; a nyitóáram értékeket a megengedett tartományban 4 részre osztottam (75, 150, 225 

és 300 mA), a nagy hőellenállásból adódó legkisebb elérhető 45 °C-os és a megengedett 

legmagasabb 125 °C-os csiphőmérsékletek között pedig a 85 °C-os értéket választottam 

harmadik hőmérsékleti adatsornak. 

5.2.2 Az LM-80-08 alapú teszt eredményei 

Az LM-80-08 alapú élettartam vizsgálatot 1735 órányi eltelt idő után abbahagytam a 

nagy meghibásodási arány miatt; ekkorra a 18 LED mintából 14 már meghibásodott, a maradék 

4 üzemképes LED-ből is 2 darab már kontakthibás volt. Ennek bekövetkezte sajnos nem volt 

váratlan, mivel a LED-ek teszt közbeni csiphőmérsékletei javarészt a megengedett 

legmagasabb, 125 °C-os hőmérséklet felett voltak. 

 

5.8. ábra. Egy hibás (balra) és egy új állapotú (jobbra) Seoul 2525 középteljesítményű LED összehasonlítása. 

Egy meghibásodott és egy új LED közeli képei láthatók az 5.8. ábrán. A fényképről jól 

kivehető a bal oldali, működésképtelen LED lencseanyagának elszíneződése és a lapka fölötti 

buborékképződés. A túlságosan magas pn átmenet hőmérséklet a lencseanyag karbonizálódását 
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és megbarnulását okozta, az emiatt csökkenő fényáteresztés miatt pedig tovább növekedett a 

lencse LED lapkához közeli részének hőmérséklete. A folyamat tehát öngerjesztő, ami végül 

termikus megfutás révén a LED hirtelen meghibásodását okozza. 

A vizsgálat során mért sugárzott teljesítmény értékeket az 5.9 ábra szemlélteti. A LED-

ek nagy meghibásodási aránya mellett a legfontosabb megállapítás, hogy más trend tartozik a 

három hőmérséklethez. Az 5.9. ábrán az 55 °C, 70 °C és 85 °C környezeti hőmérsékletekhez 

tartozó mérési eredmények jelölése rendre zöld, piros és fekete. A mérési eredményekből 

jellegre az látszik, hogy a legkisebb kamrahőmérsékletekhez tartozó minták öregedtek a 

leggyorsabban. Ennek egyik lehetséges magyarázata a korábban végzett páratartalommal 

szembeni ellenállás vizsgálat alapján, hogy a kisebb kamrahőmérsékleten nagyobb relatív 

páratartalom alakulhatott ki, amely a LED-ek öregedését gyorsíthatta. Ez okozhatta az eltérő 

öregedési jelleget is; míg a többi kamrahőmérséklet esetén a jellegzetesnek mondható 

exponenciális csökkenés tapasztalható, az 55 °C-os öregítési hőmérséklet mellett konzisztens 

módon logaritmikus jellegű a fénykibocsátás romlása9. A jelenség magyarázatára további 

méréseket nem végeztem, mert a munkám célja elsősorban a működésképes üzemidő becslésére 

vonatkozó modell kialakítása volt. 

 

5.9. ábra. A teszt során mért sugárzott teljesítmények nulla órás értékhez mért relatív értékei, a tesztkamra 

hőmérséklete és a nyitóáram szerint leválogatva. 

A nagy meghibásodási arány és a mért eredmények jellege miatt az öregedés nyitóáram 

és pn átmenet hőmérséklet függésének vizsgálata és multi-fizikai modellezése nem volt 

lehetséges. A továbbiakban a két teljesen működőképes állapotban maradt minta modellezését, 

valamint a modellek helyességének ellenőrzését végeztem el. Mindkét minta az 55 °C 

környezeti hőmérséklet és 300 mA nyitóáram tesztparaméterekhez tartozott. 

5.2.3 Az üzemidő függő multi-fizikai LED modell: első változat 

Az üzemidő függő multi-fizikai LED modell kidolgozásához a működőképes állapotban 

maradt, az 55 °C környezeti hőmérséklet és 300 mA nyitóáram tesztparaméterekhez tartozó S07 

és S11 jelölésű minták eredményeit használtam fel. A minták öregedését okozó fizikai 

folyamatokat leíró képletszerű összefüggések egyelőre nem ismertek, ezért a mérési 

eredményekhez legjobban illeszkedő modell előállításához a globális paraméterillesztő eljárás 

során az eltelt idő szerint különféle függvényeket próbáltam ki. Ennek automatizált módon 

                                                 
9 A 1.7.5. szakaszban mutattam be egy tanulmányt, ahol hasonlóképpen az idővel logaritmikus jellegű 

fényáramcsökkenést tapasztaltak. 
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történő elvégzéséhez MS Excel környezetben, Visual Basic makrók segítségével olyan 

kalkulátort készítettem, amely a feltételezett időfüggvényeknek megfelelő modellparaméterek 

mellett kiszámította a mérési eredményektől való eltérést. 

A globális paraméterillesztő eljárás kidolgozása során azt tapasztaltam, hogy a modell 

segítségével számított eredmények legnagyobb abszolút hibájának lokális minimumhelyei 

vannak az egyes modellparaméterek függvényében, vagyis a globálisan legjobban illeszkedő 

modell előállításához a teljes értelmezési tartományt vizsgálni kell. Ennek legegyszerűbb és 

legmegbízhatóbb megvalósítása a nyers erő módszerével lehetséges. A korábbi tapasztalatok 

felhasználásával készítettem el az üzemidő függő modell előállításához használt kalkulátort is. 

Az elektromos paraméterek az MS Excel segítségével táblázatos módon párhuzamosítva, 

közvetlenül és gyorsan kiszámíthatók. Az optikai modellág vizsgálata azonban csak a körben 

folyó áram iteratív jellegű meghatározásával lehetséges, ennek elvégzésére pedig a korábban 

készített globális paraméterillesztő alkalmazást fejlesztettem tovább a gyorsabb futási idő 

érdekében. A számítási idő csökkentésére több, különböző megoldást is alkalmaztam. 

Ismeretes, hogy az MS Excel egy cella értékének változása esetén minden olyan cellát 

újraszámol, amelyben az előző lépésben megváltozott cellára mutató hivatkozás található. 

Esetemben ez rendkívül sok felesleges újraszámítást eredményezett, részben, mert a 

változtatások után leggyakrabban csak bizonyos részeredmények frissített értékére volt 

szükségem, részben pedig, mert ezek újraszámolása sem volt szükséges minden változtatás 

után. Ennek megfelelően a táblázat automatikus újraszámolását kikapcsoltam, az értékek 

frissítését pedig a makrókban elhelyezett parancsokkal és csakis a szükséges lap(ok)ra 

végeztettem el. A korábbi globális paraméterillesztő alkalmazásból (a táblázatból és a 

meghívott makrókból egyaránt) az üzemidő függő modell optikai részének meghatározásához 

szükségtelen számításokat töröltem, az iteratív ciklusokban használt kezdeti paramétereket és 

lépésközöket optimalizáltam. A felhasználói felület és az értesítési sor frissítésének 

kikapcsolásával kb. kétszeres sebességnövekedést értem el. Tovább gyorsította a számításokat, 

hogy a korábbi kb. 35-40 munkapont helyett a Seoul 2525 minták esetében csak 12 

munkapontban végeztem el az izotermikus karakterizálást. Mindezek felhasználásával a 

paraméterillesztő algoritmus futási idejét egy kétmagos és kétszálasított (tehát az MS Excel 

működése szempontjából négymagos) középkategóriás Intel processzoron kb. 10 percre 

sikerült leszorítanom a korábbi 60 perces érték helyett. Természetesen a számítások elvégzése 

céljából még így sem az MS Excel az optimális szoftverkörnyezet, azonban a módszer 

kidolgozása során a szükséges változtatások és visszaellenőrzések rendkívül rugalmasan és 

gyorsan elvégezhetők, az esetleges programhibák sokkal könnyebben észrevehetők, az egyes 

függvények jellege pedig a szükséges időkben frissített grafikonok segítségével könnyen 

szemléletessé tehetők. Az üzemidő függő multi-fizikai LED modell előállításához készített 

kalkulátor fejlesztési ideje kb. 2 hónap volt, melynek során az S07 jelű minta modellje el is 

készült. Az egyes függvényhívások kötegelése, tehát a teljes eljárás automatizálása után az S11 

minta modelljének előállítása kb. egy hetet vett igénybe. 

Az automatizált paraméterillesztésből kapott telítési áram, idealitási tényező és soros 

ellenállás értékek jelentős üzemidő függést mutatnak. Az S07 számú minta főbb 

modellparamétereinek időfüggését az 5.10-.5.12. ábrák szemléltetik. A kész modell 

segítségével egy szimulációsorozatot futtattam, amelynek eredményeit összevetettem a valós 

mérési adatokkal (5.13. a) ábra). Ennek alapján a szimulációs hiba átlagosan -0,5%, a 

legnagyobb eltérés a mérésektől pedig -1,2%. A modell ilyen szintű pontossága a telítési áram 

és az idealitási tényező négyzetes, illetve logaritmikus közelítésének köszönhető, amelyeknek 
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segítségével a modell a kezdeti beégetődési szakasz és a későbbi üzemidő mérési eredményeire 

is egyaránt jól illeszthető.  

 

5.10. ábra. Az automatizált paraméterillesztésből kapott telítési áram értékek az üzemidő függvényében (S07 

minta eredményeiből). 

 

5.11. ábra. Az automatizált paraméterillesztésből kapott idealitási tényező értékek az üzemidő függvényében 

(S07 minta eredményeiből). 

 

5.12. ábra. Az automatizált paraméterillesztésből kapott soros ellenállás értékek az üzemidő függvényében (S07 

minta eredményeiből). 

A további, nagyobb időbeli felbontásban végzett szimulációkból azonban kiderült, hogy az 1 

és 100 órás üzemidők között a modell teljesen inkonzisztenssé válik (5.13. b) ábra). Ennek oka 

szintén a Shockley diódaegyenlet paramétereinek időfüggvényeiben található meg: a telítési 

áram és az idealitási tényező növekedése ellentétes irányba tolja el a szimulációs eredményeket, 

a logaritmikusnak modellezett idealitási tényező kezdeti hirtelen felfutását pedig a telítési áram 

lapos kezdeti meredeksége nem kompenzálja, így a végeredményekben nem kívánt, negatív 
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irányú kiemelés jelenik meg. Mindezek tükrében a modell csak az első 100 órányi üzemidő 

után alkalmazható konzisztens módon. 

  

5.13. ábra. Balra: az S07 jelű minta mért és szimulált sugárzott teljesítmény értékeinek összehasonlítása; 

Jobbra: az 1 órás felbontással készített szimulációs eredmények – a negatív kiemelés az ábrán jól látható. 

Az üzemidő függő modell paraméterillesztésének eddigi tapasztalatait felhasználva és 

az automatizálás lehetséges kockázatait ismerve egy második üzemidő függő modellt is 

kidolgoztam. Ennek megkezdése előtt a két, még működőképes mintát visszahelyeztem az 

öregítő kamrába, hogy a készített modell olyan mérési pontra is ellenőrizhető legyen, amelyet 

a modellezés során nem használtam fel illesztési pontként. 

Az eddig elvégzett élettartam modellezés fontos tapasztalata volt, hogy a kapott 

modellek hőmérsékletérzékenységet leíró paraméterei csak statisztikai szóródást mutattak, de 

egyértelmű eltelt idő szerinti függést nem. Ennek alapján a továbbiakban a LED típus 

nyitófeszültségének és sugárzott teljesítményének hőmérsékletfüggését az eltelt idő szerint 

állandónak tekintettem. 

5.2.4 Az üzemidő függő multi-fizikai LED modell: második változat 

A megmaradt 2 LED mintán tovább folytattam az LM-80-08 alapú tesztet, eközben 

pedig felülvizsgáltam a multi-fizikai modell paramétereinek korábban használt időfüggvényeit. 

Egy kiterjedt „próba-hiba” („trial and error”) jellegű vizsgálat után úgy döntöttem, hogy a 

modellnek csak azon paramétereit érzékenyítem az üzemidőre, amelyek a szimulációs 

eredményeket ugyanabba az irányba mozdítják el, a többi paramétert pedig – első közelítésben 

– konstansnak tekintem. A legnagyobb szimulációs hibát minden esetben a kezdeti beégési 

szakaszban tapasztaltam, ezért végül a kezdeti szakaszt kihagytam a modellillesztési eljárásból, 

amelynek köszönhetően a multi-fizikai modell jelentősen egyszerűsödött. 

A kezdeti beégetődési szakasz elhagyása után a nyitófeszültség eltolódása egy egyszerű, 

az eltelt idővel lineárisan növekvő soros ellenállás segítségével modellezhető, miközben a 

Shockley-féle diódaegyenletben alkalmazott paraméterek (a telítési áram és az idealitási 

tényező) állandóak maradnak. Mindez egyúttal azt is jelenti, hogy az optikai modellágat tápláló 

feszültséggenerátor értéke (ami megegyezik a belső pn átmeneten eső feszültséggel) nem függ 

az üzemidőtől, vagyis ily módon a LED elektromos és optikai eltolódása teljesen külön-külön 

modellezhető. Az LM-80 értelemben meghatározott fénykibocsátás csökkenésének 

időfüggvénye közvetlenül alkalmazható az optikai ág diódájának telítési áramára, miközben 

annak idealitási tényezője és soros ellenállása állandó marad. 

Az elektromos modellben az első 100 órás beégetődési szakasz is alkalmas módon 

leírható egy nagyon kis időállandójú, további exponenciális tag felvételével (tehát a 3. fejezet 
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szerinti nulladrendű tag mellett megjelenik egy kis időállandójú elsőrendű tag is). Az 

elektromos modell soros ellenállása ennek megfelelően: 

𝑅𝑠(𝑡) = 𝑅0 + 𝑎 ∙ 𝑡 + 𝑏 ∙ [1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑡 ∙ τ𝑅𝑠𝑒𝑟)] (5.1) 

ahol 𝑡 az eltelt üzemidő, 𝑅0 a nulla órás elektromos soros ellenállás, 𝑎 és  𝑏 illesztési 

paraméterek, τ𝑅𝑠𝑒𝑟 pedig a kezdeti exponenciális tag üzemidő szerinti öregedési időállandója. 

A kisugárzott optikai teljesítmény tekintetében nem találtam alkalmas függvényt, amely 

a kezdeti beégetődési szakaszt is megfelelően leírná. A radiatív dióda telítési árama ennek 

megfelelően 

𝐼0𝑟𝑎𝑑
(𝑡) = 𝐼0𝑟𝑎𝑑𝑡0 + 𝑑 ∙ 𝑙𝑛(𝑡) (5.2) 

alakú, ahol 𝐼0𝑟𝑎𝑑𝑡0 a radiatív dióda telítési áramának nulla órás értéke, d pedig illesztési 

paraméter. Az optikai ág miatt a modell az 1 órás üzemidő alatt nem alkalmazható, kb. 100 órás 

üzemidő alatt pedig – a beégetődési szakasz figyelmen kívül hagyása miatt – pontatlan 

eredményeket ad. 

5.2.5 A készített LED modellek ellenőrzése 

A Seoul 2525 LED-ekre indított LM-80-08 alapú teszt 4340. órájában a tesztbe 

visszahelyezett S07 és S11 mintákat a tanszéki LED tesztelő állomás segítségével újra 

karakterizáltam. Az ellenőrző mérés során kapott és az előző szakaszban leírt modellek 

segítségével szimulált sugárzott teljesítmény és nyitófeszültség eredmények az 5.14. és az 5.15. 

ábrákon láthatók. 

Az S11-es minta esetében a szimulációkból nyert becslések meglehetősen pontosak, míg 

az S07-es minta modellje jelentősen túlbecsüli a változások mértékét (a modellek 4340 órás 

mérési eredményekhez viszonyított hibaértékeit az 5.1. táblázat tartalmazza). A hiba lehetséges 

magyarázata az lehet, hogy a mintákat minden mérésnél el kellett távolítani az öregítő 

kamrából, a méréseket követő visszahelyezéskor pedig a leszorítások erőssége eltérő lehetett (a 

mechanikai rögzítéshez M3-as csavarokat és rugalmas, szigetelő gumiborítással ellátott 

fakötésű alátéteket használtam). Ez összhangban van azzal a korábbi megfontolással is, 

miszerint a LED tok rendkívül nagy hőellenállás értéket korábbi higro-mechanikai 

feszültségekből fakadó rétegelválások okozták, ebben az esetben ugyanis a szétvált rétegek 

közötti hőellenállás értéke érzékeny a mechanikai feszültségekre. Meg kell jegyezni azonban, 

hogy a modell csak a 300 mA-es nyitóáramra és az 55 °C környezeti hőmérsékletre érvényes. 

Amennyiben az Arrhenius-egyenlet paraméterei ismertek, úgy az (5.2) összefüggésbe 

behelyettesítve kapjuk: 

𝐼0𝑟𝑎𝑑
(𝑡) = 𝐼0𝑟𝑎𝑑𝑡0 − ∫

1

𝑡
∙ 𝐴 ∙ 𝑒𝑥𝑝 [

−𝐸𝑎

𝑘𝐵 ∙ 𝑇𝐽(𝑡)
]

𝑡

𝑡0

 (5.3) 

ahol felhasználtam, hogy az (5.2) összefüggésben szereplő logaritmikus függés az eltelt idővel 

fordítottan arányos reakciósebességnek felel meg (3.1. táblázat 4. modellje). 
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5.14. ábra. Az S07 jelű minta mért és szimulált sugárzott teljesítmény és nyitófeszültség értékeinek 

összehasonlítása. 

 

5.15. ábra. Az S11 jelű minta mért és szimulált sugárzott teljesítmény és nyitófeszültség értékeinek 

összehasonlítása. 

 

 
VF eltérés 

[mV] 

VF eltérés a nulla órás 

értékhez viszonyítva [%] 

Φe eltérés 

[mW] 

Φe eltérés a nulla órás 

értékhez viszonyítva [%] 

S07 10.2 mV 0.3% -21.7 mW 5.4% 

S11 0.1 mV 0.003% 3.2 mW 0.8% 

5.1. táblázat. A modellek hibája a 4340 órás mérési eredményekhez viszonyítva 

A nyitóáram hatásait is ismerve a (3.7) összefüggés segítségével kapjuk továbbá: 

𝐼0𝑟𝑎𝑑
(𝑡) = 𝐼0𝑟𝑎𝑑𝑡0 − ∫

1

𝑡
∙ 𝐴 ∙ 𝑒𝑥𝑝 [

−𝐸𝑎

𝑘𝐵 ∙ 𝑇𝐽(𝑡)
] ∙ 𝐼𝐹

𝑛

𝑡

𝑡0

 (5.4) 

Az elektromos modell soros ellenállásának érzékenyítése a lapkahőmérséklet és a 

nyitóáram aktuális értékére ezzel analóg módon végezhető el, a pontos függések ismeretében. 

5.2.6 A szükséges tesztelési és mérési idő 

A Seoul 2525 LED minták izotermikus karakterizálásának szükséges idejét igyekeztem 

a minimálisra szorítani, ennek megfelelően a mérendő munkapontok számát úgy határoztam 

meg, hogy az még éppen elegendő legyen a multi-fizikai modellek elkészítéséhez. A LED-ek 

igen kis méretének köszönhetően a termikusan stabil állapot eléréséhez szükséges idő is csupán 
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a 30… 60 másodperces tartományba esett, ami a méréseket jelentősen gyorsította a jellemző 

90… 120 másodperces beállási idejű tokokhoz képest. A minták teljes karakterizálása azonban 

így is minden szükséges ellenőrző mérés és minta esetén kb. 3 órát vett igénybe. A vizsgálat 

során elvégzett, összesen 87 ellenőrző mérést tekintve ez körülbelül 260 órányi mérési időt 

jelentett, amely a teljes 1.735 órás tesztidő további közel 15%-át igényelte. Ha a TM-21-11-es 

eljárás szerint szükséges minimális, 90 db-os mintaszámot feltételezzük (3 nyitóáram érték, 3 

teszthőmérséklet, melyek mindegyikén legalább 10 minta vizsgálata szükséges), illetve ha a 

teljesítmény LED-ekre sokkal inkább jellemző, legalább 6-8 órás karakterizálási idővel 

számolunk, akkor az 1.000 óránként szükséges ellenőrző mérésenként kb. 500… 700 órányi 

mérés elvégzése szükséges. A jelenleg a piacon elérhető, az izotermikus LED karakterizálásra 

alkalmas mérőműszerek árát figyelembe véve a mérések párhuzamosított végzése rendkívül 

költséges lenne. A mérési időt csökkentő mérési eljárás kidolgozása, illetve a LED karakterizáló 

mérőberendezés és az azt vezérlő szoftver optimalizálása nagymértékben javítaná a LED-ek 

élettartam modellezésének lehetőségeit, illetve a munkám során kidolgozott módszerek 

gyakorlati alkalmazhatóságát. Ez egy jelentős, új, akár nemzetközi együttműködést is igénylő 

kutatás-fejlesztési projekt indítását igényelné. 

 

IV. Tézis 

A III. tézis szerinti lapka szintű multi-fizikai LED modellt két LED típusra 

továbbfejlesztettem oly módon, hogy az az eltelt üzemidő függvényében alkalmas módon leírja 

a kezdeti beégetődés utáni üzemi csiphőmérséklet, nyitófeszültség és sugárzott teljesítmény 

értékeket. 

 

Kapcsolódó publikációk: [J1], [J2], [J4], [C13], [C14] 
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Az eredmények hasznosulása, további kutatási tervek 

Az általam végzett és továbbiakban tervezett kutatási munka jellemzője, hogy hazai és 

külföldi világítástechnikai és LED-fotometria területén jártas ipari partnerekkel (Hungaro Lux 

Light Kft., LightingLab Kalibráló Kft., Mentor – a Siemens business, Signify, Lumileds, PI-

Lighting stb.) való tudományos-technikai együttműködésen alapul (pl. Delphi4LED H2020 

ECSEL projekt), ahol a munka tudományos hátterét a BME EET szilárdtest világítástechnikai 

kutatócsoportja és a BME EET termikus és megbízhatósági laboratóriuma jelenti. A tervezett 

további kutatásaim eredményei hasznos kiegészítésként szolgálnak a jelenleg is futó K 128315-

ös számú NKFIH (OTKA) projekthez, így a részeredmények akár azonnal felhasználhatóak 

lehetnek, ezzel visszacsatolást nyerve több vezető európai világítástechnikai nagyvállalattól (pl. 

Signify) is. Az 5.2.6. szakasz végén megfogalmazott közvetkeztetéseim egy fontos aspektusát 

jelentik egy, a Signify vezetésével és a BME meghatározó közreműködésével kidolgozott és 

2020. szeptemberében beadásra került új H2020 ECSEL pályázat (AI-TWILIGHT ECSEL-

2020-2-RIA-101007319 projekt) munkatervének. 

A 2017-es amszterdami THERMINIC konferencián közzétett eredményeink 

elismeréséül 2018. március 22-én a kaliforniai San Jose-ban vehettük át a „Harvey Rosten 

Award for Excellence” szakmai elismerést. 

A korábban elvégzett munkám elismeréseként és a további publikációim támogatására 

2018. október 11-én, a Veszprémben megrendezett Lux et Color Vespremiensis konferencián 

vehettem át a Magyar Világítástechnikáért Alapítvány által kiírt Schanda János publikációs 

ösztöndíjat. A díjat Schanda Tamás János, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Európai 

Uniós fejlesztésekért felelős államtitkára, Schanda János professzor unokája adta át. 

 

A doktori disszertációm folyatásaként tervezett további kutatási elképzeléseim 

szerteágazóak. Egyfelől, az élettartam vizsgálatokat ki kellene terjeszteni a különböző LED csip 

anyagösszetételeket felölelő sugárzási csúcs-hullámhosszak szerint, tehát vörös, borostyán, 

zöld, kék, illetve infravörös és UV LED-eket is célszerű lenne egy átfogó, LM-80 alapú 

élettartam vizsgálatnak alávetni, a mérési eredményekből pedig az eltelt időt is figyelembe vevő 

multi-fizikai modelleket elkészíteni. Mivel a fehér LED-ek meghatározó szerepet töltenek be a 

világítástechnikai alkalmazásokban, ezért különböző összetételű fénypor anyagok élettartam 

vizsgálatát is el kellene végezhi, illetve ezek üzemidő függő modelljét is ki kellene dolgozni. A 

különböző fényporok LED-ektől független jellemzésére a tanszékünkön már végeztünk 

vizsgálatokat, illetve ezek modellezésére is történtek komoly előrelépések. Ennek 

előkészítésére a Delphi4LED projekt keretén belül kidolgoztunk egy saját fehér LED gyártási 

és fényporminta karakterizáláló eljárást [N7], amelynek használatát mind a K 128315-ös számú 

NKFIH (OTKA) projektben, mind az új, AI-TWILIGHT projektben tervezzük. 

A jelenlegi multi-fizikai LED modelleket szeretném továbbfejleszteni. A különböző 

öregedési folyamatok során a mérhető paraméterek csak közvetetten érintettek, közvetlenül az 

egyes hatásfok értékek változnak. Ennek megfelelően tervezem egy hatásfok alapú multi-fizikai 

LED modell kidolgozását.  
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Összefoglalás 

A kutatási munkám során a cél egy olyan „Ipar 4.0” szemléletű tervezési megoldás 

alapjainak kidolgozása volt, amelynek segítségével nem csak a hőmérsékletváltozás, de az eltelt 

üzemidő hatásait kiküszöbölő vezérlés is meghatározható, vagyis a világítótest fényárama akár 

a teljes élettartam során állandó értéken tartható. Ezáltal csökken a villamosenergia-fogyasztás, 

a várható élettartam pedig növekszik. Nem utolsósorban javul a világítótest által nyújtott 

vizuális komfort, hiszen annak fényáramát nem kell 10–30%-kal túltervezni a későbbi 

fényáram-csökkenés előkompenzálása érdekében. 

A hőmérsékletváltozás hatásainak kompenzálására új módszert dolgoztam ki a 

rendelkezésre álló multi-fizikai LED modell és a hozzá kapcsolódó rendszerszintű szimuláció 

elméletének felhasználásával. Ennek során elkészítettem egy valós közvilágítási világítótest 

áramkör-szimulációs modelljét. A lámpatest ház CAD modellje alapján készített kompakt 

termikus modell külső forrásból rendelkezésemre állt, a világítótestbe szerelt LED típus 

modelljét pedig a saját méréseim alapján állítottam elő. A világítótest család legnagyobb és egy 

köztes példányának segítségével terepi és laboratóriumi mérésekkel egyaránt igazoltam az új 

eljárást a fényáram rövidtávú állandó értéken tartására. A lámpatest ház kompakt termikus 

modelljét egy másik, a tanszékünkön öregített teljesítmény LED típus modelljével virtuálisan 

egybeépítve előzetes, rendszerszintű vizsgálatokat végeztem a LED öregedés hatásainak 

becslésére. 

A LED-ek teljes élettartama során tapasztalható fényáramcsökkenésének modellezésére 

először az LM-80-08 és a TM21-11 eljárások segítségével kapható eredményeket használtam 

fel, mert a két dokumentum a világszerte leggyakrabban alkalmazott élettartam vizsgálati és 

extrapolációs módszert írja le. Részletesen megvizsgáltam a modellezési lehetőségeket, ami 

alapján olyan módszert dolgoztam ki a teljes élettartamra vonatkozó fényáramtartás 

megvalósítására, amelyet a világítótest gyártók kisebb elhanyagolásokkal akár a LED 

gyártóktól kapott adatlapi értékek alapján is megvalósíthatnak. Az ehhez szükséges kiegészítő 

áramkörök minimálisak, és szinte bármely „okos”-nak mondott világítótestben megtalálhatóak. 

Az általam javasolt módszer a hőmérséklet hatásait és a LED-ek öregedését egyaránt 

kompenzálja. A LED meghajtó áramkörében és a világítótestre szerelt optikai alkatrészekben 

lezajló változásokkal a munkám során nem foglalkoztam. 

A meglévő multi-fizikai LED modell átdolgozásával új modellt készítettem, amely 

implementálható olyan SPICE alapú áramkör-szimulációs környezetekben is, amelyek 

közvetlenül nem támogatják az elektro-termikus szimulációk elvégzését. Az átdolgozott LED 

modell paramétereinek előállítására automatizált alkalmazást készítettem, amelyet a 

Delpi4LED projektben a modellek tömeges előállítására is felhasználtam. 

A rendszerszintű élettartam-szimulációkat is lehetővé tevő LED modell előállítására 

tovább folytattam a korábbi, LM-80-08 alapú LED öregítést. Mivel ezek eredménye nem tette 

lehetővé a modell alkalmas előállítását, ezért új tesztsorozatot indítottam, amely alapján két 

üzemidőtől függő multi-fizikai LED modellt is készítettem. Ezek – a munkám során szerzett 

tapasztalatokkal együtt – jó alapot nyújtanak a további LED típusok élettartam modellezésére. 
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http://www.julabo.com/en/products/refrigerated-circulators/refrigerated-heating-circulators/f25-me-refrigerated-heating-circulator
http://www.julabo.com/en/products/refrigerated-circulators/refrigerated-heating-circulators/f25-me-refrigerated-heating-circulator
http://npola.cn/_upload/Goods_Spec/2525_STB0FS12A_Rev1.3.pdf
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