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Bevezetés

A teljesítmény LED-eket elsősor-
ban a világítástechnikában hasz-
náljuk. Egy olyan, viszonylag új
eszköz használatakor, mint ami-
lyen a fehér LED, az érdeklődő
felhasználó számára nem kerül-
hető meg a kérdés: hogyan áll
elő a fehér fény?

Vannak, akiknek ilyenkor rög-
tön a régi katódsugárcsöves színes
tévék jutnak eszükbe, a maguk kis
RGB csíkocskáikkal a képernyőn.
Végül is igazuk is lehetne, mert
tényleg előállítható fehér fény a
vörös, a zöld és a kék színű fény
megfelelő arányú összeadó szín-
keverésével. Ennél azonban egy-
szerűbb mód is létezik a fehér
fény megjelenítésére. Az RGB
megoldást csak olyan helyeken ér-
demes alkalmazni, ahol követel-
mény, hogy a fehér fény mellett
színeket is elő lehessen állítani a
világítótesttel. Röviden kanyarod-
junk vissza sokunk rettegett kö-
zépiskolai, vagy egyetemi tananya-
gához, a félvezetők fizikájához.

Az egyszerű félvezető diódát
két különböző típusú félvezető
réteg szoros egymás mellé helye-
zésével érhetjük el. Ezt mutatja
az 1. ábra is. A P és N típusú réteg
alapja napjainkban már többféle

anyag lehet (szilícium, germáni-
um, gallium-arzenid...). Ebbe az
alaprétegbe juttatnak bele kü-
lönféle típusú „szennyező anya-
gokat”, amelyek révén az alapré-
teg vezetési tulajdonságai meg-
változnak. Ha olyan atom kerül
be a kristályrácsba, amelynek
több elektronja érhető el mint az
alaprétegnek, akkor ezek rövid
úton a vezetési sávba kerülnek,
azaz jelentősen növelik a réteg
vezetőképességét. Fordított eset-
ben pedig elektronhiány keletke-
zik az alapréteg anyagához ké-
pest, ami szintén növeli a vezető-
képességet. A relatív elektronhi-
ányt hívjuk itt lyuknak. Tehát az
N típusú félvezetőrétegben jel-
lemzően az elektronoknak, míg
a P típusúban a lyukaknak kö-
szönhető az elektromos áramve-
zetés. Ha egy alkalmasan megvá-
lasztott polaritású és nagyságú
külső áramforrást kapcsolunk a
PN átmenet két végére, megin-
dul az elektromos áram.

Az, hogy mekkora feszültség
szükséges az áram megindításá-
hoz, szokásos körülmények kö-

zött csak a kristályrácsba bejutta-
tott szennyező anyagok fajtájától
függ. Persze tudjuk, hogy más
módon is be lehet energiát juttat-
ni a rácsba, pl. melegítéssel, fény-
nyel, de általában nem ez a jel-
lemző. Azt a feszültséget, ahol az
áram megindul, a PN átmenet
nyitófeszültségének nevezzük. Az
egyszerű PN átmenetet hívhatjuk
nyugodtan diódának az egyszerű-
ség kedvéért. Az áram megindu-
lásával elektronok kerülnek a lyu-
kakba az átmeneten keresztül,
amit rekombinációnak hívunk.
Ennek során, mivel a PN átme-
netnek üzemi körülményektől
függő, de jól meghatározható ve-
zetőképessége van, energia szaba-
dul fel. Ez a diódák többségénél
hő formájában jelentkezik, ami
persze többnyire nem kívánatos,
mert veszteséget jelent. Bizonyos
szennyező anyagok jelenlétekor
azonban nemcsak hő, hanem
fény is keletkezik a rekombináció
során. Ezzel pedig létrejön a
LED, azaz a fénykibocsátó dióda.

A rekombináció során a PN át-
menet által kibocsátott fény szí-
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Teljesítmény LED-ek
Vörös Tamás tanár, voros.tamas@x1.hu

A Rádiótechnika 2016/7-8. számában bemutattunk egy teljesítmény LED-eken alapuló nagy fényerejű
lámpát. Ott részletesen olvashattunk a LED hatásfokáról, izzólámpával való összehasonlításáról. Nyilván-
való, hogy az idő elérkezett az izzók és fénycsövek tömegével való LED-es fényforrásra cserélésére. Jelen
cikk az akkori írást továbbgondolva jött létre.

1. ábra

2. ábra
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ne szoros kapcsolatban áll a réte-
gek alapanyagával, így az 1950-es
évek óta a kutatók az újabb anya-
gok alkalmazásával különféle szí-
nű LED-eket hoztak létre. A 2.
ábrán látható grafikonon [1] a
különböző alapanyagú félvezető
átmenetek által kibocsátott hul-
lámhosszokat (gyakorlatilag szí-
neket) láthatjuk. A grafikonról
jól látszik, hogy az egyes esetek-
ben kibocsátott fény nem telje-
sen monokromatikus, bár gya-
korlatilag annak érzékeljük. A
különféle anyagok esetében a
spektrum szoknyájának szélessé-
ge változó. A 660 nm-es GaAlAs
piros esetben kapjuk a legéle-
sebb görbét, így ez a kibocsátott
fény a leginkább egyszínű. A
GaN anyag esetén 430 nm-nél
látjuk a legszélesebb szoknyát, ez
már az ibolya tartományba esik.
A GaAsP esetén narancs fényt
kapunk, itt is elég széles a kibo-
csátott fény spektruma.

Térjünk vissza az eredeti kér-
déshez: hogyan kapunk fehér
fényt? A dolog érdekes, ugyanis a
fehér nem tekinthető olyan érte-
lemben színnek, mint a piros
vagy a kék. Ahhoz, hogy fehér
fényt érzékeljünk, gyakorlatilag
le kell fedni a látható fény 400 ...
700 nm-es terjedelmét. Persze
nem szükséges ezt egyenletesen
tenni, gondoljunk csak az RGB
által nyerhető fehérre. Az igaz-
sághoz tartozik, hogy az RGB

nem teljesen fehér fényt ad visz-
sza, csak majdnem. A megoldás
hasonló a fénycsövek működési
elvéhez. Ott arról van szó, hogy
gázkisüléssel keletkezik többnyi-
re UV fény, a cső fényporbevona-
ta ezt elnyeli és hővé, meg látha-
tó fénnyé alakítja. Hogyan old-
ható meg ez LED-del? Kétségte-
len, hogy nagyobb energiájú,
azaz kisebb hullámhosszú fényre
van szükség már a fénycsőnél is,
mint amit látni szeretnénk való-
jában, mert egyrészt a fénypor-
bevonat hatásfoka nem 100%,
másrészt pedig az elnyelés során
a nagyobb energiájú fotonból
könnyű kisebb energiájút csihol-
ni, fordítva nehezebb. Az UV
fényt a komplex összetételű fény-
porbevonat atomjai elnyelik, ger-
jesztődnek, majd a gerjesztéskor
kapott energiát kisugározzák szé-
lesebb spektrumban. A fehér
fényhez tehát kék, ibolya vagy
UV LED-ből kell kiindulni. Saj-
nos ezeknek a megalkotása elég
sokáig váratott magára, mert a
kék LED-et csak a ’70-es évek ele-
jén, míg a jó hatásfokú változatát
csak a ’90-es évek közepén fej-
lesztették ki. A hagyományos
LED-del ellentétben itt a PN át-
menet által kibocsátott fény nem
jut közvetlenül a külvilágba, ha-
nem egy speciális fluoreszkálni
képes réteg kapja meg azt. A
fénykibocsátás folyamata során
ez a réteg elnyeli az UV fényt, és

más hullámhossztartományban
sugározza ki. A réteg megfelelő
anyagválasztásával elérhető, hogy
a viszonylag szűk UV spektrumot
lejjebb jól „elkenje”, azaz csak-
nem a teljes látható tartományba
transzformálja. Persze nem vár-
hatunk egyenletes transzformáci-
ót, lesznek itt-ott csúcsok, völ-
gyek a spektrumban, amint az
ábrán látható is. A belépő UV
energia mintegy szétterül a kü-
lönféle hullámhosszok között.

Már a fénycsöveknél is tapasz-
talhattuk, hogy „többféle fehér”
létezik. A két kiemelkedő a hideg
és a meleg fehér. A meleg fehér
élettani hatásában jobban hason-
lít a napfényre, mert a spektru-
ma inkább a meleg színek, azaz a
piros és a sárga felé tolódik el. A
hideg fehér ezzel szemben in-
kább több kéket és ibolyát tartal-
maz. A kétféle fehér energiael-
oszlása teljesítmény LED-ek ese-
tében a 3. ábrán [2] látható.

A grafikon a hideg fehér ese-
tén éles kék csúcsot tartalmaz és
egy kisebb, de szélesebb púpot a
zöld-sárga tartományban. Ennek
a púpnak gyakorlatilag nincsen
piros komponense, mert a görbe
elég gyorsan lecseng a narancs
után. Az alkatrészben az ilyen
spektrum eléréséhez sárga színű
fluoreszkáló réteget használnak
közvetlen az UV PN átmenet fe-
lett. Ez a réteg adja a sokhelyütt
látott sárga színt a COB LED bel-
sejében.

Kicsit más a helyzet a meleg fe-
hér tartománnyal. Ebben az eset-
ben a keletkező UV fény egy
olyan rétegen halad át, amely je-
lentősen lecsökkenti a kék kom-
ponenst, cserébe viszont jelentős
energiatartalmú púpot generál a
zöld-sárga-piros tartományban. A
széles elkent tartománynak kö-
szönhetően sokkal jobb a megvi-
lágítás színvisszaadása is, mert csu-
pán a kékeszöld tartományban ta-
lálható minimum. A kék csúcs lé-
tezése miatt majdnem valósághű
a színvisszaadás. A fluoreszkáló ré-
teg színe ezeknél az eszközöknél
nem citromsárga, hanem inkább
narancsos árnyalatú.

Belátható, hogy elektromos
szempontból a hideg és a meleg
fehér LED-ek ugyanúgy kezelhe-
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3. ábra
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tők, csupán a csip és a külvilág
közötti réteg más. Élettani hatá-
sát tekintve a hideg fehér LED
alkalmazása esetén figyelembe
kell venni a jelentős kék kompo-
nenst, ami főleg este nemkívána-
tos, mert képes az ember bioló-
giai óráját a melatonin nevű hor-
mon termelésén keresztül befo-
lyásolni. A lapos tévékben és a
notebookok kijelzőiben is fény-
csöveket vagy újabban már fehér
LED-eket használnak a megvilá-
gításhoz. Ebből adódik többek
közt ezen kijelzők nem teljesen
színhű képvisszaadása, és nem
utolsósorban ezért okozhat a le-
fekvés előtti notebook- és tévé-
használat alvászavart is.

LED-ek nyitófeszültségének
mérése

A különféle anyagú félvezetőát-
menetek, mint láttuk, különbö-
ző színű fények kibocsátását te-
szik lehetővé. Az elmélet szerint
az alkalmazott anyagtól függ a
nyitófeszültség is, mivel a fény
hullámhossza közvetlen kapcso-
latban áll a foton energiájával,
így a szükséges feszültséggel is.
(Planck féle összefüggés: Efoton =
h·f, ahol h a Planck állandó, f a
fény frekvenciája.)

A 4. ábrán összefoglalva láthat-
juk a különféle LED-ek jellemző
tulajdonságait. A táblázatot ösz-
szevetve a 2. ábra grafikonjaival
érdekes összefüggéseket fedez-
hetünk fel. Először is egyértelmű
a kapcsolat a kibocsátott fény
hullámhossza és a jellemző köze-
pes nyitófeszültség között. Minél
nagyobb energiájú fotonokat su-
gároz ki a LED, annál nagyobb
nyitófeszültség jellemző az alkat-
részre. A PN átmenet modellje
alapján ez könnyen érthető. A
távirányítókban is használatos
infravörös LED-ekhez kell a leg-
kisebb feszültség, míg az UV-hez

a legnagyobb. Kicsit továbbgon-
dolva a dolgot, már érthető,
hogy miért jön csak hő pl. egy
0,7 V-os 1N4148-ból vagy egy
OA1161-ből. Csiholható persze
fény ezekből is (egyszer többnyi-
re), de akkor ott már nagy a baj.

Az igazi érdekesség azonban a
következő: a fehér LED-et a fluo-
reszkáló réteg jelenléte miatt ki-
hagyva vessük össze a táblázat-
ban található nyitófeszültség tar-
tományokat a 2. ábra grafikonja-
inak csúcsszélességével. A leg-
keskenyebb csúcsokat egy sárga,
egy narancs és egy piros LED
esetében tapasztalhatjuk. A sár-
ga és a narancs esetében gyakor-
latilag tizedvoltos a nyitófeszült-
ség tartomány, azaz kis feszült-
ségváltozás nagy áramváltozást
eredményez. Az alkatrész dina-
mikus ellenállása ebben a tarto-
mányban rendkívül kicsi. Ezzel
pedig a LED kiválóan alkalmas
feszültség stabilizálására, mivel a
jellemző feszültség-áram grafi-
kon a nyitás környékén nagyon
meredekké válik. A leginkább le-
hangoló ebből a szempontból a
zöld LED tulajdonsága, ennél
ugyanis „elhúzódik” a nyitás a fe-
szültség függvényében.

A nyitási karakterisztika köze-
lítő felvételére az 5. ábra kapcso-
lásánál egyszerűbbet és kevesebb
alkatrészt igénylőt – vélemé-
nyünk szerint – nem lehet talál-
ni. (Aki mégis megpróbálná, az

első öt sikeres vállalkozót szóbeli
dicséret illeti.) A cél az volt, hogy
egy digitális szkóppal a lehető
leg egyszerűbben lehessen szem-
léltetni a különféle nyitófeszült-
ség-áram grafikonokat. Ehhez
egy Voltcraft DSO 1062D típusú
kétsugaras digitális szkópot hasz-
náltunk. A digitális szkóp rend-
kívüli előnye, hogy egy gomb-
nyomással pendrájvra menthető
a képernyőkép, így nem kell
fényképezni.

A karakterisztika rajzoló áram-
kör lelke egy kisteljesítményű
hálózati nyáktrafó. Sikerült
olyan típust találni, amelynek
van 380 V-os bemenete is, így
sokkal kisebb a vas gerjesztettsé-
ge, ha 230 V-ot kapcsolunk rá. A
szekunder oldalon nyerhető 50
Hz-es szinusz jel alakja szinte
csak a hálózat terheltségétől
függ. Hálózati csúcsidőszakon
kívül egész szép jelalakot sikerült
kihozni a 8 V-os tekercsen. A
szemléltetés elve a következő:
felhasználva azt, hogy a szinusz
jel fél periódusa szimmetrikus és
a feszültségtartomány majdnem
felében majdnem lineáris, fű-
részjel nélkül is egész szép grafi-
konok rajzoltathatók ki a szkóp-
pal. A belső időalapot mellőzve
X-Y módba kapcsoljuk a gépet.
Ekkor az egyik bemenetre („A”)
a vízszintes eltérítést adó egyen-
irányított szinusz jelet kapcsol-
juk, a másikra („B”) pedig a LED
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4. ábra UV Fehér Ibolya Kék Zöld Sárga Narancs Piros IR

Kibocsátott fény
hullámhossza <400 nm – 400-450

nm
450-500

nm
500-570

nm
570-590

nm
590-610

nm
610-760

nm >760 nm

Nyitófeszültség
tartomány 3,1-4,3 V 3,4-3,6 V 2,7-4 V 2,5-3,7 V 1,9-4 V 2,1-2,2 V 2-2,1 V 1,6-2 V 0,8-1,9 V

Jellemző
nyitófeszültség 3,7 V 3,5 V 3,3 V 2,8 V 2,2 V 2,1 V 2,05 V 1,8 V 1,2 V

5. ábra
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kivezetései közt mérhető feszült-
séget. A LED-et persze egy áram-
korlátozó ellenálláson keresztül
kapcsoljuk a trafóra, így néhány-
szor 10 mA-es átfolyó áramot ál-
lítva be. A „K” kapcsolóval egy
nagyobb áramú üzemmód is be-
mutatható, de a tapasztalatok
alapján a kisebb LED-ek esetén
elég volt az R1 ellenállás is. Az
egyenirányítással persze a grafi-
kon eltolódik 0,7 V-tal szilícium-
dióda esetén, ezt utána korrigál-
ni kell a mentett képeken egy
egyszerű vízszintes eltolással.

Lássuk az eredményeket! Négy
féle LED-et vizsgáltunk meg: egy
kicsi kerek piros, egy SM 1 W-os
fehér, egy nagyon régi szögletes
sárga és egy kicsi kerek zöld alkat-
részt. A kapott grafikonok a 6. áb-
rán láthatók. A vízszintes felbon-
tást 1 V/div-re, a függőlegeset 500
mV/div-re állítottuk. Így fért bele
ugyanis a képernyőbe, amit látni
szeretnénk, mert a fehér LED nyi-
tófeszültsége 3 V fölé várható. A
kísérletek során bebizonyosodott,
hogy nem használható ki a teljes
szinuszhullám negyedperiódusa

sem. Ennek kevésbé oka a felső
nemlinearitás, sokkal inkább a fél
periódus szimmetriahiánya. A há-
lózati feszültség emelkedése és
csökkenése nem szimmetrikus,
így hurkok alakulhatnak ki a gra-
fikonon, amiket pedig nem szíve-
sen látnánk ott. A nyáktrafóból
kb. 5 V-ot lehetett kinyerni az
energiatakarékos bekötés miatt,
ebből lejön az egyenirányító 0,7 V-
ja, azaz kb. 20 ... 30 mA-es áram
várható a K kapcsoló zárt állása
mellett fehér LED esetén. Az első
képernyőkép jól mutatja, hogy
körülbelül 3 V környékén kezd
nyitni a LED, a görbe meredeksé-
ge pedig nem túl nagy. A 3 mm-es
zöld alkatrész grafikonjáról szé-
pen leolvasható az 1,9 V körüli
görbekezdet. Szembetűnő a nyi-
tási szakasz meredeksége, amely
még a fehér LED-énél is kisebb. A
harmadik grafikon a piros LED-é,
aminek kell, az itt is szépen látszó-
dik. A meredekség egyértelműen
eddig itt a legnagyobb, ahogy az
mind a táblázat, mind pedig 2. áb-
ra alapján várható volt. Az utolsó
képen a régi sárga LED grafikon-

ja szerepel. Nagy meredekség,
pontosan 2 V nyitófeszültség,
ahogy várható volt.

Összességében azt mondhat-
juk, hogy a fenti elrendezés mé-
rési célra természetesen nem, de
szemléltetés céljára kiválóan al-
kalmas, egyszerű, könnyen ösz-
szeállítható és nem igényel bo-
nyolult alkatrészeket és eszközö-
ket. Ugyanakkor minden, ami
fontos és szükséges, jól látható és
magyarázható a kapott grafiko-
nokon keresztül.

LED-kivitelek a gyakorlatban

Ennyi elméleti háttér után követ-
kezzen a tényleges gyakorlati ol-
dal, hogyan épülnek fel a na-
gyobb fehér LED-ek, és hogyan
lássunk el egyszerűen és gazdasá-
gosan egy ilyen eszközt árammal.

A továbbiakban háromféle tí-
pust fogunk használni. Mind-
egyik hideg fehér, különféle
nagyságban és teljesítménnyel. A
7. ábrán látható típusok (bal ol-
dalról) 1, 10 és 100 W-os teljesít-
ményűek. Mindegyik felületsze-
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6. ábra
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relhető kivitelű. Az elektron-lyuk
rekombináció hatásfoka a kibo-
csátott fényre nézve nem túl
nagy, a teljesítmény LED-ek így
meglehetősen nagy hőt termel-
nek működésük közben, amit jó
hűtéssel el kell vezetni róluk. Az
izzólámpával összehasonlítva
persze még mindig nagyságren-
dileg jobb a helyzet. Nagyon fon-
tos a jó hűtés megléte, mert fényki-
bocsátás ugyan történik maga-
sabb félvezető hőmérsékletnél
is, azonban a LED „öregedése”
ekkor felgyorsulhat.

A helyzet hasonló a napele-
meknél tapasztaltakhoz. Éppen
ezért kellő kritikával kell fogadni
azt a kijelentést, hogy a LED gya-
korlatilag örök életű, de még a
20 és 50 ezer órás jól működési
élettartam is csak bizonyos felté-
telek megléte esetén várható.
Összevetve persze a néhány tize-
dik bekapcsolásnál kiégő „áru-
ház gazdaságos” lámpával, egyér-
telműen a LED van nyerő pozíci-
óban. A teljesítmény eszközök
hátulja teljes egészében hűthető,
a felszerelésnél mindenképpen
érdemes hővezető pasztát hasz-

nálni a jobb hőátadás érdeké-
ben. Az 1 W teljesítményfelvéte-
lű LED is több, mint fél wattnyi
meleget szolgáltat, ez még gon-
dosan tervezett nagy felületű,
csillag alakú nyáklappal elvezet-
hető. A legnagyobb példány, a
100 W-os, pedig üzem közben
annyi meleget termel, mint egy
néhányszor tíz wattos régi típusú
hangerősítő.

A teljesítmény eszközök közül
gazdaságosan leginkább a watt-
nyi méretű LED-eket lehet egy-
ben létrehozni, ezért a nagyob-
bakban nem egy hatalmas PN át-
menet hozza létre a fényt, ha-
nem sok kicsi, 1 W körüli teljesít-
ményű. Így egyrészt a hőelosztás
is kedvezőbb, mert néhány négy-
zetcentiméterre terül szét a disz-
szipálandó teljesítmény, más-
részt pedig közelről nézve a fény-
forrás nem pontszerű. A felhasz-
nált 10 W-os LED 3·3 = 9, a 100
W-os pedig 10·10 = 100 db kis
fényforrásból áll össze, amint az
a 7. ábra nagyított részletén lát-
szik is. Persze joggal merülhet fel
ezek után a kérdés, hogy ezek
hogyan lehetnek összekapcsolva

egymással odabent. Kiindulás-
ként vegyük a fehér LED műkö-
dési feszültségét közelítőleg 3,5
V-nak. A kereskedelemben be-
szerezhető 12 V-os és 30 V-os esz-
köz. Mindkettőre 10 W-os névle-
ges teljesítményt adnak meg.
Némi osztás-szorzás után köny-
nyen belátható, hogy majdnem
12 V könnyen összejön a 3·3,5 V
= 11,5 V-ból. Azonos áramfelvé-
telű eszközök biztonságosan sor-
bakapcsolhatók, ha biztosítjuk
az össz működési feszültséget.
Három ilyen soros láncot párhu-
zamosan kapcsolva meglehet a
kellő teljesítmény is, ezt mutatja
a 8. ábra első részlete. Láthatjuk,
hogy 300 mA-es áramfelvétellel
számolva a kilenc LED összesen
3(3·3,5·0,3) = 9,45 W teljesít-
ményt vesz fel. Készen van a 12 V-
os 10 W-os LED.

Persze felvet némi problémát
a nyitófeszültségek gyártási szó-
rása is, mert párhuzamosan kap-
csolni csak azonos feszültségű
láncokat szabad, különben vagy
a legkisebb feszültségű túldisszi-
pál, vagy a többiek nem mennek
teljes teljesítménnyel. Nyilván ez
a kínai gyártókat „hidegfehéren”
hagyja, mert hiszen kapni ilyen
LED-eket, vagy jóhiszeműséget
feltételezve megoldották vala-
hogy a szórás kordában tartását.
Nem véletlen, hogy eleinte csak
30 V-os 10 W-os eszközöket lehe-
tett kapni, ahol mind a kilenc kis
világítótest sorba volt kapcsolva
egymással. Itt aztán nem jelen-
tett problémát a gyártási pontat-
lanság, mert ugyanazt az áramot
kapta mind, a feszültséget meg
levette mindegyik magának a
sorból szépen. Ez a kapcsolás lát-
ható a 8. ábra középső részén.
Kétségtelen, hogy aki magasabb
élettartamot szeretne a 10 W-os
LED-jeinek, inkább a 30 V-os 
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változatból válogasson. A 30 V
persze valójában 9·3,5 = 31,5, ha
pontosan számolunk.

Amíg a 10 W-os elrendezés
esetében 30 V esetén az áramfel-
vétel 300 mA, 12 V esetén ez már
1 A nagyságrendű. A 100 W-os
eszköz esetében már 9 ... 10 A-es
áramfelvételt eredményezne a
12 V-os táplálás, ami elég magas,
így ebből csak a nagyobb feszült-
ségű verzió létezik. Itt is vegyes
kapcsolásról van szó, ami 10 db
kis világítótest soros kapcsolását
jelenti, majd ezekből a láncok-
ból párhuzamosan kapcsolnak
10 db-ot. Így kerül egyetlen nagy
lapra 100 db kis, 1 W-os LED. A
szükséges tápfeszültsége így már
10·3,5 = 35 V körüli, áramfelvé-
tele még így is tetemes, 3 A köze-
li. A cserébe kapott fényerő vi-
szont hatalmas, körülbelül egy
500 W-os izzólámpás reflektoré-
nak felel meg. Jól elgondolt táp-
egység esetén hőtermelése vi-
szont jóval alatta marad a vonal -
izzóénak, így üzemeltetése sok-
kal gazdaságosabb.

LED-ek az áramkörben

Analóg megoldások

Alapvetően kétféle alkalmazási
feladat képzelhető el a LED-ek
áramkörbe helyezésekor. Az
egyik a kisfeszültségű, jellemző-
en néhány voltos, esetleg né-
hányszor tíz voltos környezet, a

másik pedig a hálózati feszült-
séggel táplált áramköri környe-
zet. Vannak olyan univerzális
táplálási megoldások, amelyek
mindkét környezetben használ-
hatók, csupán az alkatrészeket
kell megfelelően méretezni.
Ilyen például a soros ellenállásos
vagy az analóg áramgenerátoros
kapcsolás. Vannak olyanok is,
amelyek csak meghatározott fe-
szültségsávban üzemeltethetők.
Ilyenek a kapcsolóüzemű kap-
csolások, ahol kisebb feszültsé-
gek esetén mind felfelé, mind
pedig lefelé feszültségátalakítás
is szerepel, míg hálózati környe-
zetben általában a lefelé konver-
tálás szerepel.

A tápláló feszültségforrások
nagy része nem illeszkedik pon-
tosan a felhasznált LED üzemi
feszültségéhez. Ekkor a legegy-
szerűbb módja az áramerősség
helyes beállításának a LED-del
soros munkapont-beállító alkal-
mazása. Ennek kapcsolása és
méretezése a 9. ábrán látható. A
felső összefüggés a Kirchoff-féle
huroktörvény egyszerű alkalma-
zása. A tápfeszültség megoszlik a
LED és az előtétellenállás kö-

zött, miközben ugyanaz az áram
folyik át mindkét alkatrészen. A
középső összefüggés a felsőből
következik, egyszerűen az „R”-et
kifejezzük belőle. Érdemes meg-
határozni az elektromos hatásfo-
kát is ennek a fajta táplálásnak,
tudván, hogy így nagyon gyenge
első becslést kaphatunk csak. A
tényleges hatásfok ennek körül-
belül harmada, negyede csupán.
Végezzünk egy kis számítást!

Egy 12 V-os tápegységre kap-
csoljunk egy 300 mA áramfelvé-
telű 1 W-os LED-et. Mekkora el-
lenállás szükséges, és mekkora
hatásfokra számítsunk. Ha a
LED üzemi feszültségét 3,5 V-
nak vesszük, akkor az R = (12-
3,5)/0,3 = 28,3 ohm adódik. A
hatásfok pedig a számítás részle-
tezése nélkül csupán 0,291. A va-
lós fénykibocsátásra számított
hatásfok pedig 10% alattinak
adódik. Látható, hogy a telep
energiájának több, mint 90%-a
kárba vész. Valami ilyesmi törté-
nik az izzólámpáknál is. Megvál-
tozik a helyzet azonban, ha két
sorbakapcsolt LED-hez kere-
sünk előtétet. Ekkor az R értéke
csupán 16,6 ohm, az elektromos
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hatásfok már 0,583, a fényhatás-
fok pedig majdnem eléri a 20%-
ot. Három sorosan kapcsolt LED
esetén az előtétre csupán 0,5 V
jut, így az elektromos hatásfok
0,96-ra, a fényhatásfok pedig
32%-ra változik. Egyértelmű,
hogy érdemes minél jobban a
LED-ek üzemi feszültségével ki-
használni a tápegységet. Ne fe-
lejtsük el azonban, hogy ebben
az esetben a tápfeszültség inga-
dozásai nagyobb mértékben je-
lentkeznek az átfolyó áramon,
akár jelentős változásán keresz-
tül. Előbbi példánknál maradva
egy 10%-os feszültségingadozás
mondjuk felfelé az első esetben
egy LED esetében csupán 13%-
os áramnövekedést eredményez,
amit persze az alkatrészek gond
nélkül elviselnek, a harmadik
esetben pedig már az áram meg-
háromszorozódását okozza. Ez
az alkatrészek, főleg a LED-ek
tönkremenetelét okozhatja. Elő-
tétellenállást tehát csak kellően
stabil tápegység esetében érde-
mes használni.

A tápfeszültség ingadozásait
analóg áramgenerátorral is ki-
védhetjük. Ennek klasszikus
megoldása látható a 10. ábra fel-
ső részén. A kapcsolással a hatás-
fok ugyan nem javul, de majd-
nem az egész tápfeszültség ki-
használható általa. Ez főleg na-
gyobb tápfeszültségeknél elő-
nyös, mert így a feszültséginga-
dozásokat, főleg a csúcsokat a T
tranzisztor kiszabályozza. Persze
ennek ára van, mert ha túl nagy
feszültség marad rajta, akkor a
disszipáció is megnövekszik, és
ismét csak egy halom meleget
termel az áramkör. Méretezése
rendkívül egyszerű, mert a bázis-
körbe kapcsolódó két dióda fe-
szültsége közül az alsóé megjele-
nik az R ellenálláson is, ami az
áramerősség beállítását lehetővé
teszi. Példaképpen az első ese-
tünknél maradva, amikor egy
LED-et kapcsolunk 12 V-ra, az
emitterköri R értékére 0,65/0,3
= 2,16 ohm adódik. Ide egy 2,2
ohmos, negyed wattos ellenállást
beforrasztva a 0,3 A-es LED-áram
egészen 5 V-os tápfeszültségig
biztosítható. A maximális kiad-
ható feszültség a tápfeszültség -

(1,3...1,5) V-ra adódik, a tran-
zisztor paramétereitől függően.
Három LED soros kapcsolása
esetén legalább 11,5 + 1,5 = 13 V-
os tápra van szükségünk. Persze
vegyük figyelembe, hogy a bázis-
köri ellenállás értékét is jól ki
kell számolni, mert ha a tranzisz-
tor áramerősítése kicsi, kisebb
ellenállás szükséges.

Igazán egyszerű áramgenerá-
tort a stabilizátor IC-kel tudunk
építeni (10. ábra). Az LT1083 tí-
pusú változtatható feszültségű
stabkocka referenciafeszültsége
1,25 V, a rajta maradó feszültség
pedig legalább 1,3 V. Ezzel a
megoldással körülbelül 2,5 V el-
vesztése árán egy 7,5 A-ig terhel-
hető áramgenerátort kapha-
tunk. R helyére a 300 mA-es LED
áram esetén 1,25 V/0,3 A = 4,16
ohmos, fél wattos ellenállást te-
hetünk. Az LT1083 30 V-os fe-
szültségig használható. Ezt úgy
kell érteni, hogy az IC bemenete
és kimenete között legfeljebb ek-
kora szintkülönbséget visel el,
meghibásodás nélkül. Az
LT1083 drága és precíziós alkat-
rész, egyszerűbb alkalmazások-
hoz megfelel a közismert LM317
is, sőt ha nem érdekes nagyon a
hatásfok, akkor a klasszikus 7805
is. Az áramot beállító ellenállást
persze az IC-nek megfelelően
kell kiszámolni és méretezni.

Kapcsoló üzemű megoldások

Az előző kapcsolásokban közös
jellemző volt, hogy viszonylag
sok hőt termelnek, hűtést igé-
nyelnek, speciális esetektől elte-

kintve alacsony hatásfokúak. A
kapcsolóüzemű megoldások
azonban gyakorlatilag veszteség-
mentes energiaátalakítást tesz-
nek lehetővé. Manapság ezek
számítanak korszerűnek, így a
következőkben áttekintünk két
ilyen kapcsolást is. A jó hatásfo-
kú kapcsolóüzemű megoldások
közös tulajdonsága, hogy vi-
szonylag bonyolult áramköri
környezetet teremtenek, több-
nyire valamilyen céláramkör kö-
ré épülnek fel.

Az egyik ilyen a PT4115 jelű
integrált áramkör. Ára elfogad-
ható, beszerezhetősége viszony-
lag könnyen megoldható. Leg-
feljebb 30 V-os tápfeszültségig
használható, maximálisan 1,2 A
kimeneti áramot tud biztosítani.
(Megjegyzendő azonban, hogy a
katalógus 45 V-os abszolút maxi-
mumot jelöl meg a tápfeszültség-
re, így a bátrabbaknak szinte kö-
telező a 30 V-os LED-et rákap-
csolniuk.) Step-down, azaz fe-
szültségcsökkentő üzemmódjá-
nak köszönhetően elsősorban ki-
sebb számú LED-láncok meghaj-
tására alkalmas. SM kivitelű, így
rendkívül kis helyen, akár a LED
lámpa foglalatában is elhelyez-
hető. Külön bemenettel rendel-
kezik a fényerő változtatásához,
így nagyon egyszerűen a pilla-
natnyi igényekhez szabható a
fény erő. A katalógusadatok alap-
ján már három sorbakapcsolt
LED-del is széles feszültségtarto-
mányban 90% feletti hatásfokkal
üzemel. Közvetlenül alkalmas a
10 W-os 12 V-os LED meghajtá-
sára 12 V bemenőfeszültség fe-
lett. Hét soros LED és legalább
26 V mellett pedig 95%-os hatás-
fokkal dolgozik. Összehasonlítva
az analóg megoldásokkal, nem
kérdés a választása.

Az IC tömbvázlata a 11. ábrán
látható. Az integrált MOSFET
kapcsolójának köszönheti a jó
hatásfokot. A MOSFET egyik
nagyáramú kivezetése a GND-
hez csatlakozik, így elviekben kis
bemenőfeszültségek esetén
(Umin = 6 V) még step-up üzem-
módban is üzemeltethető lenne.
Az áramkör kimenőáramra sza-
bályoz, így amíg el nem fogy a
tápfeszültség, a további alkatré-
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szek cseréje nélkül a LED-ek szá-
mát tetszés szerint változtathat-
juk. A kimenőáramra szabályo-
zást egy kisértékű áramfigyelő el-
lenállás segítségével valósítja
meg. Ezt az ellenállást a tápfe-
szültség és a CSN bemenet közé
kell kapcsolni úgy, hogy a teljes
LED-áram átfolyjon rajta. Az IC-
nek csupán 0,1 V-ra van szüksége
ahhoz, hogy érzékelje a kívánt
áramot, így ez megint a hatásfok
javulásában jelentkezik a szoká-
sos 0,65 V-os tranzisztoros áram-
körökhöz képest.

Az áramkör tipikus kapcsolása
a 12. ábrán látható. Megfelelő
tápegység mellett gyakorlatilag
három külső alkatrész esetén ké-
pes már ellátni feladatát. A D
Schottky-dióda és az L induktivi-
tás a kapcsolóüzem miatt szüksé-
ges, míg az R ellenállás pedig a
kimenőáramot állítja be. A gyári
adatlap alapján 400 mA kimeneti
áramig megfelel a 68 μH az L po-
zíciójában, míg felette kisebbet
építsünk be. Ha a teljes megen-
gedett áramra méretezünk, ak-
kor 30 ... 40 μH közötti tekercset
válasszunk. Viszonylag nagy
csúcsáramok alakulhatnak ki,
ezért feltétlenül jó minőségű in-
duktivitást használjunk. A sza-
bályzó kör maximális frekvenciá-
ja igen magas, 1 MHz körüli, így
a belső MOSFET mellett a te-
kercs a másik gyenge pontja a
kapcsolásnak. Ha hosszabb távra
tervezzük a működést, megfon-
tolandó a többszálas tekercselés,
amely a szkinhatás által okozott
veszteségeket csökkenti. Az IC
DIM bemenetére 0 ... 5 V-ig jut-
tathatunk feszültséget, ezzel le-
het a fényerőt változtatni. A belső
tápegységhez ez a bemenet ren-
delkezik egy gyenge 200 kohm os
felhúzással, így a fényerőt egysze-
rűen egy potméter segítségével is
beállíthatjuk. A 12. ábrán látható
0,286 ohmos árambeállító ellen-
álláshoz körülbelül 340 mA-es ki-
menő áram tartozik. Nyomtatott
áramkör tekintetében az ala-
csony disszipáció miatt egy 20 ×
20 mm-es paneldarabkán bizton-
ságosan elfér az IC és közvetlen
környezete.

A kisfeszültségű alkalmazások

után egy szinte minden igény-
nek megfelelő, ámde igen bo-
nyolult és drága céláramkört
mutatunk be. A Linear Techno-
logy gyártja az LT3761-es típus-
jelű, 16 lábú SM IC-t. Az áram-
kör igen széles bemeneti tápfe-
szültség-tartományban, 4,5 V-tól
60 V-ig üzemel. A kapcsolóüzem
frekvenciája is széles tartomány-
ban állítható be, külső ellenál-
lással, 100 kHz és 1 MHz között.
Állandó áramú és állandó fe-
szültségű üzemmód is beállítha-
tó rajta. Képes a hozzákapcsolt
LED-ek fényerejét külső jel segít-
ségével változtatni, modulálni.
Többféle kapcsoló üzemmódra
képes. 120 ... 130 V-os üzemi fe-
szültségű LED-láncok meghajtá-
sára is alkalmas, akár 15 V tápfe-
szültségről majdnem 90%-os ha-
tásfokkal. A beállításokat mini-
mális külső alkatrész segítségé-
vel lehet megoldani.

A tok tömbvázlata a 13. ábrán
látható. Az áramkör működésé-
nek alapelve a következő: a táp-
feszültségből az IC először előál-
lítja a LED-ek táplálásához szük-
séges jól terhelhető feszültséget.
A jól terhelhető a gyakorlatban
kb. 80 W-nyi teljesítményt jelent.
Az így előállt 2%-on belüli pon-
tosságú feszültséget egy kapcso-

lóüzemű áramgenerátor engedi
a fényforrásokra. Ez az IC másik
funkciója. A kívánt áramot,
amennyiben az fizikailag lehet-
séges, 3% pontossággal tartani is
tudja. Ehhez egy kisohmos figye-
lőellenállást használ, hasonlóan
a PT4115-höz, amelynek segítsé-
gével az IC a kapcsolóüzemű táp-
egységet vezérelni képes. A kap-
csolótáp-áramgenerátor a nagy
teljesítmény miatt külső MOS-
FET kapcsolóval működik. Na-
gyobb feszültségű LED láncok-
hoz főleg nagy teljesítményen
legalább IRF640 ajánlott. 200
V/18 A alá nem érdemes be-
menni, mert meghibásodás lép-
het fel. A tok rendelkezik kívül-
ről vezérelhető PWM generátor-
ral is, amellyel lehetséges a LED-
ek fényét modulálni is. Ehhez
szintén külső MOSFET kapcso-
lóelem szükséges, itt már nem
olyan nagy az áramkövetelmény,
mint a másik pozícióban, de a fe-
szültségtűrésnél itt sem árt, ha a
200 V megvan.

A 13. ábra tömbvázlatán na-
gyon jól azonosíthatók az egyes
működési részegységek. A bal
felső sarokban látható egy belső
referenciaforrás kivezetés, ame-
lyet külső célra lehet felhasznál-
ni. A bal alsó sarokban az üzem-
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módérzékelő kapott helyet. Ide
egy feszültségosztón keresztül
tápfeszültséget kell juttatni, eb-
ből képes az IC érzékelni a meg-
felelő üzemi táp körülményeket,
illetve az alacsonyfeszültségű
táplálást. Ez főleg akkumuláto-
ros üzem esetében fontos, mert
nem engedi teljesen kisütni az
áramforrást. A bal oldalon közé-
pen a kapcsolóüzemű áramge-
nerátor figyelőellenállása és az
ahhoz tartozó jelfeldolgozó
áramkör látható. A figyelőellen-
állás potenciálja legfeljebb 80 V-
tal lehet a GND felett, különben
az IC meghibásodhat. Ennél na-
gyobb feszültségű LED-lánc
használatakor „lejjebb”, azaz a
GND felé kell elhelyezni az érzé-
kelő ellenállást. Tipikusan az al-
só LED és a PWM MOSFET dra-
in kivezetése közé. Lent középen
találjuk a DIM bemenetet, ame-
lyen keresztül lehetséges a fénye-
rőt változtatni. Mellette az RT ki-
vezetésre kapcsolt ellenállással
változtatható a kapcsolóüzem
alapfrekvenciája. Jobb oldalt kö-
zépen látható a kapcsolóüzemű
tápegység MOSFET áramérzéke-
lő ellenállása és jelfeldolgozó
áramköre. Ezzel a funkcióval
védhetjük meg például a kapcso-
lóelemet a kimeneti rövidzártól,
amikor is igen nagy áramok foly-
nának a MOSFET-en. Efelett van

a kapcsolóelem gate-vezérlő ki-
menete. Felül középen található
a második PWM MOSFET gate-
vezérlő kimenete.

Az IC adatlapjában található
egy ajánlott kapcsolás, amelyen
keresztül gyakorlati értelmet
nyernek az előbbiek. A kapcsolás
[3] a 14. ábrán látható. A kap-
csolófrekvenciát 350 kHz körül-
ire állítja be az RT ellenállás. Az
adatlap szerint a 100 kHz-hez 95
kohm, az 1 MHz-hez pedig 8,8
kohm tartozik. Az EN/UVLO
bemenet feszültsége az osztónak
köszönhetően mindig legalább
1,22 V, még a legkisebb tápfe-
szültségérték esetében is. 1,22 V
alatt a védelem letiltja a műkö-
dést. Az FB bemenetre kapcsoló-
dó feszültségosztó határozza
meg a legnagyobb kimenőfe-
szültséget, ami esetünkben hoz-

závetőlegesen 74 V. Ez úgy adó-
dik ki, hogy a feszültségosztó ki-
menőpontján 1,25 V feszültség
van jelen. A CTRL bemenetre
adott feszültség az áramgenerá-
tor érzékelési tartományát állítja
be 250 mV-ra. Ennél az áramkör-
nél kiemelten fontos, hogy min-
den nagyáramú alkatrészt helye-
sen válasszunk ki és jól huzaloz-
zunk be. A relatíve nagy kapcso-
lófrekvencia miatt minél na-
gyobb felületű vezetősávokat
használjunk a nyáktervezésnél,
hogy a nagyfrekvenciás áramok
kényelmesen „keresztül férje-
nek” rajtuk. Kényes alkatrész
még a COUT jelű szűrőkondenzá-
tor, amelyet több párhuzamo-
san kapcsolt darabból célszerű
összeállítani az induktivitásuk
csökkentése céljából. Ebbe a po-
zícióba csak nagyfrekvenciát tű-
rő, jó minőségű alkatrészt állít-
sunk be, különben nem fog a
kellő teljesítmény a LED-eken
megjelenni.

Tápegység

A kisfeszültségű alkalmazások
feltételezik egy jól terhelhető, vi-
szonylag stabil tápegység meglé-
tét. Ez lehet egy transzformátor,
praktikusan toroid vagy esetleg
egy kiforrott, jó minőségű kap-
csolóüzemű tápegység is. Persze
ezek többletköltséget jelentenek,
legnagyobb előnyük kétségtele-
nül a hálózattól való galvanikus
elválasztás. Sok esetben azonban
erre semmi szükség, mert a zárt
lámpatestek belsejéhez a felhasz-
náló közvetlenül, szerszám nélkül
nem fér hozzá. Ekkor jöhet szóba
néhány igen egyszerű megoldás,
amelyek közül egyet ismertetünk
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a továbbiakban. Tápegységünk
közvetlenül a hálózatot fogja
használni, mindenféle leválasz-
tást mellőzve. 

Figyelem! Felhívjuk a figyelmet arra,
hogy az áramkör működés közben tör-
ténő megérintése akár halálos áram -
ütést is okozhat! Tehát kellő körülte-
kintéssel, óvatossággal kezeljük a fe-
szültség alatt levő példányt!

A 230 V-os hálózati feszültség
egyenirányításából a vesztesége-
ket is figyelembe véve 325 V-os
egyenfeszültséget nyerhetünk el-
kóval való szűrés után (230 V·√2).
A hálózati feszültségingadozásra
érdemes mindkét irányban 10 -
10 V-ot szánni az egyenfeszültség
oldalon. A LED-lánc üzemi fe-
szültségét tehát közelítőleg 315 V
közelébe kellene méretezni, ha
egy klasszikus tranzisztoros áram-
generátorral szeretnénk azt meg-
hajtani. Ez nagyságrendileg
85...90 db 1 W-os LED sorba kap-

csolásával érhető el. Ha ezeket a
fényforrásokat szépen egymás
mellett jól csoportosítva osztjuk
el, akkor közelítőleg egy fénycső-
armatúra kiváltására alkalmas
komplexumot kaphatunk. A 30 V-
os 10 W-os eszközökből kilenc
darab sorba kapcsolása is hason-
ló eredményre vezet, kevesebb
munkával.

Egyetlen feladatot kell csupán
megoldani, a 300 mA-es LED-
áramot biztosítani a fényforrá-
sok számára. A hálózati feszültsé-
get ily módon kihasználva ezt a
legegyszerűbben egy tranziszto-
ros analóg áramgenerátorral
oldhatjuk meg. Ennek kapcsolá-
sát találjuk a 15. ábrán. A hálózat
egyenirányítását elegendő egy
1000 V-os 1N4007 diódával meg-
oldani, mert ennek 1 A-es maxi-
mális áramterhelhetősége bő-
ven elegendő a feladatra. Az
egyenirányított változó feszültsé-
get a C1 elkóval szűrjük meg.
Ide választhatunk persze na-

gyobb kapacitásút is, ennek elő-
nye, hogy a fényerő sokkal stabi-
labb lesz, mind a hálózati inga-
dozásokat, mind pedig a vibrá-
lást tekintve. Ha sokkal több
LED-et alkalmazunk, akkor már
nagyobb kondenzátor és szükség
szerint erősebb dióda is szüksé-
ges. Az áramgenerátor lelke a
BUT11A jelű tranzisztor. Ennek
adatlapjából [4] fontos részlete-
ket láthatunk a 16. ábrán. Vi-
szonylag olcsó típus, könnyen
beszerezhető, nagyfeszültségű és
nagy áramterhelhetősége miatt
biztonsággal megfelel a feladat-
nak. Áramerősítése sajnos elég
csekély, így relatíve nagyáramú
báziskört kell kialakítani, a 10
kohm os ellenállásokkal. A 2 W-
os terhelhetőség nemcsak a raj-
tuk fejlődő hő miatt szükséges,
hanem a feszültségterhelés miatt
is. A 2 W-os fémréteg ellenállá-
sok már elviselik a nagyobb fe-
szültséget is, átütés nélkül. Ez az
áramkör megbízhatósága miatt
nagyon fontos. A tranzisztoron
300 mA körüli áram folyik át a
megadott alkatrészértékekkel. A
rajta maradó feszültség a számí-
tások szerint legfeljebb 20 V, így
összesen 6 W-ot veszíthetünk,
amit el kell disszipálnia. Ehhez
kisméretű hűtőbordát használ-
junk, esetleg jól szétterített nyák-
felületet, amihez hozzá hővezető
pasztázzuk a tranzisztort.

Ezúton még egyszer felhívjuk a fi-
gyelmet a nagyfeszültség miatti foko-
zott óvatosságra!

Ezzel ismertetőnk végére ér-
tünk, további fejlesztési lehető-
ségként a transzformátor nélküli
hálózati táplálás továbbgondolá-
sát érdemes felvetni. Alakulóban
van egy olyan egyszerű kapcso-
lás, amellyel a 150 V üzemi fe-
szültségű LED-láncokat közvetle-
nül a hálózatról, kapcsolóüzem-
ben lehet majd működtetni. De
erről majd legközelebb...

Források:

[1] www.mogi.bme.hu/TAMOP/
jamu_optika/ch05.html

[2] http://electronics.stackexchange.
com/questions/125500/
cool-white-led-bulbs-are-they-
full-spectrum

[3] www.linear.com
[4] www.fairchild.com

A
L

K
A

T
R

É
S

Z

16. ábra

244 RÁDIÓTECHNIKA 2017/7-8.

Tordelt 2017_07_Radiotechnika  2017-06-22  20:48  Page 244


