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Fék- és helyzetjelzô izzószálak egymásra
gyakorolt hatása

Ugyanabban az üvegballonban lévô fék-
és helyzetjelzô izzószálak mûködésük-
kor egymásra hatást gyakorolnak. Gon-
doljunk a következô példára: a kikap-
csolt helyzetjelzô mellett fékezünk, a fék-
izzószál a környezeti hômérsékletrôl iz-
zik fel a mûködési hômérsékletre. Bekap-
csolt helyzetjelzô mellett azonban egy
�elômelegített� környezetben kezdôdik
meg a felizzás, ezért a fék-izzószál hô-
mérsékleti válasza a magasabb hômér-
sékleti értékek irányába tolódik el. Eköz-
ben természetesen visszahat a hely-
zetjelzô izzószálra is, aminek szintén nö-
vekszik a hômérséklete. Vajon ez a köl-
csönhatás megmutatkozik-e az elhaszná-
lódási folyamatban?

A gyakorlatban a kisebb névleges tel-
jesítményû helyzetjelzô mûködik folya-
matos üzemmódban, miközben a na-
gyobb névleges teljesítményû fék-izzó-
szál csak rövid idôre kapcsolódik be. Az
elhasználódás tekintetében ezt úgy értel-
meztük, hogy a helyzetjelzô folyamatos
mûködése öregíti az idônként felizzó fék-
szálat. Ha ez a fajta elhasználódás való-
ban létezik, és felcseréljük a két izzószál
funkcióját, azaz a nagyobb névleges tel-
jesítményû izzószállal öregítjük a kiseb-
bet, akkor azon vélhetôen szembe-
tûnôbb módon jelenik meg az elhaszná-
lódás. A kísérletben az elhasználódás

idejét lerövidítve állandó 30 W teljesít-
ményt kényszerítettünk a fék-izzószálra,
és közben regisztráltuk a helyzetjelzô el-
lenállását. Az eltelt idô függvényében áb-
rázoltuk a helyzetjelzô ellenállásának re-
latív megváltozását (8. ábra).

A korábbi méréseknél tapasztaltunk,
hogy az elsô pár órában az izzószál ellen-
állása csökken, és csak utána kezd növeke-
désbe. Feltételezhetô, hogy a karakteriszti-
ka kezdeti tartományában ezt a beégési
részt látjuk. A karakterisztika további része
azonban nem mutat egyértelmû növekvô
vagy csökkenô tendenciát. Vegyük észre
azt, hogy a relatívellenállás-megváltozás
tengelyét erôsen felnagyítottuk, továbbá
emlékezzünk, hogy a névlegesnél közel
másfélszer nagyobb teljesítmény hajtotta a
felcserélt funkciójú izzószálat!

Az elvégzett kísérlet alapján arra kö-
vetkeztethetünk, hogy a fék- és helyzet-
jelzô izzószálak egymás elhasználódását
legfeljebb csak a beégési részben idézhe-
tik elô. A gerjesztett izzószál körül felhe-
vült gáz a szomszédos izzószál beégését
segítette elô.

Öregedésvizsgálat termikus 
tranziens mérés segítségével

Felvetôdhet a kérdés, vajon a kapocsfe-
szültség (felvett áram) monitorozása mel-
lett milyen más módszerrel lehet még az
elhasználódást nyomon követni? Egyik
ilyen lehetséges módszer a termikus tranzi-

ensmérés, aminek lényege a vizsgált esz-
közre adott teljesítmény-egységugrás ter-
mikus válaszfüggvényének felvételén és
kiértékelésén alapszik. A válaszfüggvény
numerikus feldolgozása speciális hôter-
jedési térképeket, ún. struktúrafüggvénye-
ket ad a gerjesztés helyétôl a végtelen kör-
nyezet felé. A módszer alkalmassá tehetô
különféle eszközök roncsolásmentes vizs-
gálatára, valamint egyes anyagok bizonyos
termikus jellemzôinek mérésére is. A ter-
mikustranziens-mérési módszer elméleti
hátterét korábban már publikálták, ezért itt
a részletekre nem térünk ki.

A módszer az alábbi analógiát alkal-
mazva (9. ábra) a termikus rendszer
problémáját az elosztott paraméterû RC-
hálózat megoldására vezeti vissza:

Feszültség Hômérséklet
Áram Hôáram
Ellenállás Hôvezetési ellenállás
Kapacitás Hôkapacitás

A fenti RC-hálózat R és C elemeibôl
kölcsönösen egyértelmû módon megha-
tározható az áram-egységlépésre adott
a(t) válaszfüggvény a amplitúdójúja és
t idôállandója.

Egyszerû termikus struktúra esetén
(némi közelítéssel ilyennek tekinthetô
például egy kicsi vörösréz golyó) egy tag-
ból áll a Cauer-hálózat. Bonyolult struk-
túrák esetén, ha az egydimenziós
hôárammodell és elfogadható közelítés
egy adott struktúrára, akkor a több tagból
álló Cauer-hálózat (10. ábra) különbözô
tagjai megfelelnek a fizikai struktúra
egyes részeinek. Az �egydimenziós�
jelzô itt nem csupán a vonal mentén
történô hôterjedésre vonatkozik, hanem
a koncentrikus és a gömbfelületû hôter-
jedésre is, általában arra az esetre, ha a
hôáramnak egy domináns pályája van.

A struktúrafüggvények a termikus
struktúrák RC-hálózat Cauer-modell-
jének grafikus megjelenítései. A hôve-
zetési ellenállás a hôforrás (gerjesztés
helye) és a hálózatmodell n-edik eleme
között:8. ábra. Az izzószálak egymásra gyakorolt hatása

10. ábra. Bonyolultabb, termikus 
struktúrák Cauer-hálózati modellje

9. ábra. A termikus rendszert leíró RC-
hálózatanalógia és legegyszerûbb esete, 
az egytagú Cauer-hálózat

Izzólámpát sokat használunk, 
de vajon ismerjük-e?! (2. rész)

KOLLÁR ERNÔ



51

AlkatrészekAlkatrészek

www.elektro-net.hu

(1)

valamint a kumulatív hôkapacitás:

(2)

ahol Ri és Ci jelöli a Cauer-hálózat i-edik
tagjának értékeit. Tekintsük ezeket az
R (n) és C (n) értékeket egy folytonos
C (R ) függvény közelítésének, ismert
pontjainak! Ábrázolva a C -t R függvé-
nyében, a kumulatív (integrális) struktúra-
függvényhez jutunk (11. ábra). 

Termikustranziens-mérés izzólámpákon

A termikustranziens-mérésnél az izzószál
ellenállásának hômérsékletfüggését hasz-
náljuk ki: ennek révén magát az izzószá-
lat használjuk hômérséklet-érzékelô
elemként is. A felfûtött izzószálról az Iforce
fûtôáramot lekapcsolva, az állandó Isense
szenzoráramot változatlanul hagyva
mérjük a rajta esô feszültséget, amely
arányos az izzószál hômérsékletével. 
A szenzoráramnak akkorának kell lennie,
hogy az izzószál hûlésébôl eredô feszült-
ségváltozás akkora legyen, hogy a meg-
mérhetôségen túl alkalmas legyen
értékelhetô struktúrafüggvények készíté-
sére is. Fontos, hogy a két áram öszege
mellett sem történhet fénykibocsátás sem
a látható, sem az infravörös tartomány-
ban! Csak ekkor élhetünk azzal a feltéte-
lezéssel, hogy az izzószálra adott teljesít-
mény teljes egészében hôvé alakul. A
struktúrafüggvények segítségével történô
analízisünk során a sugárzás útján távozó
teljesítményt nem vettük figyelembe.
Vizsgálatunkat a P21 12 V jelû autólám-
pán végeztük. Próbamérések alapján a
szenzoráram értékéül Isense = 100 mA-t,
fûtôáramként pedig Iforce = 400 mA-t vá-
lasztottunk. Az izzószál ellenállásának
hômérsékletfüggését folyadékos termo-
sztát segítségével 4 vezetékes ellenállás-
méréssel határoztuk meg. Figyelembe vé-
ve a 100 mA-es szenzoráramot, az izzó-
szál hômérséklet-érzékenysége:

(3)

Az U-I karakterisztika nemlineáris
volta miatt a disszipációlépés pontos ér-
tékét magából a karakterisztikából kell
meghatározni úgy, hogy az Isense + Iforce
és az Isense munkaponti áramokhoz tarto-
zó teljesítmény különbségét képezzük. 

A teljesítmény-egységugrásra adott
hômérsékleti választ rögzítettük, majd a
T3SterMaster [2] szoftverrel struktúra-
függvényt készítettünk belôle (12. ábra).

Az izzóban a gerjesztés helye a volf-
rámszál, így a termikus struktúrát jellemzô
függvényben is az izzószál termikus tulaj-
donságai jelennek meg elôször. (A Cauer-
hálózati modell elsô tagja.) A függvényrôl

leolvasható a volfrámszál hôkapacitása.
Ha utóbbit osztjuk a volfrám fajlagos hôka-
pacitásával, akkor megkapjuk az izzószál
térfogatát. Ha az elhasználódás során
különbözô idôpillanatokban mérünk egy-
egy termikus tranzienst, nyomon követ-
hetôvé válik az izzószál fogyása.  

Az elhasználódás folyamatát most is
felgyorsítottuk úgy, hogy a névleges áram
helyett 2 A-t kényszerítettünk át az izzón.
Percenként rögzítettük a kapocsfeszültsé-
get, és 3 óránként � az öregítést megsza-
kítva � termikus tranzienst mértünk az iz-
zószálon (13. ábra). 

A kihûlt izzó csak néhány perc eltelte
után melegszik vissza abba a munka-
pontba, amiben elôzôleg megszakítottuk.
Ez az izzó kapocsfeszültségén nyomon
követhetô, a megszakítások egyértelmû-
en azonosíthatók a görbén. A 3 óránként
felvett termikustranziens-válasz mind-
egyikébôl elkészítettük a kumulatív struk-

túrafüggvényt, amibôl rendre meghatá-
roztuk a volfrámspirál térfogatát. A spirál-
térfogatokat normalizáltuk az öregítés
elôtti izzószál térfogatával. Ábrázoltuk a
normalizált térfogatot az eltelt idô függ-
vényében (14. ábra).

A görbén három tartomány különíthetô el:
kezdeti (beégési) tartomány, ahol a
térfogatcsökkenés még nem egyenle-
tes
lineáris tartomány, ahol az eltelt idô-
vel egyenesen arányosan csökken az
izzószál térfogata (állandó áram mel-
lett!)
kiégési tartomány, ahol az izzószál
térfogatcsökkenésének üteme felgyor-
sul, szerkezete jelentôs változáson
megy keresztül.

Az izzószál térfogatának 13-14%-a
párolgott el. Ez az arány harmonizál az

11. ábra. Kumulatív (integrális) struktúrafüggvény

12. ábra. A P21 12 V-os izzó termikus viselkedését jellemzô  kumulatív struktúrafüggvény
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irodalomban [3] 15%-os (tömegszázalé-
kos), halálos százaléknak nevezett érték-
kel. (Érdemes megjegyezni, hogy a halo-
génizzók esetén nem tudjuk ily módon
nyomon követni az elhasználódást, mert
az elpárolgott volfrám visszarakódik az
izzószálra.)

Tekintsük az izzószálat egy L hosszú-
ságú, A keresztmetszetû, cvol fajlagos

hôkapacítású, hôvezetési együtthatójú
hengernek, akkor az izzószál termikus
idôállandója:

(4)

Az izzószálról elpárolgó anyag a szál-
keresztmetszetet csökkenti. Látható, hogy

ez az idôállandó idôbeli elhelyezkedését
nem befolyásolja. A hômérsékletitranzi-
ens-válaszokból készített idôállandó-
spektrumban az izzószál termikus idôál-
landójának megfelelô spektrumvonal he-
lye változatlan maradt, a nagysága körül-
belül 15%-ot nôtt.

Konklúzió

Megmutattuk, hogy a különbözô névle-
ges teljesítményû izzók névleges feszült-
ségre és felvett áramra normalizált egyen-
áramú U-I karakterisztikája 20 W névle-
ges teljesítmény felett jó közelítéssel egy-
bevágónak tekinthetôk. A 20 W alatti ka-
rakterisztikák a névleges teljesítmény
csökkenésével rendre eltorzulnak, és a
látható izzás határa a nagyobb normali-
zált feszültségérték felé tolódik el.

Megmutattuk, hogy az izzólámpa tel-
jes életciklusa alatt elkülöníthetô egy rö-
vid kezdeti beégési rész, egy hosszú line-
áris és egy rövid kiégési rész.

Láttuk, hogy a halogénizzókon a nor-
mál lámpákhoz képest kisebb zajfeszült-
ség mérhetô, ami a halogén-körfolyamat-
tal magyarázható.

A bemutatott mérés alapján megállapí-
tottuk, hogy a fék- és helyzetjelzôlámpa iz-
zószálak egymás elhasználódását legfel-
jebb csak a beégési részben idézhetik elô.

Végül pedig a termikustranziens-mé-
rés segítségével nyomon követtük az iz-
zószál párolgását a normál izzólámpá-
ban.
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13. ábra. Az 50 óra élettartamra becsült P21 izzólámpa kapocsfeszültségének 
növekedése (I = 2 A)

14. ábra. Az izzószál normalizált térfogatának csökkenése az idô függvényében
Irodalom:
[4] V. Székely: A new evaluation method

of thermal transient measurement
results, Microelectronics Journal,
Vol28, No.3. (1997) 272�292

[5] www.micred.com/t3ster/
[6] Mojzes Imre, Kökényesi Sándor:

Fotonikai anyagok és eszközök. Egye-
temi tankönyv. Mûegyetemi Kiadó,
1997

Az szerkesztõsége munkatársat keres
szerkesztõségi asszisztens munkakörbe.

Feltétel:
� önálló munkavégzésre való alkalmasság
� magas szintû szervezõkészség
� mûszaki érdeklõdés
� az Office programokban, valamint az angol

nyelv használatában való jártasság. 

Az új munkatárs feladata:
� kapcsolattartás a külföldi partnerekkel 
� kiállításokon való részvétel megszervezése 

és bonyolítása
� szakmai konferenciák szervezésében való közremûködés.
� szerkesztõségi adminisztrációs feladatok ellátása

Villamosmérnöki végzettség elõny, de nem feltétel!

Bemutatkozó leveleket és önéletrajzokat a mohai@heiling-media.hu e-mail címre várunk!


