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Abstract 

The purpose of this paper is to introduce a detailed analysis of a secondary optical subsystem, where the 

light internally reflected from the front glass of the luminaire is recycled through a diffuse reflective 

reflector. Designing these aids into an optics can greatly improve the system efficacy for a reasonable 

cost, though in order to fully utilize the benefits, some considerations are to be made. The challenges 

arising are at least threefold. The light guide must be as independent from the primary lens luminous 

intensity distribution, as possible. In practice, no refractive optics are designed to be used in conjunction 

with such parts and thus influencing the light propagation leads to different luminous intensity 

distributions for any possible given setup and handling these variances leads to serious lighting design 

issues. In the meanwhile, the efficiency is obviously to be maximized. The third concern – often 

overlooked - is the luminance of this added reflector that can lead to serious glare issues.  

Összefoglaló 

A cikk célja egy olyan optikai rendszer részletes bemutatása LED-es közvilágítási lámpatestekben, ahol a 

buráról visszaverődő fény újra-hasznosításra kerül egy diffúz reflektorral. Ezen optikai felületek 

integrálása a rendszerbe komoly hatásfok-növekedést eredményezhet, viszonylag alacsony bekerülési 

költség mellett. Fontos azonban figyelni a helyes alkalmazásra, ugyanis a nem megfelelően kialakított 

felület komoly problémákhoz vezethet. Egyrészt a kialakított felületnek optikailag függetlennek kell lennie 

a törőoptika leképezésétől, ugyanis a lámpatest fényeloszlási testét – kialakítástól függően – komolyan 

meg tudja változtatni. Eközben az optikai hatásfok maximalizálása nyilvánvaló cél. A harmadik 

befolyásoló tényező, amit gyakran figyelmen kívül hagynak a gyártók, arra irányul, hogy a megfigyelőkre 

gyakorolt káprázás is fokozódhat a diffúz reflektor komoly fénysűrűsége miatt, adott irányokba. 
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1. BEVEZETÉS 

Kültéri LED-es világítástechnikai alkalmazások során a fénykibocsátó dióda pontszerűnek tekinthető 

fényforrás a tradicionális fényforrásokhoz képest, ezért lehetőség nyílik viszonylag kompakt méretű, 

fénytörésen alapuló optikai megoldásokkal kiváltani az elterjedt reflektoros technológiákat. Ennek fő 

előnye a teljes rendszer költségeinek csökkentése mind a közvetlen anyagárban, mind közvetetten, a 

könnyebb, kisebb kialakításból származó, teljes változó költségek csökkenése lévén. 

Minden kültéri lámpatest esetében komoly problémát jelent a fény minél magasabb hatásfok mellett 

történő kicsatolása. Egyetlen százalék veszteség akár egy évvel is kitolhatja egy LED-es korszerűsítés 

megtérülési idejét. Példaként egy 32 [W] névleges teljesítményű CFL lecserélése 20 [W] LED-es 

lámpatestre 0.08 [EUR/kWh] villamos-energia ár mellett Pest megyében 149 .. 155 hónap alatt térülne 

meg a karbantartási költségek figyelembe-vételével. (Lámpatest: 82 EUR, felszerelés: 44 EUR, CFL 

karbantartás ezalatt: 2 x 28 EUR). Ugyan ez 21 [W] villamos teljesítmény mellett 156 .. 163 hónap, míg, 

ha éppen nincsen 21 [W]-os opció, csak például 28 [W]-os – ez valós piaci példa – akkor a beruházás 

csak durván 27 év alatt térülne meg (!). A beruházott anyagi erőforrás alternatív kieső hasznát is 

figyelembe véve pedig természetesen soha. 

Míg reflektoros optikák esetén a buráról visszaverődő fény visszaforgatása az optikai rendszerbe könnyen 

megoldható, addig lencsés törőoptikák alkalmazása mellett ez a teljesítmény alacsony reflexiós tényező 

mellett, rossz hatásfokkal verődik vissza az optikai tér belső falairól. Ez tükrös reflektoros LED-es 

lámpatestek esetén, a fényerősség eloszlási testtől függően 4% .. 6% optikai veszteséget jelent, refrakciós 

törőoptikák esetén pedig általánosan 7% .. 12%-ot, alacsony vastartalmú, általános, sík üveg esetén [1]. 

Az utóbbi megoldások esetén ennek a problémának a kezelésére alkalmas egy olyan belső reflektor 

beépítése a LED-eket tartalmazó nyomtatott huzalozású áramkör és az optika közé, amely magas 

hatásfokkal képes kivezetni a lámpatestből azokat a szórt fényeket, amelyek a buráról visszaverődnek az 

optikai térbe. Ez lehet tükrös reflektív borítású anyag vagy diffúz. Mindkét esetben elérhető a 4% .. 6%-ra 

csökkenthető optikai veszteség, mint a tisztán reflektoros lámpatestek esetében. A műszaki gyakorlatban 

általában több féle törőoptika alkalmazható egy adott lámpatestben, annak érdekében, hogy az a lehető 

legtöbb megvilágítási elrendezésben (fénypont magasság, útszélesség, oszloptávolság, útfelület, ..) 

alkalmazható legyen. Az így adódó fényerősség eloszlási testeket egy általános belő reflektor más és más 

mértékben fogja megváltoztatni, torzítani. Ez azt vonzza magával, hogy a fejlesztés során vagy már eleve 

úgy kell kialakítani az optikai törőfelületeket, hogy azok figyelembe vegyék a fényterelő hatását a teljes 

rendszerre, vagy azt kell úgy megoldani, hogy minél kevésbé szóljon bele az eredeti, terelő nélküli optikai 

összeállítás fénytani tulajdonságaiba. Előbbi esetben nehezen kezelhető a teljesítménynek a LED 

modulok darabszámának változtatásával történő meghatározása, ugyanis a LED-ek és optikák relatív 

helyzete a reflektor törőfelületeihez alapvetően meghatározza a teljes lámpatest fényerősség eloszlási 

testét. 

2. LED-es közvilágítási lámpatest optikai felépítése, elnevezések 

LED-es lámpatestek esetében a fényforrás által termelt termikus teljesítmény körülbelül a betáplált 

villamos teljesítmény fele [2]. Dekoratív célú világításoknál ez az arány felmehet akár 60% .. 70% körüli 

értékig is. Ezt megfelelő módon el kell vezetni a félvezetőktől, hogy azok megfelelő élettartamot tudjanak 

elérni. A rendszer felépítésének megismeréséhez célszerű a hűtőbordát alapnak venni, amely egyben a 

lámpatest házat is jelenti. 

Az 1. ábra egy öntött alumínium lámpatest metszeti ábráját szemlélteti egy extrudált polikarbonát burával. 



 

Ábra 1 – Egy lámpatest metszeti nézeti ábrája 

A házhoz közeli, határozott termikus kapcsolatban szerelik a LED-eket tartalmazó nyomtatott huzalozású 

áramkört. Ezek általában impregnált fémhordozós NYÁK-ok, amelyeken egy alumínium lemezre 

ragasztással kerül fel egy szigetelő- egy réz-, majd egy védőréteg. A forrasztásgátló lakk világítási 

alkalmazások esetén általában fehér színű. 

A LED-ek fölé a NYÁK-ra szokás szerelni a lencsés leképező optikákat tömbben tartalmazó fröccsöntött 

alkatrészt. Egy ilyet szemléltet a 2. ábra, 16 darab különálló lencsével. 

 

Ábra 2 – Egy összetett, 16 darab optikai lencsét tartalmazó optikai elem 

A LED-es fényforrásokon lévő optikai kialakítást szokás elsődleges lencsének nevezni (primary lens), a 

leképező optikát másodlagos lencsének (secondary lens). A lámpatestet fedő üveg a bura. 

Az optikai rendszer hatása okán a lámpatest kibocsájtott irányított fényerejét polár koordináta-

rendszerben szokás karakterizálni, amely megmutatja az optikai középpontból az adott térbeli irányokba 

kibocsájtott fényerősség nagyságát – azaz a fényerősség eloszlási testét. Ennek gömbi integrálja adja a 

lámpatest fényáramát. A 3. ábra egy közvilágítási lámpatest fényerősség eloszlási testjének polár 

diagramját szemlélteti. 

 

Ábra 3 – Egy közvilágítási lámpatest fényerősség eloszlási testjének polar diagramja 



3. Vizsgálati módszerek a visszavezető reflektor hatásának meghatározására 

Az optikai elem tervezésekor annak hatásának figyelembevételéhez a kiértékelési módszereknek 

mindenképpen figyelembe kell venniük a végfelhasználás (kontrasztok érzékelhetősége a közúti 

forgalomban) szempontjából kritikus paramétereket. Ezek a közvilágítás méretezése szerint definiált 

értékek; az útfelület fénysűrűsége a mesterséges világítás hatására, annak egyenletessége, a káprázás 

(küszöbérték növekmény) és a környezet bevilágítottságának aránya. 

Összehasonlító kiértékelésekhez hasznos definiálni két fényerősség eloszlási test különbözőségét. Ehhez 

reprezentatív érték az azonos irányítottságú mérések között a legnagyobb eltérést adott irányban a 

legnagyobb fényerősségi érték arányában, az átlagos eltérést azonos irányokból és az összes 

megfeleltetett irányú eltérések szórását. Ezen adatokból megfelelő ismereteket szerezhetünk a 

visszavezető reflektor optikai hatásának szignifikanciájáról a teljes optikai rendszer szempontjából.  

4. Diffúz optikai felület geometriai fejlesztése 

A tervezési módszertan hiteles bemutatása érdekében egy gyakorlati probléma megoldásán keresztül 

ismertetjük a fény-visszavezető reflektorok tervezési gyakorlatát. Az általánosság kedvéért egy olyan 

rendszerhez illesztünk új elemet, amelyben potenciálisan 7 különböző féle lencse kerülhet beszerelésre, 4 

különböző elrendezésben, azonban egy végtermékbe kizárólag egy féle másodlagos lencse épülhet be. Ez 

a gyakorlatban 8 teljesítmény-értéket és 7 különböző hozzá tartozó lehetséges fényerősség eloszlási testet 

fed le. Ezek közül van, ami viszonylag keskeny szögben sugároz, éles levágással 70°-os szög felett, míg 

van, ami egészen messzire elvilágít a fényponttól, magas fényerősség értékekkel a nagyobb szögek körül 

is. 

A visszavezető diffúz optikával szembeni tervezési keretek alapvető definíciói, hogy a másodlagos 

optikához adott tűréssel illeszkednie kell, és a burát is valahol folytonosan érintenie kell annak érdekében, 

hogy a lehető legnagyobb százalékban visszaforgassa az üvegről visszaverődő fényt.  

A nyitott tervezési paraméterek a reflektor kiterjedése (amit érdemes úgy alakítani, hogy a lehető 

legnagyobb felületet takarja ki, ahol a fény az üveg maszkolásától még ki tud lépni) és a geometria 

kialakítása. Ezutóbbit térbeli spline-görbék által határolt felületekkel szokás definiálni, ahol az adott 

pontok és irányítottságok a design változók. Optikai szimulációval, gradiens módszerekkel vagy 

genetikus algoritmussal szokás megtervezni ezen felületeket, ahol a célfüggvény magában foglalja az 

eredeti optikai rendszertől való eltérés minimalizálását, a káprázási értékek növekedésének korlátozását és 

az optikai hatásfok maximalizálását. 

5. Összefoglalás 

A cikkben bemutattuk a LED-es közvilágítási rendszerekben alkalmazott fény-visszavezető reflektorok 

optikai hatásait és indokoltságát a modern lámpatestekben. A komplex optikai felületek tervezési 

módszertana modern mérnöki szemléletet és körültekintő, a végfelhasználást ismerő szemléletet igényel, 

amelynek alapjait gyakorlati példákon keresztül mutattuk be.  
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