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Előszó 

A LED-ek egyre nagyobb ütemű térhódátását és annak okait ma már szükségtelen 

hosszasan ecsetelni. Az úgynevezett “LED-esítés” remekül beleillik abba a 

környezettudatosságon alapuló gondolkodásmódba, amely – szerencsés módon – az 

elmúlt évtizedek fejlesztési irányait egyre inkább meghatározza. A korszerű LED-ek 

fényhasznosítása napjainkra már messze felülmúlja a wolframszálas izzókét és kompakt 

fénycsövekét, de mára már a gázkisülő lámpák is egyre inkább kezdenek háttérbe 

szorulni. Az elektromos hajtásláncok mellett a LED-ek a járműiparban is méltó helyet 

foglalnak el, tekintve akár az elődeiknél közel egy nagyságrenddel kedvezőbb 

fényhasznosításukat, de akár a nagyobb megbízhatóságukat is, amely megfelelő tervezés 

mellett ma már akár a gépjármű teljes élettartamát is felülmúlhatja. 

De vajon mi is a megfelelő tervezés? A minél hosszabb élettartam elérése, bármi 

áron? Vagy inkább a gyártási és üzemeltetési költségek csökkentése? Esetleg az 

ökológiai lábnyom minimalizálása? E kérdések eldöntését elsősorban a felhasználási 

terület határozza meg, de a további morális eszmefuttatásokat az Olvasóra hagyom. Ami 

bizonyos, hogy bármi is legyen a fejlesztés célja, az egyre kifinomultabb és egyre 

részletesebb tervezési szempontokat tesz szükségessé. A már széles körben elterjedt, 

úgynevezett “ipar 4.0” szemléletmód épp e kívánalmakat hivatott teljesíteni, a 

számítógéppel segített tervezés további kiaknázásával. A valósághű szimulációk 

elvégzéséhez azonban elengedhetetlenek a helyes méréstechnika által szolgáltatott 

pontos bemenetei adatok. 

Dolgozatomban tárgyalom a LED-ek nyitófeszültség-hőmérsékletfüggésének 

kalibrációját, amely véleményem szerint a termikus tranziens tesztelés egyik alapköve. 

A gyakorlatban alkalmazott módszerek - a szabványok betartása mellett is – jelentős 

mértékben torzíthatják a mérések eredményét. A szabványok által javasolt illesztési 

eljárásokat és a párhuzamos hőellenállás hatásait, valamint a gyakorlatban alkalmazott 

laboratóriumi rutint is figyelembe véve analitikus levezetés után gyakorlati ajánlásokat 

adtam a mérések helyes elvégzésre. 

A termikus tranziens teszteléssel nem csak egy pillanatnyi állapota vizsgálható a 

struktúrának, de akár ismételve elvégezve azt, egy öregedési trend is felvehető. 

Véleményem szerint szükséges lenne egy olyan átfogó mérési ajánlás, amely a 

fénykibocsátó diódák elektromos, termikus és optikai karakterizációját és az öregedés 

vizsgálatát együttesen teszi lehetővé. Doktori munkám során egy ilyen eljárás 

kidolgozását kezdtem el, a bemutatott eredményekkel indoklom a módszer 

szükségességét, a benne rejlő lehetőségeket. 

A bemutatott módszer kidolgozása során vizsgálni kezdtem a fehér LED-ek 

fénypor anyagának hőmérséklet- és relatívpáratartalom-függését. E két paraméter 

nyilvánvalóan befolyásolja az öregedés természetét, de jelentős mértékben 

meghamisíthatja az ellenőrző mérések pillanatnyi eredményét, így a későbbi számítások, 

szimulációk bemenő adatinak minőségét is. 
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A fontosabb szimbólumok jegyzéke 

𝛼, 𝛽 a TM-21-11 elfogadott metódus illesztési paraméterei a teljes 

fényáramtartás modellezésére 

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

Φ𝑉 fényáram, [lm] 

λ egy foton hullámhossza, [nm] 

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

η𝑒𝑥𝑡  egy hullámhossz-konvertáló anyag külső kvantumhatásfoka, [%] 

η𝑉 fényhasznosítás; egy LED Φ𝑉 teljes fényáramának és 𝑃𝑒𝑙 betáplált 

elektromos teljesítményének hányadosa, η𝑉 = Φ𝑉 𝑃𝑒𝑙⁄ , [lm/W] 

η𝑡 hátramaradó élettartam, egy LED öregedésének hatásfok jellegű leírására, 

[%] 

ν egy foton frekvenciája, [1/s] 

𝐴 az Arrhenius-egyenlet preexponenciális tényezője (mértékegysége meg-

egyezik a reakciósebességi együtthatóéval) 

𝐸𝑎 aktivációs energia [J] vagy [eV] 

𝐴𝐹 az 𝛼 illesztési paraméter gyorsítási faktora, emelt hőmérsékleteken [-] 

𝐷 a teljes radiometriai fluxus-tartás meredeksége, 𝐷 =
𝑑Φ

𝑑𝑡
 

ℎ Planck állandó, ℎ = 6.62607015 ∙ 10−34𝐽 ∙ 𝑠 

𝐼𝐹  egy LED nyitóárama, [A] 

𝐼𝐻  egy LED nyitóirányú fűtőárama, [A] 

𝐼𝑀 egy LED nyitóirányú mérőárama, [A] 

𝐾 K-faktor, az 𝑆𝑉𝐹 reciproka, az 𝐼𝑀 mérőáramon meghatározva, [K/mV] 

𝑘𝐵 Boltzmann állandó, 𝑘 = 1.380649 ∙ 10−23 𝐽

𝐾
 

𝑀 a kalibrációs környezet mérőszáma azt feltételezve, hogy a környezeti 

hőmérséklet egyenesen arányosan változik a hideglemez hőmérsékletével 

egy K-faktor kalibráció során, 𝑀 =
𝛥𝑇𝐴_𝑐𝑎𝑙

𝛥𝑇𝐶𝑃_𝑐𝑎𝑙
, [-] 

𝑛 élettartam igénybevételi meredekség [-] 

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

𝑃𝑜𝑝𝑡  kisugárzott optikai teljesítmény (vagy: radiometriai fluxus), 𝑃𝑜𝑝𝑡 = Φ𝑒, 

[W] 

𝑃𝐻  egy LED pn átmenetén eldiszipált teljesítménye, más jelöléssel 𝑃𝑑𝑖𝑠, [W] 

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] 

𝑅𝑡ℎ_𝑉𝑎𝑙ó𝑠a LED tok optikai értékkel korrigált hőellenállása, [K/W] 
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𝑅∥ a környezeti levegő felé értelmezett párhuzamos hőellenállás, [K/W] 

𝑆Φ𝑒
 a radiometriai fluxus hőmérsékletérzékenysége, [W/K] 

𝑆𝑉𝐹 a nyitófeszültség 𝐼𝑀 mérőáramon értelmezett hőmérsékletfüggése, [mV/K] 

𝑡 eltelt idő, [s]; egy LED öregedése során eltelt idő, [h] 

𝑡𝐻 egy lekapcsolási termikus tranziens előtt értelmezett fűtési idő, [s] 

𝑡𝑀 mérési idő; egy termikus tranziens során a termikusan stabil állapotig eltelt 

idő, [s] 

𝑡𝑀𝐷 mérési késleltetési idő, a vizsgált LED-re adott tápfeszültség átkapcsolása 

és az elektromos tranziensektől mentes hőmérsékletérzékeny paraméter 

első leolvasása között eltelt idő, [s] 

𝑇 hőmérséklet, [°C]; vagy abszolút hőmérséklet, [K] 

𝑇𝐴 környezeti hőmérséklet (vagy referencia hőmérséklet), [°C] vagy [K] 

𝑇𝑐𝑝 hideglemez hőmérséklet, [°C] vagy [K] 

𝑇𝐽 egy LED pn átmenetének hőmérséklete, [oC] vagy [K]  

𝑇𝑟𝑒𝑓  szabadon megválasztott referencia hőmérséklet, [°C] vagy [K] 

𝑉𝐹 nyitófeszültség, [V] 

𝑉𝐹𝑖 egy LED nyitófeszültségének kezdeti értéke közvetlenül a dióda 

tápfeszültségének átkapcsolása után, [V] 

𝑉𝐻 egy fűtőáramon hajtott LED nyitófeszültsége, [V] 

𝑍𝑡ℎ(𝑡) időtartománybeli termikus impedancia függvény, [K/W] 
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1 A javasolt state-of-the-art LED méréstechnika 

1.1 Problémafelvetés a jelenlegi módszerekben 

A JEDEC JESD51-5x szabványcsaládnak megfelelő LED mérések 

eredményei alapvetően függnek a K-faktor meghatározásától. Az elvben helyes 

termikus mérési eredményekhez a K-faktor kalibrálás során elengedhetetlen az 

alkalmas peremfeltételek kiválasztása, valamint a nyitófeszültség-lapkahőmérséklet 

függvény megfelelő illesztése. Ehhez a JESD51-51 szabvány izotermikus 

környezetet ír elő. A gyakorlatban a tesztelő laboratóriumok számára azonban 

kecsegtető megoldás, hogy az integráló gömb falára erősített, hőmérséklet-

szabályozott hideglemezre felszerelve végezzék el a mérendő LED K-faktor 

kalibrálását. Ilyen környezetben a levegő felé történő hőátadás párhuzamos 

hővezetési utat eredményez, amely befolyásolhatja a K-faktor kalibrálás 

eredményét, illetve a későbbi tesztelés során a lapkahőmérséklet megkívánt értékre 

történő beállítását is. A szabványok által adott javaslatot és a gyakorlatban bevett 

szokásokat az 1.1. Táblázat mutatja be. 

1.1. Táblázat: A JEDEC JESD51-5x szabványcsalád és a JESD51-1-es szabványok 

javaslatai a bevett szokásokkal összevetve. 

 JEDEC előírás JEDEC megjegyzés Bevett szokás 

𝑆𝑉𝐹 mérés 
Izotermikus 

(LM-80 konform) 
– 

Integráló 

gömbben 

𝑆𝑉𝐹  közelítés 
Csak a meredekség 

(K-faktor) 

Legjobb lineáris vagy 

másodfokú illesztés 
Laboránstól függ 

 

A mérés kiértékelése során a nyitófeszültség hőmérsékletérzékenységének 

közelítési módja rendkívül fontos. A JEDEC szabványok ehhez a mérőáramon 

meghatározott nyitófeszültség hőmérsékletérzékenységének reciprokát, azaz a K-

faktort használják. A K-faktor egyszerűen a 𝑉𝐹(𝑇𝐽) függvényre illesztett lineáris 

egyenes meredeksége: lineáris, vagy másodfokú közelítést illetően a szabvány csak 

megjegyzéseket tartalmaz. 

1.2 A javasolt K-faktor kalibrációs tartomány és közelítés 

Bizonyos LED típusok esetén a nyitófeszültség hőmérsékletfüggése nem 

lineáris természetű, emiatt egy konstans K-faktor érték nem elegendő a pontos 

lapkahőmérséklet meghatározásához (lásd az 1.1. ábra bal oldalán). E tekintetben 

két probléma is okozhatja a kiértékelési eredmények pontatlanságát: 
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- A kalibráció teljes hőmérsékleti tartománya nem fedi le a termikus 

tranziens mérés során érintett hőmérsékleti tartományt. 

- Szinte minden esetben lineáris illesztést szokás alkalmazni, az okozott 

hibától függetlenül. 

Mindkét probléma jelenléte sajnos gyakori technikai hiba. A szabályozott 

hőmérsékletű hideglemezek hőmérsékleténeknek jellemzően műszaki (pl. 

életvédelmi) vagy fizikai (pl. forráspont) okok miatt felső korlátja van. Ha a termikus 

tranziens referenciahőmérséklete a hideglemez maximális hőmérséklete, akkor a 

lapkahőmérséklet a teljes tranziens során meghaladja a kalibrációs tartományt. Ilyen 

esetekben a lineáris közelítés hibás pn átmenet hőmérséklet értékeket 

eredményezhet (lásd az 1.1. ábra jobb oldalán). 

 

1.1. ábra: Egy teljesítmény LED 10 mA-en mért nyitófeszültségének 

hőmérsékletfüggése a 25…150 °C tartományban. Az 20 °C-on -1,48 mV/K értékű 

érzékenység 80 °C-on már 1,25 °C (balra); A nyitófeszültség 

hőmérsékletfüggésének inter- és extrapolációja a 25…90 °C-os mérésekre illesztve 

(jobbra). 

A gyakorlatban hiányoznak olyan széleskörben elfogadott metódusok, 

amelyek segítségével feltárható a magasabb fokú polinommal történő közelítés 

szükségessége. A megfelelő illesztési eljárás kiválasztása emiatt tipikusan a mérést 

végző laboráns döntésén múlik. 

Az új javaslat a LED-ek kalibrálási folyamatának szigorítása a következő 

ajánlásokkal: 

- A kalibrálás abszolút tartományát össze kell hangolni a tranziensek 

tartományával. Ha lehetséges, a kalibrálást 5 °C-kal a legalacsonyabb 

hőmérséklet alatt és 5 °C-kal a legmagasabb várható hőmérséklet felett kell 

elvégezni. Ez egyúttal a minimum 50 °C-os szabály megszűnését is jelenti. 
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- A jobb illeszthetőség érdekében a kalibrációs pontok számának legalább 

ötnek kell lennie. 

- Másodfokú közelítést kell alkalmazni, ha a lineáris illesztés abszolút hibája 

(a másodfokú illesztéshez képest) ≥ 0,5 °C a rögzített tranziensek bármely 

pontján. 

Egyes speciális esetekben az 50 °C-os minimális kalibrálási tartomány 

négyzetes illesztést tenne szükségessé. Meg kell jegyezni, hogy a javasolt 

változtatások szűkebb tartományban is lehetővé tennék a kalibrálást, ahol akár egy 

lineáris illesztés is elegendő lehet. 

1.3 A párhuzamos hővezetési út hatásának vizsgálata 

A JEDEC JESD51-5x szabványcsalád részletes leírást ad a LED tokok valós 

hőellenállásának meghatározására. Ennek megfelelően, a K-faktor kalibráció 

elvégzése szigorúan egy LM-80 konform öregítő kamrának megfelelő izotermikus 

környezethez kötött. Mindez azt feltételezi, hogy a szerelvény párhuzamos 

hővezetési útjának jelentős hatásai vannak, valójában a szabvány ezt egyáltalán 

nem veszi figyelembe az 𝑹𝒕𝒉 (és 𝑻𝑱) számítások során, a K-faktor interpolációs 

módszerétől függetlenül (konstans, lineáris, kvadratikus stb.). 

Bizonyos tok típusoknál – pl. olyan, nagy felületű tokoknál, mint az ún. chip 

on board (CoB) elrendezések – jelentős párhuzamos hővezetési út alakulhat ki a tok 

tetejétől a környezet felé. Emiatt jelentős hiba léphet fel a mérési eredmények 

kiértékelésében. Megfelelő mérési és kiértékelési eljárásokkal ezek a hibák 

csökkenthetők, de akár teljesen ki is küszöbölhetők. Az 1.2. Táblázat és az 1.3. 

Táblázat tömören összefoglalja a mérési eredmények érvényességét, a párhuzamos 

hővezetési út tekintetében, a valós hőellenállás és a lapkahőmérséklet 

meghatározásakor, az általános laborgyakorlat és a 1.1. Táblázat szerint bemutatott 

JEDEC ajánlások szerint. 

1.2. Táblázat: Az Rth számítási eredmények érvényessége párhuzamos hőáram 

korrekció nélkül, a mérési beállítástól és az SVF illesztéstől függően; a JEDEC 

ajánlás sárga háttérrel van jelölve (1. Eset). 

𝑅𝑡ℎ kiszámítása 
𝑆𝑉𝐹 mérés 

Izotermikus Gömb 

𝑆𝑉𝐹 közelítés 

Konstans 1. Eset   ✖ 3. Eset   ✔ 

Függvény 2. Eset   ✖ 4. Eset   ✔ 
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1.3. Táblázat: A TJ számítási eredmények értékei a mérési összeállítástól és az SVF 

illesztéstől függően; a JEDEC ajánlás sárga háttérrel van jelölve (A eset). 

𝑇𝐽 kiszámítása 
𝑆𝑉𝐹 mérés 

Izotermikus Gömb 

𝑆𝑉𝐹 közelítés 

Konstans A eset   ✖ C eset   ✖ 

Függvény B eset   ✔ D eset   ✖ 

1.4 LED tokok hőellenállásának reprodukálható mérése 

A JEDEC JESD51-14 kettős határfeltételű tranziens vizsgálati módszer 

(TDIM) a tokozott félvezető eszközök lapkától a tokig értelmezett hőellenállás 

meghatározására szolgál. A LED tokok esetében a JESD51-14 ajánlásait a 

szerelvény és a vizsgált minta vonatkozásában tovább kell finomítani. A szabvány 

szerint, „Az első mérést … a DUT és a hideglemez között termikus határfelületi 

anyag nélkül kell elvégezni. A második méréshez … egy vékony réteg termikus zsírt 

vagy olajat kell felvinni a határfelületre”. LED tokok termikus karakterizálása során 

a „nedves” határfeltétel alkalmazása az alábbi problémákat veti fel: 

- A lencse esetleges szennyeződése befolyásolja a LED mérési eredményeit. 

- Ha a fent említett problémát megfelelő körültekintéssel és mintakezeléssel 

elkerüljük, a rögzítőfuratokba és termikus viákba esetlegesen bekerülő 

paszta továbbra is befolyásolhatja a mérések megismételhetőségét. 

- A JEDEC JESD51-51 minden folyadékfürdős megoldást kizár a K-faktor 

kalibrálása során: „A LED-es eszköz lencséjének szennyeződésének 

elkerülése érdekében kerülni kell a folyadék (olaj) fürdőt, mint 

hőmérséklet-szabályozott tesztkörnyezetet.” 

Mindezeknek megfelelően a LED-ek TDIM mérésekhez száraz, szilárd 

termikus felületi anyagok használatát javaslom. A Delphi4LED projekt körmérései 

már az általam javasolt határfeltételeknek megfelelően készültek. A körmérésekben 

résztvevő, elismert gyártótól származó LED típus ennek megfelelően a kontroll 

mérések során nem mutatott jelentős eltéréseket. A teljes sugárzott fluxus eltérései 

0,5-1,4% között változtak (700 mA névleges nyitóáram mellett). A mért 

nyitófeszültségek átlagosan 2 mV-nál kisebb eltérést mutattak, ami arra utal, hogy a 

LED chipek nem is öregedtek jelentősen a körmérések során.  
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I. Tézis 

Kidolgoztam egy továbbfejlesztett módszert a pn átmenet hőmérséklet JEDEC 

JESD51-51 szabvány alapján történő meghatározására. 

A fenti szabvány a lineárisnak feltételezett nyitófeszültség hőmérséklet-

érzékenység alapján határozza meg az úgynevezett K-faktor értékét. Méréssel 

igazoltam, hogy a pn átmenetre ilyen módon meghatározott hőmérséklet érték egy 

teljesítmény LED teljes üzemi hőmérséklet-tartományában akár 10 °C-os hibát 

szenvedhet. Ez a kalibrációs hiba a teljes elektromos, optikai és termikus 

karakterizálást torzítja. Megmutattam, hogy a hőmérsékletfüggést másodfokú 

polinommal közelítve a pn átmenet hőmérsékletének mérési hibája akár 0,5 °C alatt 

tartható a teljes kalibrációs hőmérsékleti tartományon belül. 

Új peremfeltétel használatát vetettem fel a kettős határfeltételű tranziens 

vizsgálati módszer LED-eken történő alkalmazására. Az irreverzibilis szerkezeti 

változások megelőzése és a mérések megismételhetőségének javítása érdekében a 

„nedves” termikus határfelületi anyagok helyett szilárdak alkalmazását javasoltam. 

Ezzel megóvva a LED-ek lencséjét, fényporrétegét, és a teljes szerelvényt a 

kontaminációtól. 

 

Kapcsolódó publikációk: [J1], [C3], [C6], [C7], [C8] 
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2 A javasolt state-of-the-art LED élettartam 

vizsgálati módszer 

2.1 Termikus vizsgálattal kombinált megbízhatósági tesztelés 

A teljesítmény elektronikai eszközökben a huzalkötések leválása mellett 

gyakori meghibásodási mód a lapka leválása a hordozó struktúráról. Új eljárást 

vezettem be a teljesítmény ciklálás chip- és tokszintű hatásainak bemutatására új, 

közepes teljesítményű autóipari MOSFET-eken egy nemrég kifejlesztett 

tesztkörnyezet segítségével. Az új eljárás alapja, hogy kombinálom a tokozott 

félvezetők jellemzésére alkalmazott legrelevánsabb mérési eljárásokat a ciklálásos 

megbízhatósági vizsgálatokkal, mindeközben akár időt és erőforrást spórolva. 

A termikus tranziens méréseket az aktív vezérléssel imitált hőmérséklet 

ciklálásos megbízhatósági teszt során a K-faktor kalibrálásával együttesen 

értékeltem a különböző meghibásodási módok azonosítása érdekében. Ez a 

megközelítés lehetővé tette az elektromos és a termikus eredetű szerkezeti 

meghibásodási módok megkülönböztetését. 

A tesztben alkalmazott MOSFET tokok 100 000 cikluson túl is ellenálltak a 

150 °C-os hőmérsékleti változásoknak kritikus hibák nélkül (lásd a 2.1. ábrát). A 

teljes szerelvény hőútjában bekövetkező változásokat a kezdeti pillanattól nyomon 

követtem egészen addig, amíg az egyik minta kritikus állapotba került. 

Ennek az előkészítő kísérletnek az egyik fő célja többek között az új módszer 

alkalmazhatóságának vizsgálata, valamint az élettartam-teszt során előforduló 

hőellenállás-változások lehetséges mértékének feltárása volt. 

 
2.1. ábra: A mért minták hőellenállásának növekedése teljesítmény ciklálás közben 

(balra). Az 5-ös minta struktúrafüggvényének időbeli alakulása (jobbra). 
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2.2 Lapkahőmérséklet meghatározása LM-80-as tesztek során 

A LED-ek pn átmenet hőmérséklete jelentősen megváltozhat egy LM-80 

tesztelési eljárás során a megnövekedett villamos energiafogyasztás, az 

energiaátalakítási hatásfok csökkenése, vagy akár a termikus határfelületek esetleges 

romlása miatt is. A hőmérséklet-emelkedés néhány Celsius-foktól egészen 20-30 

Celsius-fokig terjedhet. Ennek pontos értéke leginkább a nyitóáramtól, a teljes 

hőellenállástól, a nulla órás hatásfoktól és a vizsgálat során elért fényáramcsökkenés 

értékeitől függ. 

        
2.2. ábra: Elméleti pn átmenet hőmérséklet-emelkedés egy LM-80-as teszt során 

(balra) nagy teljesítményű és (jobbra) közepes teljesítményű LED esetén az 

nyitóáram, a hőellenállás, a nulla órás hatásfok és a fényáram-csökkenés 

függvényében (állandó hőellenállást és rögzített 3 V-os nyitófeszültséget 

feltételezve). 

A 2.2. ábra egy nagy (bal) és egy közepes teljesítményű (jobb) LED 

feltételezett pn átmenet hőmérséklet növekedését mutatja, konstans 3 V-os 

nyitófeszültséget és állandó hőellenállást feltételezve. A számítások során figyelmen 

kívül hagytam a hatásfok hőmérsékletérzékenységének esetleges hatását; a vörös és 

borostyánsárga LED-ek rendkívül nagy hőmérsékletfüggése jól ismert, és pozitív 

visszacsatolásként működik a pn átmenet hőmérséklete tekintetében, tovább növelve 

a tárgyalt hatást. 

Közepes teljesítményű LED-minták LM-80-08 alapú élettartam-vizsgálata 

során, a szabványos vizsgálati módszerrel meghatározott, szobahőmérsékleten 

végzett optikai mérések mellett termikus tranziens vizsgálat elvégzését javasoltam 

mind 25 °C-on, mind pedig az öregítési hőmérsékleten. A mérések eredményeként 

rendelkezésre állt két megmaradt LED minta 25 °C-os és 55 °C-os környezeti 

hőmérsékletnek megfelelő nyitófeszültség, radiometriai fluxus és pn átmenet 

hőmérséklet értékei. A 2.4. ábra a mért pn átmenet hőmérsékleteket mutatja 300 mA 

nyitóáram mellett. 
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2.3. ábra: A nyitófeszültség és a hőellenállás növekedésének hatásai a pn átmenet 

hőmérsékletre egy LM-80-as teszt során. A kezdeti paraméterek: 1 A nyitóáram, 

40% hatásfok, 15 K/W hőellenállás, 3 V nyitófeszültség. Az ábrák a vizsgálat alatti 

lapkahőmérséklet-növekedést mutatják a vizsgálat végi hőellenállás és 

nyitófeszültség függvényében. A teszt végi relatív fénykibocsátás (balra) 95% és 

(jobbra) 80%. A fekete keresztek a 2.1. ábra bal oldali grafikonján jelöltekkel 

egyeznek meg. 

    
2.4. ábra: Az #S11 jelű közepes teljesítményű LED minta pn átmeneti hőmérséklete 

a tesztelési idő alatt; 300 mA nyitóáramon mérve. 

2.3 Az Arrhenius-egyenlet paramétereinek meghatározása 

termikus tranziens tesztelés segítségével 

A javasolt módszer a következő négy fő elvi lépésből áll: 

0. Előfeltétel: a pn átmenet hőmérséklet meghatározása az LM-80-as teszt során, 

a tesztelési nyitóáramon és hőmérsékleten, valamint egy további környezeti 

hőmérsékleten (pl. az LM-80 szabvány által előírt 25 °C). 

1. A fénykibocsátási paramétereket meghatározása egy állandó referencia pn 

átmenet hőmérsékleten az öregedési folyamat minden időpontjában, az 𝑆𝛷𝑒
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radiometriai fluxus hőmérséklet-érzékenységével számolva. Ezzel a lépéssel a 

változó pn átmenet hőmérséklet hatása kiküszöbölhető, és egy „natív 

radiometriai fluxus” tartási görbe határozható meg. 

2. Az Arrhenius-egyenlet 𝑨 preexponenciális tényezőjének és 𝑬𝒂 aktiválási 

energiájának meghatározása, amelynek alapját a következők képezik: 

a. a vizsgálat során folyamatosan emelkedő lapkahőmérséklet (vagyis az a 

hőmérséklet, amelyen a lapka öregedési jelensége fellép), és 

b. a „natív radiometriai fluxus” tartási görbe (azaz a fénykibocsátás 

időfüggvénye, amelyet csak az öregedési jelenségek indukálnak). 

3. A radiometriai fluxus tartás görbe meghatározása tetszőleges pn átmenet 

hőmérsékleti profil esetén. 

 

II. Tézis 

Aktív ciklálásos megbízhatósági teszteléssel igazoltam, hogy a tokozott 

félvezető eszközök hőellenállása és lapkahőmérséklete drasztikusan megnőhet a 

vizsgálati idő alatt. 

Termikus tranziens vizsgálattal egészítettem ki az LM-80 teljes fényáramtartás 

vizsgálati módszert, hogy feltárjam az eszköz paraméter-eltolódásaiból adódó 

lapkahőmérséklet változásokat. Az LM-80-as tesztre vonatkozóan, számítások 

segítségével bemutattam a növekvő elektromos bemeneti teljesítmény, a csökkenő 

hatásfok és a növekvő hőellenállás hatására bekövetkező lehetséges 

hőmérsékletemelkedést a pn átmeneten. Becsléseim alapján ez a 

hőmérsékletemelkedés napjaink LED-es világítástechnikai eszközeiben akár a 20 

°C-ot is elérheti. 

A LED-ek hőmérsékletfüggése miatt bekövetkező teljes fényáram csökkenést 

az LM-80-as elfogadott módszer figyelmen kívül hagyja. Mivel a jelenség jelentős 

mértékű is lehet, módszert dolgoztam ki ennek figyelembevételére. Az Arrhenius-

egyenlet paramétereinek a TM-21-11 műszaki memorandum szerinti 

meghatározásához az LM-80-as teszt több kamrahőmérsékletén kapott eredményei 

szükségesek. Számítási módszert dolgoztam ki e paraméterek egyetlen 

kamrahőmérsékleten kapott eredményeiből történő meghatározására. A módszer 

alkalmazásával megállapíthatók az állandó lapkahőmérsékletekhez tartozó öregedési 

trendek az öregítés során folyamatosan változó lapkahőmérséklet ellenére is. 

 

Kapcsolódó publikációk: [J2], [J3], [J4], [B1], [B2], [C1], [C2], [C9], [C10], [C11], 

[C12] 
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3 Hullámhossz-átalakító anyagok páratartalom- és 

hőmérsékletfüggésének feltárása 

3.1 Teljesítmény LED-ek páratartalomtól függő viselkedése 

A szabványos LED karakterizációs módszerek nem veszik figyelembe a 

tesztkörnyezet relatív páratartalmának változásait. Kutatómunkám során 

megvizsgáltam a relatív páratartalom LED-mintákra és a mérőrendszerre gyakorolt 

hatását, ehhez a TeraLED és a T3Ster mérőműszereket, valamint egy Ocean Optics 

HR2000+ spektroradiométert használtam. A 30 cm-es integráló gömböt a teljes 

szerelvényével (beleértve a referencia LED-et is) egy WEISS WK3 340/70 

klímakamrába helyeztem. A relatív páratartalom szabályozása a WEISS kamra 

pszichrométere alapján történt. A vezérlő elektronikát és a spektrométert a 

tesztkamrán kívül helyeztem el, egy klímaszabályozott laboratóriumban. 

A mérési eredmények kiértékelése során megkülönböztettem a BaSO4 

bevonatú gömb és a lencse nélküli Luxeon Z LED minták páratartalom-függését. A 

gömb RH függésének jellemzésére minden páratartalom értéknél rögzítettem a 

referencia LED relatív spektrális teljesítményeloszlását (SPD). Az elért 

eredményekből korrekciós függvény definiálható az optikai mérőrendszerhez (lásd 

a 3.1. ábra bal oldalán). A korrekciós függvény segítségével meghatározható a LED 

minták valós spektrális teljesítményeloszlása, amely már a relatív páratartalomtól 

függő fénykibocsátást tükrözi (lásd a 3.1. ábra jobb oldalán). 

     
3.1. ábra: Az optikai mérőrendszer korrekciós függvénye a relatív páratartalom 

függvényében (balra). Nyers és. korrigált relatív fénykibocsátás a relatív 

páratartalom függvényében (jobbra). 
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3.2 Új mérési módszerek a hullámhossz-átalakító anyagok 

hőmérséklet-függésének jellemzésére 

Fényporok hőmérsékletfüggő viselkedésének vizsgálatához egy új 

megközelítést alkalmaztam. A tesztek során elsősorban a mért spektrális 

teljesítményeloszlások összehasonlítására támaszkodtam. Ilyen 

összehasonlításokkal határoztam meg a „kék” abszorpciós ráta, a külső 

kvantumhatásfok, az energiakonverziós hatásfok és az extrakciós hatásfok 

hőmérsékletfüggését. 

A „kék” abszorpciós rátát az elnyelt és a beeső kék fotonok arányaként 

határoztam meg. A másik három hatékonysági paraméternél F. Schubert LED-ekről 

szóló könyvében leírt definíciókat használtam. 

A külső kvantumhatásfok lényegében a konvertált és elnyelt kék fotonok 

aránya. 

Az energiakonverziós hatásfok az átalakítás energiahatékonysága, 

figyelembe véve az úgynevezett Stokes-eltolást: a fénypor anyagok rövidebb 

hullámhosszú fotonokat alakítanak át hosszabb hullámhosszúakká, amelyek 

energiája mindig kisebb, mint az eredetié. 

A külső kvantumhatásfok kifejezhető a belső kvantumhatásfok és a 

kicsatolási hatásfok szorzataként. A belső kvantumhatásfok egy örökölt 

anyagparaméter, míg az extrakciós hatásfok a hullámhossz-átalakító 

anyagelrendezés térbeli eloszlásától függ, amely magában foglalja az átalakított 

fotonok reabszorpciójából adódó veszteséget is. A belső kvantumhatásfok és az 

kicsatolási hatásfok értékei becsülhetők, ha különböző vastagságú vagy térbeli 

eloszlású fényporminták is rendelkezésre állnak. 

Azonos típusú kék és – fényporral átalakított – fehér LED-ek mérése 

A vizsgálatokat egy monokróm kék és egy fényporral átalakított fehér LED 

minta sorozaton kezdtem el (a minták a CREE gyártótól származó XP-E sorozatból 

voltak). Az eredeti elképzelés azon a feltételezésen alapult, hogy az azonos típusból 

származó kék és fehér LED minták esetében a gyártó jó eséllyel azonos szériájú kék 

LED chipeket használta, így az „egyetlen” különbség a kék és fehér LED-ek között 

a fényporréteg megléte, vagy hiánya lehet. 

A mérési adatok könnyen illeszthetők egy egyszerű, egydimenziós fényút 

modellre. Bár a modelleredmények és a mérések között kiváló egyezést találtunk, 

ennek a megközelítésnek a határai jól láthatóak a mért spektrális 

teljesítményeloszlásokon. A 3.2. ábra a fent említett LED-populációból kiválasztott 

egy kék és egy fehér LED spektrumsorozatát mutatja be; a mért spektrumokban a 

kék csúcshullámhosszak eltértek, ezért megkérdőjeleződött az a feltételezés, mely 

szerint a kétféle LED között az egyetlen különbséget csak a fénypor jelentette volna. 
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3.2. ábra: A mért kék és fehér LED minták különböző munkapontokhoz tartozó 

relatív spektrális teljesítményeloszlása. 

„Önálló” fényporminták mérése 

A vizsgálatok következő lépésében kereskedelmi forgalomban kapható CoB 

LED-eket, mint önálló fénypormintákat használtam, azok passzív, meghajtás nélküli 

állapotában. Ebből a célból a kereskedelemben kapható fénypor anyagokat 

használtam fel nagy felületű (2” átmérőjű) minták előállításához, hordozóként pedig 

a mintákra centrifugált PDMS-t használtam. Mindezen minták segítségével 

mérésekkel meghatároztam a hullámhossz-konverziós tulajdonságok hőmérséklet-

függését és a készített minták hővezető képességét. 

      
3.3. ábra: Az integráló gömbös mérési elrendezés a gerjesztő kék fényforrással és a 

passzív fénypor mintával (balra); a szabályozott hőmérsékletű hideglemezre 

szerelt, egyedi készítésű fénypor minta (jobbra). 

A 3.3. ábrán látható speciális mérési elrendezés segítségével a gerjesztő kék 

fény a gömb szemközti mérőnyílásán elhelyezett, hideglemezre szerelt 
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fénypormintára fókuszálható. Ennek segítségével megmértem a fényporminták 

másodlagos emissziójának relatív spektrális teljesítményeloszlását. A mintákat 

változó intenzitású kék fénnyel gerjesztettem, miközben a hideglemez hőmérsékletét 

széles tartományban szabályoztam, 15 °C-tól egészen 150 °C-ig. 

Saját készítésű fényporral átalakított fehér LED-ek készítése és bemérése 

Egy ún. flip-chip elrendezésű LED minta eredeti fénypor-lencse szerkezetét 

saját, egyedi készítésű fénypor-lencse szerkezetekre cseréltem, az előbbi 

vizsgálatoknál ismertetett egyik fénypor kompozit felhasználásával (3.4. ábra). 

Ennek segítségével az összehasonlító mérésekhez pontosan ugyanazt a LED mintát 

(egy CREE gyártmányú XPG3 flip-chip teljesítmény LED-et) használtam annak 

érdekében, hogy valóban a fényporréteg okozza az egyetlen különbséget a mérések 

között. Az új fénypor + lencseminták elkészítése során a cél az volt, hogy ugyanazon 

a kék gerjesztés hatására a minták minden esetben különböző mennyiségű fotont 

alakítsanak át. 

 
3.4. ábra: (a) A lencse nélküli kék LED az eredeti, később eltávolított lencsével; (b) 

az ismert összetételű és új lencsével ellátott, saját készítésű fényporréteg; (c) a kék 

LED az új fénypor + lencse elrendezéssel. 

Az eredeti kék LED teljes izotermikus nyitóáram – nyitófeszültség – 

sugárzott teljesítmény/fényáram (izo-IVL) karakterizáláson esett át. Ezután 

eltávolítottam az eredeti lencsét és egy egyedi gyártású, teljesen áttetsző PDMS 

lencsére cseréltem azt. A reprodukálhatóság vizsgálatára ezt az eljárást négyszer 

megismételtem, a teljes izotermikus IVL karakterizálást minden alkalommal 

elvégeztem. Az egyes esetekben a sugárzott teljesítmény legnagyobb eltérése 3% 

alatti volt, míg a kék-referenciának választott méréssor az átlagos jellemzők 0,3%-

án belül volt. 

A fényporral átalakított fehér LED elkészítéséhez ezután először közvetlen, 

egyenletes fénypor kompozit felhordást végeztem el, majd ennek tetején alakítottam 
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ki az átlátszó PDMS lencsét. Az 50-50 m/m%-ban PDMS-sel kevert fényporrétegből 

négy különböző vastagságú mintát készítettem. Minden egyedi fényporréteg-

összeállításnál teljes izotermikus IVL karakterizálás készült. A fényátalakító réteg 

különböző hatékonysági értékeinek meghatározásához a spektrális adatokat 

használtam (lásd a 3.5. ábrát). Az izotermikus IVL karakterizálást követően a 

lencséket leválasztottam a LED mintáról és az egyes fényporrétegek vastagságának 

méréséhez keresztmetszeti vágatokat készítettem. 

Amint az az ábrákon is látható, a fényporréteg hőmérséklete jelentős hatással 

van a külső kvantumhatékonyságra és a kék abszorpcióra, ami nemcsak a LED 

hatásfokát, hanem a kapott fénykibocsátás korrelált színhőmérsékletét is 

befolyásolja. Ez az egyik fő oka annak, amiért a fehér LED-ek, de különösen a CoB-

eszközök esetében szükséges a több fizikai tartományt (termikus, elektromos és 

optikai) is átfogó részletes matematikai modellek elkészítése. 

       

        
3.5. ábra: Az egyedi készítésű fényporral átalakított fehér LED-ek különböző 

hatásfok-paraméterei a különböző üzemi körülmények között mérve (a nyitóáram 

és a hőmérséklet függvényében). 
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III. Tézis 

Kísérletileg kimutattam LED-ekre, hogy a környezeti paraméterek, mint a 

hőmérséklet és a relatív páratartalom jelentős hatást gyakorolnak mind a 

mérőműszer, mind a mérendő eszköz szintjén, így nem kívánt módon befolyásolják 

a mért jellemzőket. 

A mérőműszer szintjén kimutattam, hogy az integráló gömbben uralkodó 

relatív páratartalom befolyásolja a mérendő eszköz látszólagos optikai paramétereit. 

A jelenség minimalizálása érdekében javaslom a páratartalom szabályozásának 

jelenlegi, elfogadott eljárások és szabványok által meghatározott feltételeinél 

szigorúbb korlátozását. 

A mérendő eszköz szintjén új karakterizációs módszereket dolgoztam ki a 

fényporos fehér LED-ek különböző paramétereinek hőmérséklet- és relatív 

páratartalom-függésének feltárására. Ezen paraméterek magukban foglalják a 

fényporos fehér LED-ek relatív fénykibocsátását, valamint a „kék” abszorpciós 

arányt, a külső és belső kvantumhatásfokot, illetve a hullámhossz-átalakító anyagok 

Stokes-eltolódását. Ehhez különböző fényporrétegvastagságú mintastruktúrákat és 

összehasonlító mérésen alapuló összeállítást dolgoztam ki. 

Ezen új módszerek lehetővé teszik a meglévő, több fizikai tartományt átfogó 

LED modell továbbfejlesztését és egy új fénypor modell kidolgozását. 

 

Kapcsolódó publikációk: [J5], [C1], [C4], [C5], [C13]  
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4 Összefoglalás  

Doktori munkám során a korszerű fénykibocsátó diódák aktuális vizsgálati 

módszereivel foglalkoztam. Ennek eredményeként a vonatkozó elméleti háttér 

kialakítása mellett gyakorlatba ültethető, konkrét laboratóriumi eljárásokat 

dolgoztam ki és javasoltam szabványba foglalni. 

Disszertációmban a LED-ek hőmérsékletfüggő nyitófeszültségének 

szabványosított kalibrálása során felmerülő, egyes kérdéseket tárgyaltam, mivel e 

lépés megfelelő elvégzése elengedhetetlen a termikus tranziensek helyes 

kiértékeléséhez. Az általános laborgyakorlat a szabványok jóhiszemű betartása 

mellett is jelentősen torzíthatja a mérési eredményeket. Figyelembe véve a 

szabványok által előírt illesztési eljárásokat, a párhuzamos hőellenállás hatásait, 

valamint a laboratóriumi gyakorlatot is, az analitikai levezetést követően egyértelmű 

ajánlásokat fogalmaztam meg a korrekt, műtermék nélküli mérési eredmények 

eléréséhez. 

Termikus tranziens teszteléssel nem csak egy adott elrendezés pillanatnyi 

állapota térképezhető fel, de azt élettartamvizsgálat során ismételten végrehajtva 

akár az öregedési tendencia is megfigyelhető. Véleményem szerint szükség van egy 

olyan átfogó mérési ajánlásra, amely egyidejűleg teszi lehetővé a LED-ek öregedési 

vizsgálata során az elektromos, termikus és optikai karakterizálást is. Munkám során 

megkezdtem egy ilyen eljárás kidolgozását, illetve a bemutatott eredményekkel 

igazoltam egy ilyen módszer szükségességét és az abban rejlő lehetőségeket is. 

A bemutatott módszer kidolgozása során vizsgáltam a fehér LED-ek 

hullámhossz-átalakító anyagának hőmérséklet- és relatív páratartalom-függését. Ez 

a két paraméter nyilvánvalóan befolyásolja az öregedés folyamatát, de jelentősen 

befolyásolhatja az ellenőrző mérések pillanatnyi eredményeit, így a későbbi 

számítások, szimulációk bemenő adatainak minőségét is. 
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